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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. R-42-2022/2023 

 

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

28. februára 2023 hlasovaním uzniesla: 

 

I. Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 Disciplinárneho 

poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), ukladá hráčovi športového klubu Tatran Prešov Markovi 

Davidovičovi, registračný preukaz číslo 26723, pokutu vo výške 600 EUR a pozastavenie športovej 

činnosti nepodmienečne na 12 mesiacov, do 19. februára 2024 v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajských zväzov hádzanej, za disciplinárne previnenie Telesné napadnutie, ktorého sa 

dopustili tým, že v stretnutí Niké Handball Extraligy č. XA-119, ktoré sa konalo 19. februára 2023, medzi 

družstvami mužov športových klubov Tatran Prešov a MHC Štart Nové Zámky v 8. minúte 52. sekunde 

po tom, čo bol tvrdo, bezohľadne, nebezpečne a cielene atakovaný Gabrielom Vadkertim do oblasti tváre, 

čo malo za následok tržné krvavé zranenie Marka Davidoviča v oblasti úst tento mimoriadne zákerne 

a nešportovo oplácal a to zovretím protihráča za oblasť tváre a krku, ďalej za napadnutie Gabriela 

Vadrektiho po tom, čo boli obaja menovaní hráči diskvalifikovaní, pričom Gabriel Vadkerti sa v tom čase 

už nachádzal v hľadisku. 

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 Davidovič: 21720199. Športový klub Tatran Prešov 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 Markovi Davidovičovi zastavuje 

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

zaplatenia uloženej pokuty. 
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Z dôvodu, že Marko Davidovič v stanovenej lehote nezaslal potvrdenie o úhrade poplatku za 

prerokovanie disciplinárneho previnenia vo výške 30 EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH 

určuje Markovi Davidovi 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: 21720189. Športový 

klub Tatran Prešov 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 previnilec (Marko Davidovič) riadne a včas neuhradí uloženú 

pokutu, je povinný ju v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý je registrovaný (Tatran Prešov). 

Ak, ani športový klub za ktorí je registrovaný neuhradí riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez 

potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa zakazuje súťažná činnosť všetkým 

družstvám športového klubu v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej 

až do zaplatenia uloženej pokuty. 

II. DK SZH podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 DP SZH, ukladá hráčovi športového klubu MHC Štart Nové 

Zámky Gabrielovi Vadkertimu, registračný preukaz číslo 02555, pokutu vo výške 300 EUR a 

pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne na 6 mesiacov, do 19. augusta 2023 v pôsobnosti 

Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej, za disciplinárne previnenie Telesné 

napadnutie, ktorého sa dopustil tým, že v stretnutí Niké Handball Extraligy č. XA-119, ktoré sa konalo 

19. februára 2023, medzi družstvami mužov športových klubov Tatran Prešov a MHC Štart Nové Zámky 

v 8. minúte 52. sekunde tvrdo, bezohľadne, nebezpečne a cielene atakoval Marka Davidoviča do oblasti 

tváre, čo malo za následok jeho tržné krvavé zranenie v oblasti úst. 

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 Vadkerti: 21720200. Športový klub MHC Štart Nové Zámky 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 Gabrielovi Vadkertimu zastavuje 

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

zaplatenia uloženej pokuty. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak previnilec (Gabriel Vadkerti) riadne a včas neuhradí uloženú 

pokutu, je povinný ju v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý je registrovaný (MHC Štart 

Nové Zámky). Ak, ani športový klub za ktorí je registrovaný neuhradí riadne a včas túto pokutu, 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
mailto:veselka@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk


 

3 

 

automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa zakazuje súťažná 

činnosť všetkým družstvám športového klubu v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej a krajských 

zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

III. DK SZH podľa čl. 50 ods. 1 a ods. 2 DP SZH, ukladá športovému klubu Tatran Prešov, pokutu vo 

výške 600 EUR a uzatvorenie ihriska na 1 mesiac s podmienečným odkladom do konca súťažného 

ročníka 2022/2023, za disciplinárne previnenie Nezabezpečenie usporiadateľskej služby podľa pravidiel 

hádzanej, súťažného poriadku alebo rozpisu súťaže, ktorého sa dopustili tým, že v stretnutí Niké Handball 

