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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH č. 17- 2022/2023 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Rozhodnutie Orgánu pre riešenie sporov Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „ORS SZH“) č. 1-

2022/2023. 

b) Disciplinárne previnenia trénerov a funkcionárov – tresty počas stretnutí (napomínania a vylúčenia). 

c) Incident, ku ktorému došlo v stretnutí Niké Handball Extraliga číslo XA-116, ktoré sa konalo  

18. februára 2023, medzi družstvami mužov športových klubov HáO TJ Slovan Modra a MHáK Martin, 

v čase 59:59. 

d) Incident, ku ktorému došlo v stretnutí Niké Handball Extraliga číslo XA-119, ktoré sa konalo  

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

v čase 8:52. 

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

Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) číslo R-26-2022/2023 Šimonovi Pavlíkovi, hráčovi 

športového klubu HBC Trnava. 

f) stretnutie 5A-71 MŠK Považská Bystrica – ŠKP Bratislava - porušenie ustanovenia čl. 12 bod 2 

Súťažného poriadku SZH športovým klubom ŠKP Bratislava a ustanovenia čl. 38 bod 3 Súťažného 

poriadku SZH zodpovedným vedúcim družstva ŠKP Bratislava Martinom Pacekom. 
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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): 

- Rozhodnutie ORS SZH č. 1-2022/2023. 

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

- fotokópie zápisov zo stretnutí, 

- evidencia disciplinárnych sankcií a opatrení SZH. 

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

- písomná správa rozhodcov, 

- písomná správa delegáta, 

- fotokópia zápisu zo stretnutia, 

- videozáznam stretnutia, 

- písomné stanovisko Marka Jurkoviča, 

- spoločné písomné stanovisko hráčov Bjartur Heidarsson a Kristján Helgi Gardarsson, 

- potvrdenia o úhrade poplatkov za prerokovanie. 

K bodu d) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe): 

- písomná správa rozhodcov, 

- písomná správa delegáta, 

- fotokópia zápisu zo stretnutia, 

- videozáznam stretnutia, 

- písomné stanovisko Gabriela Vadkertiho, 

- písomné stanovisko športového klubu MHC Štart Nové Zámky, 

- spoločné písomné stanovisko Marka Davidoviča a športového klubu Tatran Prešov, 

- potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia Gabriela Vadkertiho. 
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K bodu e) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe): 

- žiadosť športového klubu HBC Trnava o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej sankcie uloženej 

rozhodnutím DK SZH číslo R-26-2022/2023, 

- potvrdenie o uhradení pokuty uloženej rozhodnutím DK číslo R-26-2022/2023, 

- potvrdenie o uhradení poplatku za prerokovanie žiadosti o odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej 

sankcie. 

K bodu f) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe): 

- oznámenie športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“), 

- stanovisko športového klubu ŠKP Bratislava, 

- stanovisko zodpovedného vedúceho družstva ŠKP Bratislava v stretnutí 5A-71 Martina Paceka, 

- potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. 

 

 

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: 

DK SZH sa zaoberala doručeným Rozhodnutím ORS SZH č. 1-2022/2023 zo dňa 19. januára 2023, 

ktorým ORS SZH zrušil rozhodnutie DK SZH č. R-25-2022/2023 zo dňa 29. novembra 2022 v bode 2, na 

základe ktorého podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) DK 

SZH uložila Matejovi Szalacsimu, registračný preukaz číslo 01960, pokutu vo výške 200 EUR a pozastavila 

mu športovú činnosť nepodmienečne do 20. marca 2023 za disciplinárne previnenie Telesné napadnutie, 

ktorého sa mal dopustiť tým, že v stretnutí 1. ligy mužov číslo 1A-35, ktoré sa konalo 6. novembra 2022 

medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HK Vajnory, približne v 58. 

minúte mal pri útočnej akcii družstva mužov športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky úderom do 

oblasti rebier napadnúť hráča Štart HC Smartpoint Malacky č. 81 Tomáša Ofčaroviča. Ten následne slovne a 

neskôr aj fyzicky zaútočil na Mateja Szalacsiho, následkom čoho vznikla na hracej ploche potýčka viacerých 

hráčov, do ktorej sa zapojili aj ďalší hráči. 

