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Vec:  Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 3 -

2020/2021 

 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Disciplinárne previnenia trénerov a funkcionárov – tresty počas zápasov (napomínania, 

vylúčenia), 

b) Neúčasť hráčky športového klubu Iuventa Michalovce Adriány Holejovej na 

reprezentačnom zraze, 

c) stretnutie 2. ligy starších a mladších dorastencov číslo 3-04 medzi družstvami MŠK HO 

Kysucké Nové Mesto - ŠKH Agrokarpaty, Filip Lisko - diskvalifikácia s písomnou 

správou rozhodcov. 

 

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): 

- fotokópie zápisov zo stretnutí, 

- evidencia disciplinárnych sankcií a opatrení SZH. 

 

 

 



 

 

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

- podnet sekretára mládeže SZH, na návrh reprezentačného trénera ženského 

reprezentačného družstva „Future team“, na začatie disciplinárneho konania voči 

Adriáne Holejovej, 

- vyjadrenie Adriány Holejovej, 

- vyjadrenie športového klubu Iuventa Michalovce. 

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

- správa rozhodcov stretnutia 2. ligy starších a mladších dorastencov číslo 3-04 

medzi družstvami MŠK HO Kysucké Nové Mesto - ŠKH Agrokarpaty,  

- vyjadrenie Filip Lisko, 

- vyjadrenie MŠK HO Kysucké Nové Mesto. 

 

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 prijala nasledovné: 

 

K bodu 1 písm. a) zápisnice 

 Na základe kontroly zápisov zo stretnutí, kde rozhodcovia zaznamenali tresty, sa DK 

SZH zaoberala trestami (napomínania a vylúčenia) uloženými trénerom a funkcionárom počas 

stretnutí: XA-12 a 7-33. 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH podľa čl. 48 bod 4.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) za 

nešportové správanie ukladá pokuty: 

 

Meno 

a priezvisko 

Názov športového 

klubu 
Číslo stretnutia 

Trest 

uložený v 

stretnutí 

Výška uloženej 

pokuty 

Slávko Goluža Tatran Prešov XA-12 N, 2 25 eur 

Dušan Šuster TJ Strojár Malacky 7-33 N, 2 10 eur 

 

Uložené pokuty sú splatné do 31. 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. Vyššie uvedené kluby sú povinné potvrdenie o 

úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk 

a veselka@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň menovaným 

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 

mailto:svarc@slovakhandball.sk


 

 

K bodu 1 písm. b) zápisnice 

Dňa 30. septembra 2020 bol DK SZH, sekretárom mládeže SZH, na návrh 

reprezentačného trénera ženského reprezentačného družstva „Future team“, doručený podnet 

na začatie disciplinárneho konania voči hráčke športového klubu Iuventa Michalovce Adriáne 

Holejovej. Podľa uvedeného podnetu mala byť menovaná hráčka riadne nominovaná na 

reprezentačný zraz, ktorý sa mal začať 27. septembra 2020, pozvánkou zaslanou 27. augusta 

2020. Z uvedeného zrazu sa Adriána Holejová ospravedlnila pre zdravotné problémy  

22. septembra 2020. Dňa 25. septembra 2020, dva dni pred začatím zrazu, bol klubom 

nominovaných hráčok zaslaný e-mail o pripomenutí dodržiavania predpisov SZH súvisiacich 

s ospravedlnením hráčok z reprezentačných zrazov. Aj napriek tomu Adriána Holejová 

nakoniec nastúpila na stretnutie MOL ligy W-35 HK Slovan Duslo Šaľa - IUVENTA 

Michalovce 26. septembra 2020. 

 

V predmetnej veci bol požiadaný o stanovisko športový klub Iuventa Michalovce, ako 

aj hráčka Adriána Holejová. Tak športový klub Iuventa Michalovce, ako aj hráčka Adriána 

Holejová predložili svoje stanoviská 1. októbra 2020.  

 

Podľa čl. II bod 2.6 Smernice SZH pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie v 

prípade, ak sa Reprezentant nezúčastní Reprezentačnej akcie, nie je oprávnený hrať hádzanú 

za Klub v období dva dni pred začiatkom Reprezentačnej akcie, počas Reprezentačnej akcie a 

päť dní po skončení Reprezentačnej akcie. Ak Reprezentant aj napriek tomu počas tejto doby 

hrá za Klub, dopustí sa disciplinárneho previnenia a SZH je oprávnený pozastaviť mu činnosť 

v zápasoch jeho Klubu a/alebo podať takýto návrh na pozastavenie činnosti IHF alebo EHF, a 

to až na dobu šiestich mesiacov. 

 

DK SZH má za to, že Adriána Holejová svojím konaním porušila čl. II bod 

2.6 Smernice SZH pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie, pretože hrala hádzanú za 

športový klub Iuventa Michalovce v stretnutí MOL ligy W-35 HK Slovan Duslo Šaľa - 

IUVENTA Michalovce 26. septembra 2020, teda v období dva dni pred začiatkom 

Reprezentačnej akcie. 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH podľa čl. 46 bod 18 DP SZH ukladá Adriáne Holejovej pokutu vo výške 50 

eur (slovom päťdesiat eur) a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia v súťaži 

MOL liga podmienečne do konca súťažného ročníka 2020/2021. 

 

Uložená pokuta je splatná najneskôr do 30. 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. Adriána Holejová je povinná 

potvrdenie o úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk 

a veselka@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň Adriáne Hollejovej 

zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 
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Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

5 0 0 

 

K bodu 1 písm. c) zápisnice 

DK SZH sa zaoberala diskvalifikáciou so správou hráča športového klubu MŠK HO 

Kysucké Nové Mesto Filipa Liska v stretnutí 2. ligy starších a mladších dorastencov číslo 3-

04 medzi družstvami MŠK HO Kysucké Nové Mesto - ŠKH Agrokarpaty. Na základe 

písomnej správy rozhodcov, stanoviska športového klubu MŠK HO Kysucké Nové Mesto 

a hráča Filipa Liska je nepochybné, že ten po tom, čo bol vylúčený povedal rozhodcovi „Tebe 

jebe“. 

 

Podľa čl. 46 bod 10 DP Urážky sa športovec dopustí takým správaním, ktoré 

napadnutého alebo poškodeného zosmiešňuje alebo ponižuje alebo je spôsobilé privodiť mu u 

iných zníženie cti, dôstojnosti alebo dobrého mena, najmä nadávky, vyhrážanie, hanlivé 

výroky alebo pľuvanie. 

 

DK SZH má za to, že Filip Lisko sa svojim konaním dopustil disciplinárneho 

previnenia podľa čl. 46 bod. 10 DP. 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH podľa čl. 46 bod 10 DP SZH ukladá Filipovi Liskovi pokutu vo výške 10 eur 

(slovom desať eur) a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne v 

2. lige starších a mladších dorastencov. 

 

Uložená pokuta je splatná najneskôr do 30. 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. Filip Lisko je povinný potvrdenie o 

úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk 

a veselka@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň Filipovi Liskovi 

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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