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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 7 - 2021/2022 

 

1. Program zasadnutia: 

a) Kontumácia stretnutí športového klubu Košice CROWS v 2. spojenej lige st. a ml. dorastu chlapcov číslo 

6C-31 Košice CROWS STDCI – HK Kúpele Bojnice 0:10 v zmysle SP SZH čl. 29, bod 7 nakoľko 

stretnutie nebolo hlásené a číslo 6C-32 ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Košice CROWS MLDCI 10:00 

z dôvodu nepricestovania hostí na hlásené stretnutie v zmysle SP SZH čl. 29 bod 8, 

b) Incident v čase 53:15 stretnutia Niké Handball Extraligy číslo XA-71, ktoré sa konalo 27. novembra 2021 

medzi družstvami mužov športových klubov Košice CROWS a HC SPORTA Hlohovec (ďalej len 

„stretnutie XA-71“). 

 

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 – hlasovania sa nezúčastnil, 

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): 

- oznámenie športovo-technickej komisie SZH (ďalej len „ŠTK SZH“) v predmetnej veci, 

- stanovisko športového klubu Košice CROWS, 

- stanovisko ŠTK SZH, 

- stanovisko športového klubu HK Kúpele Bojnice, 

- stanovisko športového klubu ŠKH Agrokarpaty Pezinok, 

- - memorandum o spolupráci uzatvorené medzi SZH a Košice CROWS. 

https://slovakhandball.sk/
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K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- zápis zo stretnutia XA-71,  

- správy rozhodcov,  

- hodnotiaci hárok delegáta stretnutia XA-71, 

- scan zápisu zo stretnutia XA-71,  

- spoločné stanovisko športového klubu HC Sporta Hlohovec a Jakuba Antalu, 

- stanovisko športového klubu Košice CROWS, Michala Capíka a Radoslava Antla st. 

- videozáznam zo stretnutia XA-71 (uverejnený na internetovej stránke 

https://huste.joj.sk/hadzana/slovensko-1/udalost/17050-kosice-crows-hc-sporta-hlohovec). 

 

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 prijala hlasovaním per rollam nasledovné: 

 

K bodu a) programu zasadnutia: 

 

 Na základe oznámenia ŠTK SZH sa DK SZH zaoberala kontumáciou stretnutí športového klubu 

Košice CROWS v 2. spojenej lige st. a ml. dorastu chlapcov číslo 6C-31 Košice CROWS STDCI – HK 

Kúpele Bojnice 0:10 v zmysle SP SZH čl. 29, bod 7 nakoľko stretnutie nebolo hlásené a číslo 6C-32 ŠKH 

Agrokarpaty Pezinok – Košice CROWS MLDCI 10:00 z dôvodu nepricestovania hostí na hlásené stretnutie 

v zmysle SP SZH čl. 29 bod 8. 

 

Z uvedeného dôvodu DK SZH prijala toto uznesenie: 

 

 DK SZH, podľa čl. 50 bod 4.3 DP SZH, ukladá športovému klubu Košice CROWS:  

a) pokutu vo výške 400 EUR (slovom štyristo EUR), 

b) pozastavenie súťažnej činnosti družstva starších dorastencov na 4 stretnutia nepodmienečne 
v súťaži 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov (taktiež sa vykoná sankcia podmienečne odložená 

rozhodnutím číslo DK-R-8-2021/2022: pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia, celkom 

teda bude mať družstvo starších dorastencov pozastavenú súťažnú činnosti na 6 stretnutí nepodmienečne, 

počnúc dňom vydania rozhodnutia v tejto veci) a 

c) pozastavenie súťažnej činnosti družstva mladších dorastencov na 2 stretnutia podmienečne 
v súťaži 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov do konca súťažného ročníka 2021/2022, 

za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 3 DP SZH, ktorého sa dopustil tým, že družstvá dorastu 

nenastúpili na stretnutia 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov číslo 6C-31 Košice CROWS STDCI – 

HK Kúpele Bojnice (nehlásené stretnutie) a číslo 6C-32 ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Košice CROWS 

MLDCI (nepricestovanie na stretnutie). 

 

Uložená pokuta je splatná do 7. decembra 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 21720030. Športový klub 

Košice CROWS je povinný potvrdenie o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu 
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veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň 

športovému klubu Košice CROWS 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 
 

 

K bodu b) programu zasadnutia: 
 

 Na základe správy rozhodcov sa DK SZH zaoberala incidentom v čase 53:15 stretnutia XA-71. 
 

Z uvedeného dôvodu DK SZH prijala toto uznesenie: 
 

 DK SZH, podľa čl. 46 ods. 14 bod 14.1 a 14.2 DP SZH, ukladá hráčovi Jakubovi Antalovi (HC 

Sporta Hlohovec), ako aj hráčovi Radoslavovi Antlovi st. (Košice CROWS):  

a) pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR) a 

b) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne v súťaži Niké Handball 

Extraliga počnúc dňom 28. novembra 2021, 

za disciplinárne previnenie podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH, ktorého sa dopustil fyzickým útokom voči inej 

osobe v stretnutí XA-71. 
 

 DK SZH, podľa čl. 46 ods. 14 bod 14.1 a 14.2 DP SZH, ukladá hráčovi Michalovi Capikovi (Košice 

CROWS):  

c) pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR) a 

d) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 stretnutí nepodmienečne v súťaži Niké Handball 

Extraliga počnúc dňom 28. novembra 2021, 

za disciplinárne previnenie podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH, ktorého sa dopustil fyzickým útokom voči inej 

osobe v stretnutí XA-71. 
 

Uložené pokuty sú splatné do 7. decembra 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 pokuty uloženej Jakubovi Antalovi je potrebné uviesť variabilný symbol 21720031, 

pokuty uloženej Radoslavovi Antlovi je potrebné uviesť variabilný symbol 21720032 a pokuty 

uloženej Michalovi Capikovi je potrebné uviesť variabilný symbol 21720033. Športový klub HC Sporta 

Hlohovec a športový klub Košice CROWS sú povinné potvrdenia o úhradách 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 Jakubovi Antalovi, Radoslavovi Antlovi st. a Michalovi Capikovi pozastavuje 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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