ORS SZH podľa článku č. 3 ods. 2 bod 2.4. a čl. 18 ods. 1 bod 1.4. DP SZH rozhodnutie DK SZH  

č. R-25-2022/2023 zo dňa 29. novembra 2022 v bode 2. zrušil a vec vrátil DK SZH so svojim stanoviskom 

na nové konanie a rozhodnutie. 

Podľa čl. 18 ods. 2 DP SZH rozhodnutie odvolacieho orgánu je pre orgány SZH a osoby s jeho 

príslušnosťou, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné. 



4 

 

Z dikcie uvedeného ustanovenia a v súlade s rozhodnutím ORS SZH vyplýva, že DK SZH musí vo 

veci nanovo konať a posudzovať ju v rámci argumentov judikovaných v rozhodnutí ORS SZH. Rovnako 

bude musieť posudzovať veci aj profuturo, teda do budúcna. 

ORS SZH vo svojom rozhodnutí na str. 2, v bode 6, konštatuje: „ORS SZH preskúmal dôvody 

odvolania odvolateľom, podľa ktorého:  

- V zmysle čl. 5 ods. 2 DP SZH disciplinárny orgán nezačal disciplinárne konanie do siedmich dní od 

začiatku zistených skutočností. DK SZH sa dozvedela o údajnom nešportovom správaní odvolateľa z 

písomného stanoviska klubu HC Smartpoint Malacky, hráčov Tomáša Ofčaroviča a Vojtecha Planka a na 

zasadnutí DK SZH konanej dňa 29. novembra 2022. Hráč Tomáš Ofčarovič mal vystupovať ako hráč, ktorý 

bol zákerným a nešportovým spôsobom faulovaný odvolateľom. Od tohto dňa do rozhodnutia DK SZH zo 

dňa 29. novembra 2022 nebolo odvolateľovi ani klubu HK Vajnory oznámené začatie disciplinárneho 

konania voči odvolateľovi, nakoľko prešlo deväť dní odo dňa oznámenia údajného nešportového správania 

odvolateľa. 

- Odvolateľ uvádza v odvolaní, že netuší na základe akého podnetu bolo voči nemu začaté 

disciplinárne konanie.“ 

DK SZH mala a má za to, že tvrdenie Mateja Szalacsiho je nesprávne a to z dôvodu, že DK SZH  

už dňa 22. novembra 2023 zaslala všetkým hráčom, ktorí sa mali nejakým spôsobom podieľať na predmetnej 

potýčke, vrátane Mateja Szalacsiho, pozvánku v ktorej za menami pozvaných výslovne uviedla, že „Podľa 

čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SZH účastník konania je oprávnený zúčastniť sa prerokovania jeho 

previnenia disciplinárnym orgánom alebo zaslať disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k veci.“ 

V pozvánke DK SZH nebolo uvedené, ako to vo svojom odvolaní uvádza Matej Szalacsi, že mal vystupovať 

ako hráč, ktorý bol zákerným a nešportovým spôsobom faulovaný. DK SZH samozrejme súhlasí a má za to, 

že v rámci dokazovania sa dostatočne preukázalo, že Matej Szalacsi bol zákerným a nešportovým spôsobom 

faulovaný. Zároveň však DK SZH na základe vykonaného dokazovania musela skúmať a hodnotiť širšie 

okolnosti predmetného incidentu a preto dospela k záveru, že aj Matej Szalacsi sa mal určitým spôsobom 

podieľať na posudzovanom incidente. DK SZH tiež v súvislosti so začatím disciplinárneho konania uvádza, 

že mala za to, že začatie disciplinárneho konania podľa DP SZH je potrebné vykladať ako tzv. začatie 

konania vo veci, nie ako začatie konania vo vzťahu ku konkrétnej osobe. DK SZH pri tejto aplikácii začatia 

konania vo veci vychádzala z dikcie čl. 7 ods. 1 DP SZH, podľa ktorého „Disciplinárny orgán postupuje v 

disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich 

dopustili, boli podľa disciplinárneho poriadku spravodlivo postihnutí pri dodržaní zásad spravodlivého 

procesu, základných práv a slobôd fyzických osôb a práv a oprávnených záujmov právnických osôb.“ DK 

