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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH o určení opatrenia č. R-13-2021/2022 

 

 

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) podľa čl. 5 ods. 6, čl. 10 a čl. 43 

Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) rozhodla o určení opatrenia, ktorým Radoslavovi Antlovi 

st. pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a výkon akejkoľvek športovej činnosti v pôsobnosti SZH, ako aj 

krajských zväzov hádzanej do rozhodnutia disciplinárnej komisie SZH vo veci incidentu, ku ktorému došlo 

v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-71, ktoré sa konalo 27. novembra 2021, medzi družstvami mužov 

športových klubov Košice CROWS a HC SPORTA Hlohovec, v čase 53:15 (ďalej len „incident“). 

 

Odôvodnenie 

 

Disciplinárna komisia SZH na základe zistenia, že do incidentu bol priamo zainteresovaný, okrem 

hráčov Jakuba Antalu a Michala Capika, aj Radoslav Antl st., rozhodla podľa čl. 5 ods. 6, čl. 10 a čl. 43 DP SZH 

o určení opatrenia, pretože má za to, že je potrebné preventívne pozastaviť menovanému výkon akejkoľvek 

funkcie a výkon akejkoľvek športovej činnosti tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, a to až do 

konečného rozhodnutia vo veci. 

 

Poučenie 

 

Podľa čl. 10 ods. 3 DP SZH proti  rozhodnutiu o určení  opatrenia  je možné podať  odvolanie, ktoré 

nemá odkladný  účinok. Odvolanie je možné podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Podľa čl. 12 ods. 

1 DP SZH uložené opatrenie  nadobúda  účinnosť  dňom  oznámenia  rozhodnutia,  ak v  rozhodnutí  nie  je 

uvedený  iný  deň nadobudnutia účinnosti. Odvolateľ je povinný zaplatiť za odvolanie poplatok vo výške určenej 

v čl. 22 ods. 1 DP SZH. 
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