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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konanej per rollam č. 11 - 2022/2023 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Stretnutie 6C-26, ktoré sa konalo 27. novembra 2022, medzi družstvami dorastencov športových klubov 

HBC Trnava a ŠKH Agrokarpaty Pezinok - vystavenie disciplinárnemu konaniu hráča č. 7 Šimon Pavlík. 

b) Stretnutie 5A-58, ktoré sa konalo 27. novembra 2022, medzi družstvami starších dorastencov športových 

klubov Záhoráci Stupava/Malacky a THA Martin – hráč THA Martin č. 3 Tobias Urban diskvalifikácia s 

písomnou správou rozhodcov. 

c) Vyjadrenie trénera MHáK Martin Miroslava Šranca po stretnutí XA-72, ktoré sa konalo 26. novembra 

2022, medzi družstvami mužov športových klubov Záhoráci Stupava/Malacky a MHáK Martin. 

2. Zloženie DK SZH: 

a) Vladimír Pokorný - predseda disciplinárnej komisie SZH (ďalej len „DK SZH“), 

b) Milan Nedorost - podpredseda DK SZH, 

c) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH, 

d) JUDr. Milan Veselka - člena a tajomník DK SZH. 

3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: 

K bodu a) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- písomná správa rozhodcov 

- fotokópia zápisu zo stretnutia 
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- stanovisko športového klubu HBC Trnava 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- písomná správa rozhodcov 

- fotokópia zápisu zo stretnutia 

- stanovisko športového klubu THA Martin 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

 

K bodu c) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- oznámenie komisie rozhodcov a delegátov SZH 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

4. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu (vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 

stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada): 

K bodu a) programu zasadnutia: 

Na základe zápisu zo stretnutia 2. spojenej ligy dorastencov číslo 6C-26, ktoré sa konalo 27. novembra 

2022, medzi družstvami dorastencov športových klubov HBC Trnava a ŠKH Agrokarpaty Pezinok, písomnej 

správy rozhodcov a stanoviska športového klubu HBC Trnava sa DK SZH zaoberala vystavením 

disciplinárnemu konaniu hráča č. 7 Šimon Pavlík. 

Šimon Pavlík, ani športový klub HBC Trnava v stanovenej lehote nereagovali na výzvu DK SZH 

o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 7 a ods. 8 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), hráčovi 

športovému klubu HCB Trnava Šimonovi Pavlíkovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Hrubé nešportové správanie, ktorého sa dopustil urážkami a hrozbami na adresu 

rozhodcov po stretnutí 2. spojenej ligy dorastencov číslo 6C-26, ktoré sa konalo 27. novembra 2022, medzi 

družstvami dorastencov športových klubov HBC Trnava a ŠKH Agrokarpaty Pezinok, 

sankcie 

a) pokutu vo výške 30 EUR a 

b) pozastavenie športovej činnosti do 12. mája 2023.  
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Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 

0000 0010 5506 7020, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky, VS: 21720153. Športový klub HBC Trnava je povinný potvrdenie o úhrade 

pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Šimonovi Pavlíkovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty. 

Z dôvodu, že Šimon Pavlík, ani športový klub HBC Trnava v stanovenej lehote nereagovali na výzvu 

DK SZH o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia vo výške 10 

EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Šimonovi Pavlíkovi náhradnú lehotu na úhradu poplatku 

za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia je splatný 

do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 0000 0010 5506 7020, BIC: 

UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 

21720151. Športový klub HBC Trnava je povinný potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Šimon Pavlík riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub HBC Trnava. Ak, ani športový klub HBC Trnava neuhradí riadne 

a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa zakazuje 

súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu HBC Trnava v podmienkach Slovenského zväzu 

hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

Na základe zápisu zo stretnutia 1. ligy starších dorastencov číslo 5A-58, ktoré sa konalo 27. novembra 

2022, medzi družstvami starších dorastencov športových klubov Záhoráci Stupava/Malacky a THA Martin, 

písomnej správy rozhodcov a stanoviska športového klubu THA Martin sa DK SZH zaoberala diskvalifikáciou 

s písomnou správou rozhodcov hráča č. 3 Tobias Urban. 