SZH mala za to, že pojem disciplinárne konanie je pojmom širším a disciplinárne konanie sa začína bez 

ohľadu na skutočnosť, či je pri jeho začatí známe kto a či vôbec sa disciplinárneho previnenia dopustil a že 
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práve predmetom disciplinárneho konania má byť v súlade s čl. 2 ods. 1 DP SZH „náležité zistenie, 

objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb vrátane 

družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh 

rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú 

funkciu.“. Z uvedeného dôvodu mala DK SZH za to, že začatie disciplinárneho konania sa viaže na skutok 

a nie na osobu previnilca, či osobu podozrivú. V prípadoch zložitých disciplinárnych previnení môže byť 

totiž na začiatku konania ťažké, či nemožné posúdiť, kto všetko sa mohol na protiprávnom konaní podieľať, 

či má byť osoba svedkom alebo previnilcom, miera jej účasti a pod. Ďalej mala a má DK SZH za to, že čl. 5 

ods. 2 DP SZH ustanovuje tzv. poriadkovú lehotu. Teda lehotu, ktorá je v súlade s všeobecnou právnou 

praxou lehotou určenou pre orgány, ktoré rozhodujú (v tomto prípade disciplinárne orgány) a nie pre 

účastníkov konania, prípadne že jej márne uplynutie nezakladá dôvod na preklúziu protiprávneho konania 

(nemožnosť viac ho postihovať). V právnej praxi nedodržanie poriadkových lehôt totiž spravidla nemá 

žiadne nepriaznivé procesné následky. Ich hlavným cieľom je totiž zabezpečiť uplatňovanie zásady rýchlosti 

konania. 

ORS SZH vo svojom rozhodnutí ďalej na str. 3, v bode 6, konštatuje:„Odvolateľ sa vyjadril k fotke, 

ktorú dostal od tajomníka DK SZH s názvom Ofčarovič_stopa_po_údere_9_11_2022.jpg, kde podľa 

odvolateľa nie je jasné aká osoba sa nachádza na fotke a akým spôsobom došla DK SZH k záveru, že 

modrina je práve zo dňa zápasu a odvolateľ ho fauloval a spôsobil takúto modrinu.  

ORS SZH má za to, že z priloženej fotografie nie je jednoznačne preukázané, že ide o osobu hráča 

Štart HC Smartpoint Malacky č. 81 Tomáša Ofčaroviča.“ 

K uvedenému považuje DK SZH za potrebné uviesť, že DK SZH v žiadnom zo svojich dokumentov 

neuvádzala, či má za to, že na uvedenej fotografii je hráč Tomáš Ofčarovič alebo niekto iný (ak to bolo 

Matejom Szalacsim alebo ORS SZH dedukované z názvu súbor, DK SZH dodáva, že tento názov súboru 

nezadával nikto z členov DK SZH, takto označený súbor bol DK SZH už doručený). Napriek uvedenému 

DK SZH má za to, že v súlade s ustálenou právnou praxou musí dôkazy hodnotiť v súlade s princípom 

voľného hodnotenia dôkazov, teda podľa vlastnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich 

vzájomnej súvislosti. DK SZH sa pred rozhodnutím vo veci samej zaoberala predloženými písomnými 

stanoviskami rozhodcov, športových klubov, ako aj hráčov, ktorí svoje stanoviská zaslali. Ďalej dala 

možnosť vyjadriť sa každému koho pozvala a bol prítomný na jej zasadnutí dňa 29. novembra 2022 o 

15.30 h v Bratislave v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v zasadacej miestnosti SZH na 6. poschodí, aby 

popísal, čo o incidente vie a ako ho vnímal. DK SZH postupne vypočula všetkých zúčastnených tak, aby 

získala čo najpresnejší obraz celého incidentu. Počas zasadnutia DK SZH sa v zasadacej miestnosti 

v určitom čase naraz nachádzali okrem predsedu DK SZH, podpredsedu DK SZH a oboch jej členov aj hráč 

HK Vajnory Michal Kopko (spoluhráč Mateja Szalacsiho) a tiež hráč športového klubu Štart HC Smartpoint 
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Malacky Vojtech Planka. Po vyjadrení oboch menovaných k veci bola Michalovi Kopkovi (spoluhráčovi 

Mateja Szalacsiho) položená priama otázka, či Matej Szalacsi (HK Vajnory) udrel hráča Tomáša Ofčaroviča 