Extraligy č. XA-119, ktoré sa konalo 19. februára 2023, medzi družstvami mužov športových 

klubov Tatran Prešov a MHC Štart Nové Zámky porušil ustanovenie čl. 8 bod 3 písm. e) Reglementu 

Niké Handball Extraligy, podľa ktorého je usporiadateľ stretnutia (domáci športový klub) povinný 

zabezpečiť poriadok na ihrisku, zaistiť bezpečnosť účastníkov stretnutia v priebehu stretnutia, ale podľa 

potreby a ich želania aj po nevyhnutne dlhú dobu po stretnutí, pretože nezabezpečil aby po diskvalifikácii 

v 8. minúte 52. sekunde predmetného stretnutia nedošlo k napadnutiu Gabriela Vadrektiho zo strany 

Marka Davidoviča v čase, keď už sa Gabriel Vadkerti nachádzal v hľadisku. 

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 Tatran Prešov: 21720201. Športový klub Tatran Prešov 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 Tatranu Prešov zastavuje výkon 

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

uloženej pokuty. 

Z dôvodu, že Tatran Prešov v stanovenej lehote nezaslal potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia vo výške 30 EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Tatranu 

Prešov 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: 21720191. Športový klub Tatran Prešov 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. 
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Odôvodnenie 

DK SZH bola doručená písomná správa rozhodcov, písomná správa delegáta, videozáznam a zápis zo 

stretnutia Niké Handball Extraligy č. XA-119, ktoré sa konalo 19. februára 2023, medzi družstvami mužov 

športových klubov Tatran Prešov a MHC Štart Nové Zámky. 

V uvedenom stretnutí boli v 8. minúte 52. sekunde diskvalifikovaní s písomnou správou a do 

disciplinárneho konania vystavení hráči: 

1. domáceho družstva Tatran Prešov č. 34 Marko Davidovič, registračný preukaz číslo 26723, podľa 

pravidla 16: 6 písm. b) v súlade s pravidlom 8:10 písm. a) za to, že po tom, čo mal byť počas rýchleho 

protiútoku faulovaný protihráčom Gabrielom Vadrektim mal následne faul oplácať a to zovretím 

protihráča za oblasť tváre a krku, čím malo dôjsť k fyzickému kontaktu. Marko Davidovič po 

diskvalifikácii nemal ísť priamo do hľadiska, resp. šatne, ale smerom za lavičku družstva hostí, kde mal 

opäť tesne pred znovu zahájením hry napadnúť Gabriela Vadrektiho, ktorý sa v tom čase už mal 

nachádzať v hľadisku. 

2. hosťujúceho družstva MHC Štart Nové Zámky č. 18 Gabriel Vadkerti, registračný preukaz číslo 

02555, podľa pravidla 16: 6 písm. a) v súlade s pravidlom 8:6 písm. a) za to, že mal počas rýchleho 

protiútoku domáceho družstva Tatran Prešov tvrdo, bezohľadne, nebezpečne a cielene atakovať do 

oblasti tváre Marka Davidoviča tesne po tom, čo on odhodil loptu spoluhráčovi, čo malo za následok 

tržné krvavé zranenie v oblasti úst Marka Davidoviča. Akcia bola rozhodcami posúdená, ako 

premyslená s úmyslom zasiahnuť protihráčovu tvár a spôsobiť mu zranenie. 

Na základe doručených podkladov bolo začaté aj disciplinárne konanie voči športovému klubu Tatran 

Prešov, pretože z dôvodu nepozornosti usporiadateľskej služby sa mal hráč domáceho družstva č. 34 Marko 

Davidovič po diskvalifikácií dostať k diskvalifikovanému hráčovi hosťujúceho družstva č. 18 Gabrielovi 

Vadkertimu, ktorý sa už v tom čase mal nachádzať v hľadisku a vyvolať opätovný fyzický konflikt. 

