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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. R-43-2022/2023 

 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) sa dňa  

28. februára 2023 hlasovaním uzniesla: 

 

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“) odpúšťa zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej Šimonovi Pavlíkovi, registračný preukaz 

číslo 05041, rozhodnutím číslo DK-R-26-2022/2023 s podmienečným odkladom nevykonanej časti 

disciplinárnej sankcie do konca súťažného ročníka 2022/2023. 

 

Odôvodnenie 

 

Na základe žiadosti športového klubu HBC Trnava o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej sankcie 

uloženej Šimonovi Pavlíkovi, registračný preukaz číslo 05041, rozhodnutím číslo DK-R-26-2022/2023 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 Šimona Pavlíka 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 sankcie viedla k náprave menovaného. Z uvedených dôvodov DK SZH rozhodla 

tak, ako je uvedené vo výroku jej rozhodnutia. 
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Poučenie 

 

Podľa čl. 44 ods. 5 DP SZH proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. 

 

 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 

 