(Štart HC Smartpoint Malacky) bezprostredne pred tým, ako Tomáš Ofčarovič fauloval Mateja Szalacsiho 

a ak áno, prečo? Na položenú otázku Michal Kopko spontánne odpovedal v zmysle, že Matej Szalacsi chcel 

„nahecovať“ Tomáša Ofčaroviča. Vzhľadom k tomu, že tvrdenie o údere Mateja Szalacsiho, ktorým mal 

vyprovokovať nešportovú reakciu Tomáša Ofčaroviča, okrem hráčov športového klubu Štart HC Smartpoint 

Malacky, priamo potvrdil aj spoluhráč Mateja Szalacsiho Michal Kopko mala DK SZH po vykonanom 

dokazovaní za to, že je dostatočne preukázané, že celý incident začal už pri útočnej akcii družstva mužov 

športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky, keď hráč HK Vajnory Matej Szalacsi úderom do oblasti 

rebier napadol hráča Štart HC Smartpoint Malacky Tomáša Ofčaroviča. Ten následne slovne a neskôr aj 

fyzicky zaútočil na Mateja Szalacsiho, následkom čoho vznikla na hracej ploche potýčka viacerých hráčov, 

do ktorej sa zapojili aj hráči HK Vajnory Matej Jánošík a  Michal Kopko a hráč Štart HC Smartpoint 

Malacky Vojtech Planka. 

ORS SZH vo svojom rozhodnutí ďalej na str. 4, v bode 7, konštatuje: „ORS SZH pri rozhodovaní vo 

veci vychádzal zo zápisu zo stretnutia a z vyjadrenia rozhodcov, ktorí sú zodpovední za to, že stretnutie sa 

odohrá v súlade s pravidlami a musia potrestať všetky porušenia pravidiel (Pravidlo 17:5 Pravidiel 

hádzanej). Odvolateľ v disciplinárnom konaní bol potrestaný za telesné napadnutie hráča Štart HC 

Smartpoint Malacky č. 81 Tomáša Ofčaroviča. ORS SZH zdôrazňuje, že podľa § 54 ods. 4 zákona  

č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Rozhodnutie športového rozhodcu o 

spore v priebehu súťaže je konečné, ak pravidlá súťaže alebo predpisy športového zväzu neustanovujú inak“. 

Z citovaného paragrafu vyplýva, že rozhodnutia rozhodcov v priebehu zápasu sú konečné. V Zápise o 

stretnutí zo dňa 06. novembra 2022 odvolateľovi nebol uložený v inkriminovanom čase stretnutia žiaden 

trest za faul podľa pravidiel hádzanej rozhodcami. Rozhodcovia neuviedli odvolateľa ani v Zápise zo 

stretnutia na jeho druhej strane v časti Vystavenie hráčov a funkcionárov disciplinárnemu konaniu alebo 

Správa Rozhodcov, ani vo svojej písomnej správe k zápasu zo dňa 07. novembra 2022. V tejto písomnej 

správe sa skutkový stav zhoduje s vyjadrením odvolateľa k situácii na zápase v odvolaní.  

Pre rozhodnutie v odvolacom konaní písomné vyjadrenia hráčov a klubov ako svedkov uvedeného 

incidentu nemohlo byť podporené videozáznamom, nakoľko nebol vyhotovený a preto ORS SZH nepovažuje 

previnenie odvolateľa podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH za dostatočne preukázané, ako bolo uvedené v 

rozhodnutí DK SZH.“ 

DK SZH súhlasí, že ak by mala v konaní obrazovo zvukový záznam rozhodovalo by sa jej podstatne 

jednoduchšie, má však za to, že aj v prípadoch, ak nie je obrazovo zvukový záznam nemôžu byť 

automaticky informácie od rozhodcov považované za jediné správne. DK SZH si dovoľuje poukázať na 

dôvodovú správu k § 53 zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“), kde sa uvádza: „Rozhodnutie športového rozhodcu 

o spore v priebehu súťaže je konečné, ak pravidlá súťaže alebo predpisy športového zväzu neustanovujú 

inak. Takýto koncept nepreskúmateľnosti rozhodnutia je odlišný od rozhodnutí iných rozhodovacích 

