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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. 1-2020/2021 
  

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

per rollam uzniesla: 
  

 Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 50 bod 23 

Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej SZH (ďalej len „DP SZH“) ukladá 

športovému klubu HK Košice – hádzanársky klub pokutu vo výške 400 eur (slovom štyristo 

eur) a preradenie družstva HK Košice „B“ o jednu súťaž nižšie za disciplinárne previnenie 

podľa čl. 50 bod. 22, ktorého sa dopustil tým, že zo súťaže 1. ligy mužov v súťažnom ročníku 

2020/2021 odhlásil po aktíve klubov družstvo HK Košice „B“. 
 

Uložená pokuta je splatná najneskôr do 15. októbra 2020 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. Športový klub HK Košice – 

hádzanársky klub je povinný potvrdenie o úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú 

adresu svarc@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň športovému 

klubu HK Košice zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 
 

Odôvodnenie 
 

Na základe oznámenia ŠTK SZH sa DK SZH zaoberala odstúpením družstva HK 

Košice „B“ z 1. ligy mužov v súťažnom ročníku 2020/2021. Po vykonanom dokazovaní DK 

SZH dospela k záveru, že v danom prípade sa športový klub HK Košice – hádzanársky klub 

dopustil disciplinárneho previnenia tým, že zo súťaže 1. ligy mužov v súťažnom ročníku 

2020/2021 odhlásil po aktíve klubov družstvo HK Košice „B“. 
 

Poučenie 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 Disciplinárneho poriadku SZH podať 

odvolanie Disciplinárnej komisii SZH do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolateľ je 

povinný zaplatiť za odvolanie poplatok vo výške určenej v čl. 22 ods. 1 Disciplinárneho 

poriadku SZH. 
 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 
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