
    

             MOL LIGA 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 
Junácka 6, 831 04 Bratislava 

Tel.: + 421 - 2 - 49 114  520, - 523, - 524 
szh@slovakhandball.sk 

veselka@slovakhandball.sk 
 

             
Naša značka. DK MOL R č. 1-2022/2023    Vybavuje: JUDr. Milan Veselka           Bratislava: 10. 02. 2023 

 

         

Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie MOL ligy č. 1-2022/2023 
  

 

Disciplinárna komisia MOL ligy (ďalej len „DK MOL“) sa dňa  

10. februára 2023 hlasovaním per rollam uzniesla: 
  

 

DK MOL ligy podľa čl. 3 bod 2 Prěhledu disciplinárních postihů v MOL lize žen, 

hráčke športového klubu HK Slovan Duslo Šaľa Lenke Ratvajskej, registračný preukaz  

č. 082588, 

 

ukladá, 

 

za nešportové správanie, ktorého sa dopustila tým, že v 41. minúte 4. sekunde 

stretnutia MOL ligy číslo XBA086, ktoré sa konalo 4. februára 2023 o 17.30 h medzi 

družstvami žien, športových klubov DHK Zora Olomouc a HK Slovan Duslo Šaľa, počas 

toho, ako bolo družstvo HK Slovan Duslo Šaľa v obrane, keď sa snažila zastaviť útočiacu 

hráčku, ktorá naskakovala z krídla jej stupila na odrazovú nohu, čím jej spôsobila zranenie 

členka, 
 

sankciu 

 

zastavenie športovej činnosti na 3 stretnutia MOL ligy športového klubu HK Slovan Duslo 

Šaľa nepodmienečne počnúc dňom 5. februára 2023. 

 
 

Odôvodnenie 
 

Dňa 7. februára 2023 bol DK MOL doručený zápis zo stretnutia MOL ligy číslo 

XBA086, v ktorom bola zaznamenaná diskvalifikácia Lenky Ratvajskej a jej vystavenie do 

disciplinárneho konania. Zároveň bola predložená aj správa rozhodcov o jej diskvalifikácii za 

faul, ktorý posúdili ako úmyselný. 

 

DK MOL na základe oznámenia začala vo veci disciplinárne konanie a zabezpečila si 

ďalšie podklady potrebné pre rozhodnutie a to obrazovo-zvukový záznam stretnutia 
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uverejnený na tvcom.cz, stanovisko športového klubu DHK Zora Olomouc, stanovisko 

športového klubu HK Slovan Duslo Šaľa a stanovisko Lenky Ratvajskej. 

 

DK MOL v predmetnej veci rozhodovala spôsobom per rollam. 

  

DK MOL sa hlasovaním per rollam uzniesla a rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

DK MOL má za to, že z vykonaného dokazovania je dostatočne preukázané, že hráčka 

HK Slovan Duslo Šaľa Lenka Ratvajská sa dopustila disciplinárneho previnenia tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

DK MOL pri rozhodovaní o druhu sankcie a najmä o jej výške prihliadala ku všetkým 

potvrdeným poľahčujúcim okolnostiam, osobe účastníka disciplinárneho konania a ku 

všetkým súvislostiam, ktoré spoluurčujú závažnosť daného previnenia, tak ako to vyžaduje  

čl. 10 bod. 2 Disciplinárneho predpisu MOL ligy.  

 

DK MOL v danom prípade prihliadala na poľahčujúce okolnosti a to, že Lenka 

Ratvajská vo svojom vyjadrení priznala spáchanie skutku, vysvetlila ako k nemu došlo, 

ospravedlnila sa za jeho spáchanie a svoje konanie oľutovala. Zároveň však DK MOL 

nemohla prehliadnuť, že jej neopatrným konaním došlo priamo k zraneniu hráčky, pričom 

liečenie tohto zranenia si vyžiada dlhšiu dobu. Z uvedených dôvodov DK MOL Lenke 

Ratvajskej uložila trest zastavenie športovej činnosti v strede rozsahu, ktorý vymedzuje 

Prěhled disciplinárních postihů v MOL lize žen. DK MOL má za to, že uložený trest 

zastavenie športovej činnosti na 3 stretnutia v súlade s Prěhledom disciplinárních postihů v 

MOL lize žen, je dostatočný na dosiahnutie nie len represívneho, ale aj preventívneho účinku 

trestu. 

 

Poučenie 
 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 16 Disciplinárneho predpisu MOL ligy 

podať odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

Odvolanie sa podáva písomne odvolaciemu orgánu na adresu sekretariátu Slovenského zväzu 

hádzanej, Junácka 6, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika. Odvolanie je možné podať aj 

elektronickou poštou. Odvolanie proti rozhodnutiu DK MOL je vždy spojené s poplatkom. 

Výška poplatku je uvedená v rozpise ligy (čl. 29 bod. 9 Rozpisu MOL ligy  

30 eur / 800 Kč). K odvolaniu musí byť priložený doklad o zaplatení poplatku za odvolanie 

v súlade s čl. 5 ods. 6 Disciplinárneho predpisu MOL ligy. 
 

 

 

 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK MOL 
 

 