orgánov, čo je spôsobené predovšetkým charakterom tohto typu rozhodovania a potrebou okamžitého 

posúdenia porušenia pravidiel počas konkrétnej hry. Prirodzene, že športový zväz môže určiť, v ktorých 

prípadoch je možné dosiahnuť, a na základe akých právnych predpokladov zmenu rozhodnutia rozhodcu, 

to v rámci športovej autonómie. Na základe uvedeného je zrejmé, že ak dôjde k závažnejšiemu porušeniu 

pravidiel v priebehu konkrétnej hry alebo ak sa vyskytnú okolnosti, na ktoré bude potrebné prihliadnuť, 

a v priebehu konkrétnej hry nebolo možné vzniknutú situáciu vyriešiť rozhodnutím rozhodcu v rámci jeho 

rozhodovacích kompetencií, potom rozhodovací orgán športovej organizácie môže prijať dodatočné 

rozhodnutia po skončení konkrétnej hry o skutočnostiach, ktoré nastali v priebehu hry a to v záujme 

ochrany integrity športu – teda ochrany základných princípov športu a športového ducha. Takéto 

rozhodnutie môže smerovať proti všetkým skutočnostiam, ktoré mohli ovplyvniť, resp. ovplyvnili 

napríklad výsledok konkrétnej hry a fair - play. Zároveň sa vymedzujú aj opatrenia, ktoré môže športový 

zväz alebo iná osoba oprávnená podľa predpisov športového zväzu prijať.“ 

DK SZH súhlasí, že nie len podľa ustanovenia § 53 ods. 4 zákona o športe, ale aj podľa pravidla 17:11 

sú rozhodnutia vykonané rozhodcami alebo delegátom na základe ich pozorovania skutočností alebo ich 

posúdenia konečné. Má však za to, že to neznamená, že musia byť zároveň jediné a správne. DK SZH má za 

to, že toto tvrdenie potvrdzuje aj druhá veta pravidla 17:11, podľa ktorej protesty môžu byť podané len proti 

rozhodnutiam, ktoré nie sú v súlade s pravidlami. DK SZH má za to, že aj táto veta i keď nepriamo ale 

pripúšťa za určitých okolností modifikáciu rozhodnutí rozhodcov. Inak by bola v pravidlách celkom zjavne 

nadbytočná. 

Podľa pravidla 8:6 keď rozhodcovia vyhodnotia niektorý faul ako zvlášť bezohľadný, zvlášť 

nebezpečný alebo úmyselný, musia o tom po zápase vypracovať písomnú správu, na základe ktorej môže 

zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach. 

Podľa ods. 2 pravidla 8:10 (Diskvalifikácia za hrubé nešportové správanie vyžadujúca tiež písomnú 

správu) v prípadoch zahrňujúcich nasledovné porušenia pravidiel (a, b), slúžiace ako príklady, musia 

rozhodcovia po stretnutí predložiť písomnú správu kompetentnému orgánu, aby rozhodol o ďalších 

opatreniach. 

DK SZH má za to, že z uvedených ustanovení, či už zákona o športe, jeho dôvodovej správy, či 

príslušných ustanovení pravidiel hádzanej vyplýva, že je v kompetencii disciplinárnych orgánov SZH ďalej, 

aj po skončení stretnutia, posudzovať zvlášť bezohľadné, zvlášť nebezpečné, úmyselné alebo zákerné 

zákroky (pravidlo 8:6), ako aj hrubé nešportové správanie (pravidlo 8:10). 
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DK SZH má za to, že z dikcie pravidla 8:6 vyplýva, že rozhodcovia sú oprávnení vyhodnotiť, či podľa 

ich názoru niektorý faul je zvlášť bezohľadný, zvlášť nebezpečný alebo úmyselný. Ak niektorý faul tak 

vyhodnotia, musia o tom po zápase vypracovať písomnú správu, na základe ktorej môže zodpovedný orgán 

rozhodnúť o ďalších opatreniach. To znamená, že zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach môže, 

ale rovnako nemusí. Udelenie modrej karty nikdy nemôže ihneď znamenať, že príslušný disciplinárny orgán 

