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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konanej per rollam č. 15 - 2022/2023 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Žiadosť o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej sankcie uloženej rozhodnutím disciplinárnej komisie 

Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) číslo R-33-2022/2023 hráčovi HK Košice Vladimírovi 

Guzymu. 

b) Odstúpenie družstva žien športového klubu HC Sporta Hlohovec z 1. ligy žien. 

 

2. Zloženie disciplinárnej komisie 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 - člen 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 v elektronickej podobe): 

- Žiadosť športového klubu HK Košice o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej sankcie uloženej 

rozhodnutím DK SZH číslo R-33-2022/2023, 

- Potvrdenie o uhradení pokuty uloženej rozhodnutím DK číslo R-33-2022/2023, 

- Potvrdenie o uhradení poplatku za prejednanie žiadosti o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej 

sankcie. 

https://slovakhandball.sk/
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K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe): 

- Oznámenie športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“). 

 

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 žiadosti športového klubu HK Košice o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej 

sankcie uloženej Vladimírovi Guzymu rozhodnutím číslo R-33-2022/2023 sa DK SZH zaoberala 

uvedenou žiadosťou. Pri rozhodovaní o odpustení zvyšnej časti disciplinárnej sankcie DK SZH 

v súlade s čl. 44 ods. 3 DP SZH zvážila, či doposiaľ vykonaná časť trestu môže viesť k náprave, či 

sa potrestaný nedopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia a či doposiaľ vykonávaná športová 

alebo iná činnosť v rámci SZH alebo KZH, či klubu svedčí o riadnom plnení si povinnosti voči 

klubu alebo KZH alebo SZH.  

 

DK SZH má za to, že v prípade Vladimíra Guzyho sa nejedná o osobu, ktorá by sa opakovane 

dopúšťala disciplinárnych previnení, ale išlo v tomto prípade skôr o jeho ojedinelé disciplinárne 

previnenie. Vzhľadom k uvedenému má DK SZH za to, že sú splnené podmienky na odpustenie 

zvyšnej časti disciplinárnej sankcie a že doposiaľ vykonaná časť trestu viedla k náprave 

menovaného. Z uvedených dôvodov DK SZH rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku jej 

rozhodnutia.  

 

DK SZH hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: 

  

DK SZH podľa čl. 44 DP SZH odpúšťa zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej 

Vladimírovi Guzymu rozhodnutím číslo R-33-2022/2023. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

Na základe oznámenia ŠTK SZH sa DK SZH zaoberala odstúpením družstva HC Sporta Hlohovec zo 

súťaže 1. ligy žien v súťažnom ročníku 2022/2023. Po vykonanom dokazovaní DK SZH dospela k záveru, 

že v danom prípade sa športový klub HC Sporta Hlohovec dopustil disciplinárneho previnenia tým, že zo 
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súťaže 1. ligy žien v súťažnom ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov družstvo žien. Z uvedeného 

dôvodu DK SZH prijala toto uznesenie: 

 

 DK SZH, podľa čl. 50 bod 23.3 DP SZH, športovému klubu HC Sporta Hlohovec  

ukladá, 

za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22 DP SZH, ktorého sa dopustil tým, že zo súťaže 1. ligy 

žien v súťažnom ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov družstvo žien, 

sankcie 

a) pokutu vo výške 400 EUR (slovom štyristo EUR) a  

b) preradenie družstva žien o 1 súťaž nižšie. 

 

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. Pri úhrade uloženej pokuty je potrebné uviesť variabilný symbol 21720170. 

Športový klub HC Sporta Hlohovec je povinný potvrdenie o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-

mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 4 DP SZH 

sa zároveň športovému klubu HC Sporta Hlohovec zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti 

Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Z dôvodu, že HC Sporta Hlohovec v stanovenej lehote nereagoval na výzvu DK SZH o zaslanie 

svojho stanoviska a ani nezaslal potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho 

previnenia vo výške 15 EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje športovému klubu HC 

Sporta Hlohovec 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: 21720168. Športový klub HC Sporta Hlohovec 

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. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

  

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 
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