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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. 20 - 2020/2021 

  

 

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

15. apríla 2021 hlasovaním per rollam uzniesla: 

  

Disciplinárna komisia SZH podľa čl. 46 bod 18 Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“), za porušenie čl. 25 ods. 2 prvá veta Reglementu Niké Handball 

Extraligy, podľa ktorého je zo strany trénerov, funkcionárov, či hráčov úplne zakázané 

vyjadrovať sa na výkony rozhodcov, resp. delegáta pre médiá do 48 hodín od stretnutia, 

ukladá hráčom športového klubu Košice Crows, 

 

1. Radoslavovi Antlovi pokutu vo výške 100 eur,  

 

2. Patrikovi Hruščákovi pokutu vo výške 100 eur a 

 

3. Michalovi Capíkovi pokutu vo výške 100 eur,  

 

pretože sa vyjadrovali na adresu rozhodcov po stretnutí XC-01 skôr ako uplynulo 

48 hodín od stretnutia. 

 

Uložené pokuty sú splatné do 30. apríla 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 Košice Crows je povinný 

potvrdenie o úhrade pokút 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 uložených pokút. 
 

Odôvodnenie 

 

Na základe upozornenie športového klubu MŠK Považská Bystrica uvedeného 

vo vyjadrení z 12. apríla 2021 sa disciplinárna komisia SZH zaoberala vyjadreniami hráčov 

Kočice Crows po stretnutí XC-01 a rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Vyjadrenie Radoslava Antla bolo publikované na internetovej adrese: 

1.  https://www.facebook.com/peter.zagiba.rtvs/videos/447006083268141/ - 12. apríla 

2021 o 5.04 h, 

2. https://www.facebook.com/KosiceCrows/videos/766637984212210/ - 12. apríla 2021 

o 7.21 h. 

 

Vyjadrenie Patrika Hruščáka bolo publikované na internetovej adrese: 

1. https://www.kosiceonline.sk/krivda-hnev-a-nepravost-frustrovani-hadzanari-crows-

hrozia-ukoncenim-sezony - 12. apríla 2021 o 13.51 h, 

2. https://m.aimg.sk/magaziny/ce4710870b0afc738c63a5007c252fa0.pdf - denník Šport 

z 12. apríla 2021, 

 

Vyjadrenie Michala Capíka bolo publikované na internetovej adrese: 

https://www.facebook.com/michal.capik/posts/4546437538705571 - 11. apríla 2021 

o 8.37 h. 

 

 

Poučenie 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 DP 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 DP SZH. 

 

 

 

 

 

 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda  

Disciplinárnej komisie SZH 
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