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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 5 - 2021/2022 

 

1. Program zasadnutia: 

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

b) Stretnutie 7A-10 HK Slávia Partizánske - Prešov/Vranov - porušenie ustanovenia čl. 12 bod 2 Súťažného 

poriadku SZH športovým klubom HK Slávia Partizánske a ustanovenia čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku 

SZH zodpovednou vedúcou družstva HK Slávia Partizánske Zdenkou Polákovou, 

c) Stretnutie 1. ligy staršieho dorastu číslo 5A-33, ktoré sa konalo 24. októbra 2021 medzi družstvami 

dorastencov športových klubov MŠK Považská Bystrica a HáO TJ Slovan Modra - hrubé nešportové 

správanie trénera HáO TJ Slovan Modra Ing. Dávida Bernera. 

 

2. Zloženie disciplinárnej komisie SZH: 

a) Milan Nedorost - predseda disciplinárnej komisie SZH (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 a) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- fotokópie zápisov zo stretnutí, 

- evidencia disciplinárnych sankcií a opatrení SZH. 

 

K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- oznámenie športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“) vo veci porušenia 

ustanovenia čl. 12 bod 2 Súťažného poriadku SZH športovým klubom HK Slávia Partizánske, 
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- stanovisko športového klubu HK Slávia Partizánske v predmetnej veci. 

 

K bodu c) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- fotokópia zápisu zo stretnutia 5A-33, 

- písomná správa rozhodcov, 

- stanovisko športového klubu HáO TJ Slovan Modra, 

- stanovisko Ing. Dávida Bernera. 

 

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 k bodu a) programu zasadnutia prijala hlasovaním per rollam nasledovné: 

 

 Na základe kontroly zápisov zo stretnutí sa DK SZH zaoberala trestami uloženými funkcionárom 

počas stretnutí 5A-35 a 7A-38. 

 

Prijaté uznesenie 

  

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

správanie ukladá: 

 

meno a 

priezvisko 

názov 

športového klubu 

číslo 

stretnutia 

trest 

v stretnutí 

sankcia uložená 

DK 
Variabilný  

symbol 

Katarína 

Mocinecová 
ŠKP Bratislava 7A-38 N pokarhanie  

Martin Macura ŠKP Bratislava 7A-38 2 min 10 EUR 21720016 

Michla Meluš MHC Štart Nové Zámky 5A-35 N 5 EUR 21720017 

 

Uložené pokuty sú splatné do 15. novembra 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 ŠKP Bratislava a MHC Štart Nové Zámky sú povinné potvrdenie o úhrade poslať v 

rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 

25 bod 5 DP SZH sa zároveň Martinovi Macurovi a Michalovi Melušovi 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 
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DK SZH k bodu b) programu zasadnutia prijala hlasovaním per rollam nasledovné: 

 

 Na základe oznámenia ŠTK SZH a stanoviska športového klubu HK Slávia Partizánske prijala DK 

SZH nasledovné uznesenie: 

  

DK SZH, podľa čl. 50 bod 9 a 10.3 DP SZH, ukladá športovému klubu HK Slávia Partizánske sankcie: 

a) pokutu vo výške 100 EUR a  

b) pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia podmienečne v súťaži 1. ligy starších 

dorasteniek do konca súťažného ročníka 2021/2022, 

za porušenie ustanovenia čl. 12 bod 2 Súťažného poriadku SZH tým, že v jednom hracom termíne nastúpili 

za obe vekové kategórie viac ako 4 hráčky (stretnutie 7A-10 HK Slávia Partizánske - Prešov/Vranov). 

 

 DK SZH, podľa čl. 47 bod 13 a 14 DP SZH, ukladá zodpovednej vedúcej družstva športového klubu 

HK Slávia Partizánske v stretnutí 7A-10 HK Slávia Partizánske - Prešov/Vranov Zdenke Polákovej 

sankcie: 

a) pokutu vo výške 40 EUR a  

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne 

v súťažiach 1. ligy starších dorasteniek a 1. ligy mladších dorasteniek športového klubu HK Slávia 

Partizánske 

za porušenie čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH tým, že overila správnosť zápisu vlastnoručným 

podpisom napriek tomu, že v zápise o stretnutí boli uvedené aj hráčky, ktoré neboli oprávnené na hru. 

 

Uložené pokuty sú splatné do 15. novembra 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. Pri pokute uloženej športovému klubu HK Slávia Partizánske je potrebné uviesť 

variabilný symbol 21720018 a pri pokute uloženej Zdenke Polákovej variabilný symbol 21720019. 

Športový klub HK Slávia Partizánske je povinný potvrdenia o úhradách oboch pokút poslať v rovnakej 

lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 

DP SZH sa zároveň športovému klubu HK Slávia Partizánske, ako aj Zdenke Polákovej 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 

 

 

DK SZH k bodu c) programu zasadnutia prijala hlasovaním per rollam nasledovné: 

 

 DK SZH sa zaoberala stretnutím 1. ligy staršieho dorastu 5A-33, ktoré sa konalo 24. októbra 

2021 medzi družstvami starších dorastencov športových klubov MŠK Považská Bystrica a HáO TJ 

Slovan Modra. Na základe informácií z písomnej správy rozhodcov, zápisu zo stretnutia 5A-33, 

stanoviska športového klubu HáO TJ Slovan Modra a stanoviska trénera Ing. Dávida Bernera má 

DK SZH za to, že je dostatočne preukázané, že Ing. Dávid Berner sa dopustil hrubého nešportového 

správania. 
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 Bc. Jozef Gedeon, člen DK SZH, bol v tomto konaní z rozhodovania vylúčený z dôvodu 

zaujatosti, pre pomer k veci (bol rozhodcom predmetného stretnutia 5A-33). 

 

Prijaté uznesenie 

 DK SZH podľa čl. 48 ods. 5 a ods. 6 bod 6.1 a 6.2 DP SZH ukladá  

Ing. Dávidovi Bernerovi sankcie: 

c) pokutu vo výške 30 EUR a  

d) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 4 stretnutia nepodmienečne 

v súťaži 1. ligy staršieho dorastu športového klubu HáO TJ Slovan Modra, 

za hrubé nešportové správanie, ktorého sa dopustil tým, že v 52. minúte 40 sekunde stretnutia  

1. dorasteneckej ligy č. 5A-33, ktoré sa konalo 24. októbra 2021 medzi družstvami starších dorastencov 

športových klubov MŠK Považská Bystrica a HáO TJ Slovan Modra, pred skončením hracieho času 

stretnutia, nariadil družstvu HáO TJ Slovan Modra odísť z hracej plochy. 

 

 V súlade s ustanovením čl. 46 ods. 2 a čl. 48 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SZH sa Ing. Dávidovi 

Bernerovi znemožňuje jeho ďalšia akcieschopnosť, t. z. nemôže vykonávať činnosť hráča ani funkcionára a 

nemôže štartovať v žiadnom ďalšom stretnutí akejkoľvek vekovej kategórie, až kým mu neskončí trest 

udelený v zmysle Disciplinárneho poriadku SZH - v súťaži 1. ligy staršieho dorastu. 

  

Uložená pokuta je splatná do 15. novembra 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. Pri úhrade uloženej pokuty je potrebné uviesť variabilný symbol 21720020. 

Športový klub HáO TJ Slovan Modra je povinný potvrdenie o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-

mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH 

sa zároveň Ing. Dávidovi Bernerovi 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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