ďalej neposudzuje konkrétne konanie a iba automaticky uloží sankciu. Modrou kartou rozhodcovia 

deklarujú, že podľa ich úsudku, na základe pozorovania dospeli k záveru, že v danom prípade by sa faulom 

mal zaoberať disciplinárny orgán. Ide o akési „predbežné rozhodnutie vo veci“. Tak rozhodca (či 

rozhodcovia), ako aj disciplinárny orgán však musí byť v rozhodovaní autonómny. Rozhodnutia rozhodcov 

sú vykonávané bezprostredne (v krátkom časovom úseku) po vykonaní určitej činnosti (akcie). Často pod 

mimoriadnym psychickým a fyzickým vypätím, rýchlo za sebou. Aj preto musí mať disciplinárny orgán 

právo spravodlivo posúdiť konkrétne konanie na základe neskôr vykonaného dokazovania. 

DK SZH má vzhľadom k uvedenému za to, že všetky vykonané dôkazy musí vždy hodnotiť rozumnou 

a presvedčivou aplikáciou princípu voľného hodnotenia dôkazov, to znamená každý dôkaz jednotlivo a 

všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Preto má za to, že nemôže byť správa rozhodcov, či akákoľvek 

informácia od nich konečná a automaticky mať vyššiu váhu ako ostatné dôkazy, a to najmä vtedy, ak ostatné 

vykonané dôkazy ju dopĺňajú, či dokonca preukazujú opak. 

Napriek uvedenému, DK SZH plne rešpektuje dvojinštančnosť disciplinárneho konania a preto 

v súlade s čl. 18 ods. 2 DP SZH, podľa ktorého je rozhodnutie odvolacieho orgánu pre orgány SZH a osoby s 

jeho príslušnosťou, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné a tiež v súlade s argumentáciou ORS SZH 

vyjadrenou v jeho rozhodnutí č. 1-2022/2023 musela opäť vec týkajúcu sa Mateja Szalacsiho posúdiť 

a rozhodnúť. 

V súlade s argumentáciou ORS SZH vyjadrenou v jeho rozhodnutí č. 1-2022/2023, z dôvodu, že DK 

SZH nedisponuje obrazovo zvukovým záznamom z predmetného incidentu a ani rozhodcovia v písomnej 

správe neuviedli nič k osobe Mateja Szalacsiho konanie voči nemu zastavuje. 

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 11 ods. 7 bod 7.2 DP SZH, pretože podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo 

preukázané   z a s t a v u j e   disciplinárne konanie voči hráčovi športovému klubu HK Vajnory Matejovi 

Szalacsimu, registračný preukaz číslo 01960, ktoré viedla pre podozrenie, že sa mal dopustiť 

disciplinárneho previnenia Telesné napadnutie tým, že v stretnutí 1. ligy mužov číslo 1A-35, ktoré sa 

konalo 6. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HK 

Vajnory približne v 58. minúte pri útočnej akcii družstva mužov športového klubu Štart HC Smartpoint 
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Malacky mal úderom do oblasti rebier napadnúť hráča Štart HC Smartpoint Malacky č. 81 Tomáša 

Ofčaroviča. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 

Na základe kontroly zápisov zo stretnutí sa DK SZH zaoberala trestami uloženými funkcionárom 

počas stretnutí. 

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) za nešportové 

správanie ukladá: 

meno a 

priezvisko 

názov 

športového klubu 

číslo 

stretnutia 

trest 

v stretnutí 

sankcia uložená 

DK 
Variabilný  

symbol 

Pozastavený  

výkon akejkoľvek funkcie  

uvedenej v zápise  

o stretnutí 

Peter Dudáš HC Sporta Hlohovec XA-105 N 80 EUR 21720184 Nie 

Dávid 

Berner 
HáO TJ Slovan Modra XA-105 N pokarhanie - Nie 

Ladislav 

Rási 
Handball Zlatná na Ostrove 2-54 N pokarhanie - Nie 

Viktor 

Dubovský 
HK Trenčín 2-102 N 40 EUR 21720185 Nie 

Renáta 

Hadas-

Jančárová 

 