Tobias Urban, ani športový klub THA Martin v stanovenej lehote nereagovali na výzvu DK SZH 

o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 
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DK SZH podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 DP SZH, hráčovi športovému klubu THA Martin Tobiasovi 

Urbanovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Telesné napadnutie, ktorého sa dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy starších 

dorastencov číslo 5A-58, ktoré sa konalo 27. novembra 2022, medzi družstvami starších dorastencov 

športových klubov Záhoráci Stupava/Malacky a THA Martin v čase 59:15 fyzicky napadol protihráča, 

sankcie 

c) pokutu vo výške 100 EUR a 

d) pozastavenie športovej činnosti do 20. marca 2023.  

Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 

0000 0010 5506 7020, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky, VS: 21720154. Športový klub THA Martin je povinný potvrdenie o úhrade 

pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Tobiasovi Urbanovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty. 

Z dôvodu, že Tobias Urban, ani športový klub THA Martin v stanovenej lehote nereagovali na výzvu 

DK SZH o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia vo výške 10 

EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Tobiasovi Urbanovi náhradnú lehotu na úhradu 

poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia je 

splatný do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 0000 0010 5506 7020, BIC: 

UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 

21720150. Športový klub THA Martin je povinný potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Tobias Urban riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub THA Martin. Ak, ani športový klub THA Martin neuhradí riadne 

a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa zakazuje 

súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu THA Martin v podmienkach Slovenského zväzu 

hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 
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Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

Na základe oznámenia komisie rozhodcov a delegátov SZH sa DK SZH zaoberala vyjadrením trénera 

družstva mužov športového klubu MHáK Martin Miroslava Šranca pre portál MY-Turiec po stretnutí XA-72, 

ktoré sa konalo 26. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Záhoráci Stupava/Malacky a 

MHáK Martin, kedy uviedol: "Nerád hodnotím výkon arbitrov, ale dnes mi to nedá. Domácim púšťali také 

zákroky, ktoré nám okamžite odpískali. Boli tam prísne vylúčenia, dokonca dvojnásobné. Lenže vždy, keď sme 

sa nadýchli k náporu prišli diskutabilné verdikty spomínaných mužov s píšťalkami a zobrali nám akúkoľvek 

šancu. Znie to možno alibisticky, ale dnes si jednoducho nemôžem pomôcť.". 

Miroslav Šranc, ani športový klub MHáK Martin v stanovenej lehote nereagovali na výzvu DK SZH 

o zaslanie svojich stanovísk a ani nezaslali potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho 

previnenia. 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 18 DP SZH, trénerovi športového klubu MHáK Martin Miroslavovi Šrancovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Porušenie súťažných a ostatných predpisov a smerníc SZH, ktorého sa dopustil 

tým, že porušil čl. 25 ods. 2 prvá veta Reglementu Niké Handball Extraligy, podľa ktorého je zo strany 

trénerov, funkcionárov, či hráčov úplne zakázané vyjadrovať sa na výkony rozhodcov, resp. delegáta pre 

médiá do 48 hodín od stretnutia, pretože sa vyjadroval pre portám MY-Turiec na adresu rozhodcov po stretnutí 

XA-72, ktoré sa konalo 26. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Záhoráci 

Stupava/Malacky a MHáK Martin skôr ako uplynulo 48 hodín od stretnutia, 

pokutu vo výške 100 EUR. 

Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 

0000 0010 5506 7020, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

pobočka zahraničnej banky, VS: 21720155. Športový klub MHáK Martin je povinný potvrdenie o úhrade 

pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Miroslavovi Šrancovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty. 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
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Z dôvodu, že Miroslav Šranc, ani športový klub MHáK Martin v stanovenej lehote nereagovali na výzvu 

DK SZH o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia vo výške 30 

EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Miroslavovi Šrancovi náhradnú lehotu na úhradu 

poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia je 

splatný do 14 dní od doručenia rozhodnutia na účet SZH číslo IBAN: SK57 1111 0000 0010 5506 7020, BIC: 

UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, VS: 

21720152. Športový klub MHáK Martin je povinný potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Miroslav Šranc riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný 

ju v rovnakej lehote uhradiť športový klub MHáK Martin. Ak, ani športový klub MHáK Martin neuhradí 

riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa 

zakazuje súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu MHáK Martin v podmienkach Slovenského 

zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

 

 

          

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 
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