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Vec:  Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 9  

- 2020/2021 

 

1. Program zasadnutia: 

stretnutie Niké Handball Extraligy XA-61 HKM Šaľa – HK Košice – napomenutie, 

vylúčenie a diskvalifikácia trénera HKM Šaľa – Michala Lukačína. 

 

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: 

- fotokópia zápisu zo stretnutia XA-61, 

- písomná správa rozhodcov, 

- písomná správa delegáta, 

- videozáznam stretnutia XA-61, 

- potvrdenie o úhrade poplatku za prejednanie. 

 

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 zaoberala stretnutím Niké Handball Extraligy číslo XA-61, ktoré sa 

konalo 6. februára 2021 o 18.30 h v športovej hale v Šali, medzi družstvami mužov 

športových klubov HKM Šaľa a HK Košice. Na základe informácií z písomnej správy 



 

 

rozhodcov, písomnej správy delegáta, zápisu zo stretnutia XA-61, videozáznamu stretnutia 

XA-61, stanoviska športového klubu HKM Šaľa a stanoviska trénera HKM Šaľa má DK SZH 

za to, že je dostatočne preukázané, že tréner domáceho družstva HKM Šaľa pán Michal 

Lukačín  sa dopustil nešportového správania a hrubého nešportového správania. 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH sa uzniesla a podľa čl. 48 ods. 4 bod 4.4, ods. 5, ods. 6 bod 6.1 a 6.2 

Disciplinárneho poriadku SZH, trénerovi HKM Šaľa Michalovi Lukačínovi 

 

ukladá, 

 

1. za nešportové správanie, ktorého sa dopustil, v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-

61, ktoré sa konalo 6. februára 2021 o 18.30 h v športovej hale v Šali, medzi družstvami 

mužov športových klubov HKM Šaľa a HK Košice, tým, že  

1.1. v čase 19.26 neoprávnene vstúpil na hraciu plochu,  

1.2. v čase 40.54 nešportovo protestoval proti rozhodnutiam rozhodcov a  

2. za hrubé nešportové správanie, ktorého sa dopustil v predmetnom stretnutí tým, že v čase 

45.17 vhodil fľašu za striedačku, 

 

sankcie 

 

a) pokutu vo výške 90 eur a 

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 3 stretnutia Niké 

Handball Extraligy športového klubu HKM Šaľa nepodmienečne. 

 

Uložená pokuta je splatná do 28. februára 2021 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 HKM Šaľa 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 Michalovi Lukačínovi 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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