HK Slávia Partizánske 2-105 N 10 EUR  Nie 

Marek 

Gernát 
Tatran Prešov 

XA-102 2 min 80 EUR 21720205 Nie 

XA-119 N 100 EUR 21720206 Nie 

Rudolf 

Draškovič 
Záhoráci Stupava/Malacky 5A-62 N 5 EUR 21720219 Nie 

Dezider 

Jakubička 
HK Agro Topoľčany XA-100 N 20 EUR 21720207 Nie 

Marian 

Buday 
MŠK Považská Bystrica 

6A-71 N 40 EUR 21720208 
1 stretnutie v súťaži 

1. liga mladších dorastencov 

od 2. marca 2023 

6A-83 2 min 80 EUR 21720218 Nie 

Radoslav 

Demko 
ŠKP Bratislava 6A-71 N 5 EUR 21720209 Nie 

Marián 

Ujhely 
ŠK Zemplín Trebišov 6A-70 N 5 EUR 21720210 Nie 
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Stanislav 

Kováčik 
HC Sporta Hlohovec 6A-20 N pokarhanie - Nie 

Ján Hruščák HK Košice 

6A-72 N pokarhanie - Nie 

6A-75 N 5 EUR 21720211 Nie 

Zdena 

Rajnohová 
ŠA Trenčík 2-106 N 15 EUR 21720212 Nie 

Adrián 

Kanaloš 
ŠK Zemplín Trebišov 5A-77 N 10 EUR 21720213 Nie 

Václav 

Straka 
MŠK Považská Bystrica XA-124 N 100 EUR 21720214 Nie 

Bojan Čirič Záhoráci Stupava/Malacky XA-126 N 100 EUR 21720215 
1 stretnutie v súťaži 

    Niké Handball Extraliga 

       od 2. marca 2023 

Peter 

Valášek 
MŠK Považská Bystrica XA-124 2 min 25 EUR 21720216 Nie 

Martin 

Kozák 
MŠK Považská Bystrica 6A-83 N 5 EUR 21720217 Nie 

Michal 

Rybár 
Záhoráci Stupava/Malacky 1A-50 N pokarhanie - Nie 

Uložené pokuty sú splatné 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. Športové kluby (uvedené v tabuľke vedľa mena previnilca) sú povinné 

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 previnilcom uvedeným v tabuľke, 

ktorým bola uložená pokuta, zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH, ak previnilec riadne a včas neuhradil uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý je previnilec registrovaný (uvedený v tabuľke vedľa jeho 

mena). Ak ani športový klub za ktorý je previnilec registrovaný neuhradí riadne a včas túto pokutu, 

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

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

zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

V súvislosti s pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí Marianovi 

Budayovi a Bojanovi Čiričovi dávame do pozornosti ustanovenia čl. 48 bod 2 a 3 DP SZH, podľa ktorých 

nemôže štartovať ani v iných kategóriách, až do uplynutia uloženej sankcie a tiež nemôže štartovať ani 

ako hráč. 

Podľa čl. 48 bod 2 DP SZH udelenie disciplinárnej sankcie trénerovi alebo funkcionárovi v zmysle DP 

SZH, znemožňuje jeho ďalšiu akcieschopnosť, t. z. nemôže vykonávať činnosť hráča. 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
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Podľa čl. 48 bod 3 DP SZH previnilec nemôže štartovať v žiadnom ďalšom stretnutí akejkoľvek 

vekovej kategórie, až kým mu neskončí sankcia uložená v zmysle DP SZH. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu c) programu zasadnutia: 

DK SZH bola 19. februára 2023 doručená písomná správa rozhodcov, videozáznam a zápis zo 

stretnutia Niké Handball Extraligy č. XA-116, ktoré sa konalo 18. februára 2023, medzi družstvami mužov 

športových klubov HáO TJ Slovan Modra a MHáK Martin, kde malo v čase 59:59 dôjsť k fyzickej potýčke 

viacerých hráčov. 

Na základe uvedených podkladov vyzvala DK SZH športový klub HáO TJ Slovan Modra 

o zabezpečenie stanoviska jeho hráča Marka Jurkoviča, registračný preukaz číslo 02609, a športový klub 

MHáK Martin o zabezpečenie stanovísk jeho hráčov Bjartura Heidarssona, registračný preukaz číslo 28060 a 

Kristjána Helgi Gardarssona, registračný preukaz číslo 30491, v predmetnej veci. Športový klub HáO TJ 

Slovan Modra zabezpečil stanovisko Marka Jurkoviča. Športový klub MHáK Martin zabezpečil spoločné 

stanovisko hráčov Bjartura Heidarssona a Kristjána Helgi Gardarssona. 

