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Vec:  Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 1-

2020/2021 

 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Odstúpenie družstva HK Košice „B“ z 1. ligy mužov v súťažnom ročníku 2020/2021, 

b) Chyba v zápise o stretnutí SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGY (ďalej len „SHE“) 

XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky, kde bolo uvedených 17 hráčov domáceho 

družstva MŠK Považská Bystrica. 

 

2. Zloženie Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej: 

a) Milan Nedorost - predseda Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len 

„DK SZH“), 

b) Anton Gregor - podpredseda DK SZH, 

c) Vladimír Pokorný - člen DK SZH, 

d) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH, 

e) JUDr. Milan Veselka - člena a tajomník DK SZH. 

 

3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: 

K bodu 1 písm. a) zápisnice (u tajomníka DK SZH): 

- Rozhodnutie Športovo-technickej komisie Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len 

„ŠTK SZH“) vo veci odstúpenia družstva HK Košice „B“ z 1. ligy mužov v súťažnom 

ročníku 2020/2021. 

- Stanovisko HK Košice – hádzanársky klub vo veci odstúpenia družstva HK Košice 

„B“ z 1. ligy mužov v súťažnom ročníku 2020/20201, zo 17. septembra 2020. 

 

 



 

 

K bodu 1 písm. b) zápisnice (u tajomníka DK SZH): 

- Rozhodnutie ŠTK SZH vo veci chyby v zápise o stretnutí SHE XA-02 MŠK Považská 

Bystrica - N. Zámky, kde bolo uvedených 17 hráčov domáceho družstva MŠK 

Považská Bystrica. 

- Zápis o stretnutí SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky, vypisovaný ručne, 

kde bolo uvedených 17 hráčov domáceho družstva MŠK Považská Bystrica. 

- Zápis o stretnutí SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky, vypisovaný 

elektronicky, kde bolo uvedených 16 hráčov domáceho družstva MŠK Považská 

Bystrica. 

- Stanovisko PaedDr. Mariana Čecha, delegáta stretnutia SHE XA-02 MŠK Považská 

Bystrica - N. Zámky, zo 7. septembra 2020. 

- Stanovisko Kataríny Opoldíkovej, organizačného pracovníka MŠK Považská Bystrica, 

z 8. septembra 2020 . 

- Stanovisko Ľubomíra Chabadu, zapisovateľa stretnutia SHE XA-02 MŠK Považská 

Bystrica - N. Zámky, z 21. septembra 2020. 

- Stanovisko Petra Valášeka, zodpovedného vedúceho družstva MŠK Považská Bystrica 

v stretnutí SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky, z 21. septembra 2020. 

 

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): 

 

DK SZH sa hlasovaním per rollam uzniesla: 

 

K bodu 1 písm. a) zápisnice 

 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“. Z uvedeného dôvodu DK SZH 

prijala toto uznesenie: 

 

 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 
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klubu HK Košice zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 1 0 

 

Odlišné stanovisko JUDr. Milana Veselku, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím: 

 DK SZH väčšinou hlasov prijala rozhodnutie, že športovému klubu HK Košice – 

hádzanársky klub sa okrem finančnej pokuty ukladá aj sankcia preradenia družstva HK 

Košice „B“ o jednu súťaž nižšie. JUDr. Milan Veselka s uvedeným nesúhlasil. Podľa jeho 

názoru, v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej v posledných rokoch nie je nižšia súťaž 

mužov ako 1. liga a preto, ak v budúcom ročníku (t.j. ročníku 2021/2022) nebude opäť nižšia 

súťaž mužov ako 1. liga mužov, preradenie družstva HK Košice „B“ o jednu súťaž nižšie 

môže spôsobiť, že v budúcom ročníku (2021/2022) dané družstvo nebude možné zaradiť do 

žiadnej súťaže. 

 

K bodu 1 písm. b) zápisnice 

 Na základe oznámenia ŠTK SZH sa DK SZH zaoberala chybou v zápise o stretnutí 

SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky, kde bolo uvedených 17 hráčov domáceho 

družstva MŠK Považská Bystrica. Po vykonanom dokazovaní DK SZH dospela k záveru, že 

v danom prípade sa disciplinárneho previnenia dopustili: 

1. Peter Valášek, zodpovedný vedúci družstva MŠK Považská Bystrica v stretnutí SHE XA-

02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky tým, že v rozpore s čl. 16 bod 1 Reglementu SHE 

a čl. 2 bod 2.6 Smernice pre činnosť delegátov SZH riadne nevyplnil svoju časť zápisu 

o stretnutí a vlastnoručným podpisom potvrdil správnosť zápisu v rozpore so 

skutočnosťou a 

2. PaedDr. Marian Čech, delegát stretnutia SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. 

Zámky tým, že v rozpore s čl. 15 bod 10 Reglementu SHE, čl. 2 bod 2.8 Smernice pre 

činnosť delegátov SZH a čl. 20 bod 5 Rozpisu SHE riadne nevykonal vecnú i formálnu 

kontrolu zápisu o stretnutí a nezabezpečil aby boli všetky problémy zistené pri 

predzápasovej kontrole pred zahájením zápasu bezozbytku odstránené. 

 

Z uvedených dôvodov DK SZH prijala toto uznesenie: 

1. DK SZH podľa čl. 48 bod 11 DP SZH ukladá Petrovi Valášekovi, zodpovednému 

vedúcemu družstva MŠK Považská Bystrica v stretnutí SHE XA-02 MŠK Považská 

Bystrica - N. Zámky pokutu vo výške 30 eur (tridsať eur) a pozastavenie výkonu 

akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne za to, že 

v rozpore s čl. 16 bod 1 prvá veta  Reglementu SHE a čl. 2 bod 2.6 Smernice pre činnosť 

delegátov SZH riadne nevyplnil svoju časť zápisu o stretnutí a vlastnoručným podpisom 

potvrdil správnosť zápisu v rozpore so skutočnosťou. 

 

Uložená pokuta je splatná 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. Peter Valášek 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 Petrovi Valášekovi zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v 
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pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty. 

 

2. DK SZH podľa čl. 49 bod 1 DP SZH ukladá PaedDr. Marianovi Čechovi, delegátovi 

stretnutia SHE XA-02 MŠK Považská Bystrica - N. Zámky pokutu vo výške 30 eur 

(tridsať eur) a pozastavenie výkonu funkcie delegáta SZH na 2 stretnutia nepodmienečne 

za to, že v rozpore s čl. 15 bod 10 Reglementu SHE, čl. 2 bod 2.8 Smernice pre činnosť 

delegátov SZH a čl. 20 bod 5 Rozpisu SHE riadne nevykonal vecnú i formálnu kontrolu 

zápisu o stretnutí a nezabezpečil aby boli všetky problémy zistené pri predzápasovej 

kontrole pred zahájením zápasu bezozbytku odstránené. 

 

Uložená pokuta je splatná 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. PaedDr. Marian Čech 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 PaedDr. Marianovi Čechovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajského zväzu 

hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

5 0 0 

 

 

 

 

                 

Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 

JUDr. Milan Veselka, v. r. 

zapisovateľ, 

tajomník DK SZH 
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