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Vec:  Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 20  

- 2020/2021 

 

1. Program zasadnutia: 

stretnutie 1. dorasteneckej ligy č. 5Z-6 MHC Štart Nové Zámky - HC Sporta Hlohovec  

– diskvalifikácia hráča HC Sporta Hlohovec č. 2 Matúša Pereslényho. 

 

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 – v tomto konaní bol z rozhodovania 

vylúčený z dôvodu zaujatosti, pre pomer k veci (bol rozhodcom predmetného stretnutia 5Z-

6). 

 

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

- fotokópia zápisu zo stretnutia 5Z-6, 

- písomná správa rozhodcov, 

- potvrdenie o úhrade poplatku za prejednanie, 

- stanovisko športového klubu HC Sporta Hlohovec, 

- stanovisko hráča Matúša Pereslényho. 

 

 

 

 



 

 

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 1. dorasteneckej ligy č. 5Z-6, ktoré sa konalo 12. júna 

2021 o 12.00 h v športovej hale v Nových Zámkoch, medzi družstvami starších dorastencov 

športových klubov MHC Štart Nové Zámky a HC Sporta Hlohovec. Na základe informácií z 

písomnej správy rozhodcov, zápisu zo stretnutia 5Z-6, stanoviska športového klubu HC 

Sporta Hlohovec a stanoviska hráča Matúša Pereslényho má DK SZH za to, že je dostatočne 

preukázané, že hráč Matúš Pereslény sa dopustil hrubého nešportového správania. 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH podľa čl. 46 ods. 8 a ods. 9 bod 9.1 Disciplinárneho poriadku SZH, hráčovi 

HC Sporta Hlohovec Matúšovi Pereslénymu 

 

ukladá, 

 

za hrubé nešportové správanie, ktorého sa dopustil, svojim prejavom v rozpore so športovým 

duchom, slušnosťou a dobrými mravmi v 58. minúte stretnutia 1. dorasteneckej ligy č. 5Z-6, 

ktoré sa konalo 12. júna 2021 o 12.00 h v športovej hale v Nových Zámkoch, medzi 

družstvami starších dorastencov športových klubov MHC Štart Nové Zámky a HC Sporta 

Hlohovec, 

 

sankciu - pokutu vo výške 30 eur. 

 

Uložená pokuta je splatná do 30. júna 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 HC Sporta Hlohovec 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 Matúšovi Pereslénymu 

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 0 0 

      

            

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 
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