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 5 a ods. 6 DP SZH, ukladá 

1. hráčovi športovému klubu HáO TJ Slovan Modra Markovi Jurkovičovi, registračný preukaz 

číslo 02609, pokutu vo výške 120 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do  

5. marca 2023 (2 stretnutia NHE) v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov 

hádzanej, 

2. hráčovi športovému klubu MHáK Martin Kristjánovi Helgi Gardarssonovi, registračný 

preukaz číslo 30491, pokutu vo výške 120 EUR a pozastavenie športovej činnosti 

nepodmienečne do 5. marca 2023 (2 stretnutia NHE) v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajských zväzov hádzanej a 

3. hráčovi športovému klubu MHáK Martin Bjarturovi Heidarssonovi, registračný preukaz číslo 

28060, pokutu vo výške 120 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do  
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10. apríla 2023 (5 stretnutí NHE) v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov 

hádzanej, 

za disciplinárne previnenie Nešportové správanie, ktorého sa dopustili v stretnutí Niké Handball Extraligy 

č. XA-116, ktoré sa konalo 18. februára 2023, medzi družstvami mužov športových klubov HáO TJ Slovan 

Modra a MHáK Martin v 59. minúte 59. sekunde. 

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 Jurkovič: 21720196, VS Heidarsson: 21720197, VS Gardarsson: 

21720198. Športové kluby HáO TJ Slovan Modra a MHáK Martin sú povinné 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 všetkým menovaným 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 previnilci riadne a včas neuhradia uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý sú registrovaní. Ak, ani športový klub za ktorí sú 

registrovaní 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. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu d) programu zasadnutia: 

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 

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

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 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 
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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. 

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

I. DK SZH podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 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. 

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 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
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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, 

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. 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
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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. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

3 0 1 - Pokorný 

 

K bodu e) programu zasadnutia: 

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 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
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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.  

 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

 DK SZH podľa čl. 44 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. 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

K bodu f) programu zasadnutia: 

 Na základe oznámenia ŠTK SZH, stanoviska športového klubu ŠKP Bratislava a zodpovedného 

vedúceho družstva ŠKP Bratislava v stretnutí 5A-71 Martina Paceka sa DK SZH uzniesla: 

  

DK SZH, podľa čl. 50 bod 9 a 10 DP SZH, ukladá športovému klubu ŠKP Bratislava sankcie: 

a) pokutu vo výške 100 EUR a  

b) pozastavenie súťažnej činnosti družstva starších dorastencov ŠKP Bratislava na jeden mesiac, 

s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu do 28. mája 2023, 

za porušenie ustanovenia čl. 12 bod 2 Súťažného poriadku SZH tým, že v jednom hracom termíne nastúpili 

za obe vekové kategórie viac ako 4 hráči (stretnutie 5A-71 MŠK Považská Bystrica – ŠKP Bratislava). 

 

 DK SZH, podľa čl. 48 bod 12 a 13 DP SZH, ukladá zodpovednému vedúcemu družstva športového 

klubu ŠKP Bratislava v stretnutí 5A-71 MŠK Považská Bystrica – ŠKP Bratislava Martinovi Pacekovi 

sankcie: 

a) pokutu vo výške 30 EUR a  
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b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 14 dní nepodmienečne odo 

dňa vydania rozhodnutia, vo všetkých súťažiach Slovenského zväzu hádzanej, 

za porušenie čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH tým, že overil správnosť zápisu vlastnoručným 

podpisom napriek tomu, že v zápise o stretnutí boli uvedení aj hráči, ktorí neboli oprávnení na hru. 

 

Uložené pokuty sú splatné 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, ŠKP Bratislava VS: 21720203, Martin Pacek VS: 21720204. Športový klub 

ŠKP Bratislava je povinný potvrdenia o úhrade oboch pokút poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu 

veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 4 DP SZH sa zároveň 

Martinovi Pacekovi zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH ak previnilec riadne a včas neuhradil uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý je previnilec registrovaný (ŠKP Bratislava). Ak ani 

športový klub (ŠKP Bratislava), za ktorý je previnilec registrovaný neuhradí riadne a včas túto pokutu, 

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

všetkým družstvám tohto športového klubu 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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