Vzhľadom k uvedenému DK SZH vyzvala športový klub MHC Štart Nové Zámky a športový klub 

Tatran Prešov aby zaslali stanoviská svojich hráčov, menovaných vyššie. Zároveň bol vyzvaný športový 

klub Tatran Prešov aby predložil svoje stanovisko týkajúce sa nepozornosti usporiadateľskej služby.  

Športový klub MHC Štart Nové Zámky predložil stanovisko Gabriela Vadkertiho, ako aj svoje 

stanovisko v predmetnej veci. Športový klub MHC Štart Nové Zámky predložil aj potvrdenie o úhrade 

poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Športový klub Tatran Prešov predložil spoločné 

písomné stanovisko Marka Davidoviča a športového klubu Tatran Prešov, zároveň priložil aj lekársku 

správu a fotografie rany Marka Davidoviča. Športový klub Tatran Prešov však ani po opakovanej výzve 

nepredložil potvrdenia o úhrade poplatkov za prerokovanie disciplinárneho previnenia za Marka Davidoviča 

a za Tatran Prešov. Z uvedeného dôvodu musela DK SZH, v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH, na túto 
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skutočnosť prihliadať a zohľadniť to pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky ako priťažujúcu 

okolnosť. 

DK SZH sa pred rozhodnutím vo veci samej zaoberala predloženými písomnými stanoviskami 

rozhodcov, delegátky, športových klubov, ako aj hráčov. Ďalej si zabezpečila viaceré videozáznamy (nie len 

tie, ktoré boli zverejnené na stránke nike.sk ale aj časti videozáznamu z iných uhlov). 

DK SZH má po vykonanom dokazovaní za to, že je dostatočne preukázané, že tak Gabriel Vadkerti, 

ako aj Marko Davidovič a športový klub Tatran Prešov sa dopustili disciplinárnych previnení tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia DK SZH. 

DK SZH po zahliadnutí časti stretnutia, ktorá predchádzala kontaktu Gabriela Vadkertiho a Marka 

Davidoviča a celého incidentu od ich kontaktu až po znovu zahájenie hry má za to, že Gabriel Vadkerti 

tvrdo, bezohľadne, nebezpečne a cielene atakoval Marka Davidoviča, úderom do oblasti úst, následkom 

čoho mu bola spôsobná krvácajúca tržná rana. DK SZH záver, že Gabriel Vadkerti konal bezohľadne, 

nebezpečne a cielene vyvodila z ich predchádzajúcich gest a komunikácie, ktoré nastali už skôr pred 

samotným incidentom. So vzájomnej interakcie menovaných má DK SZH za to, že obaja hráči už pred 

samotným incidentom konali nešportovo, kedy si ukazovali rôzne gestá a toto ich konanie postupne 

gradovalo, až bolo zavŕšené atakom Gabriela Vadkertiho na Marka Davidoviča a jeho následným spätným 

napadnutím Gabriela Vadkertiho, či už na hracej ploche alebo mimo nej. DK SZH má za to, že Marko 

Davidovič mimoriadne surovým a hrubo nešportovým spôsobom napadol Gabriela Vadkertiho a tento jeho 

útok nebol vykonaný spôsobom, ktorý by bolo možné hodnotiť ako reflexná reakcia. V napádaní Gabriela 

Vadkertiho pokračoval aj po tom, čo bol ošetrený na striedačke. 

Z uvedených dôvodov DK SZH rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 DP SZH podať odvolanie DK SZH do 15 dní odo dňa 

jeho oznámenia. Odvolateľ je povinný zaplatiť za odvolanie poplatok vo výške určenej v čl. 22 ods. 1 DP 

SZH. 

 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 

 


