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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH č. R-25-2021/2022 

 

 

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

7. februára 2022 hlasovaním per rollam uzniesla: 

 

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“), podľa čl. čl. 16 bod 3 Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“),  

 

zastavuje konanie o odvolaní  

športového klubu Košice CROWS  

voči rozhodnutiu DK SZH číslo DK-R-20-2021/2022 zo 17. januára 2022. 
  

Odôvodnenie 

  

Dňa 31. januára 2022 bolo DK SZH doručené odvolanie športového klubu Košice CROWS 

voči  Rozhodnutiu DK  SZH  č. R –20-2021/2022 zo 17. januára 2022. 

 

Prílohou odvolania bolo aj potvrdenie o úhrade poplatku za prejednanie odvolania vo výške 30 EUR. 

 

Podľa ustanovenia čl. 16 bod 1 DP SZH odvolanie musí obsahovať povinné náležitosti. Podľa bodu 1.8 

citovaného článku je povinnou náležitosťou doklad o úhrade  poplatku za odvolanie. 

 

Podľa čl. 16 bod 2 DP SZH, ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa bodu 1. predseda disciplinárneho 

orgánu prvého stupňa alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby odstránila nedostatok 

odvolania v primeranej lehote, ktorú zároveň určí. 

 

Podľa čl. 16 bod 3 DP SZH, ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa bodu 2. nebol 

odstránený, disciplinárny orgán prvého stupňa konanie o odvolaní zastaví. 

 

Podľa ustanovenia čl. 22 ods. 1 bod 1. 6 DP SZH je za podanie odvolania povinný odvolateľ v Extralige 

zaplatiť poplatok vo výške 100 EUR. 

 

Vzhľadom k citovaným ustanoveniam DP SZH bol športový klub Košice CROWS, 4. februára 

2022 vyzvaný, aby najneskôr do 6. februára 2022 doplatil zvyšnú časť poplatku za prejednanie odvolania a 

poslal doklad o úhrade  poplatku za odvolanie na adresu veselka@slovakhandball.sk. Zároveň bol upozornený, 

že v prípade, ak zvyšnú časť poplatku neuhradí a doklad o úhrade zvyšnej časti poplatku za odvolanie nezašle na 
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adresu veselka@slovakhandball.sk do 6. februára 2022, DK SZH podľa čl. 16 bod 3 DP SZH konanie o odvolaní 

zastaví. 

 

Športový klub Košice CROWS do 6. februára 2022 neuhradil zvyšnú časť poplatku a neposlal doklad o 

úhrade zvyšnej časti poplatku za odvolanie na adresu veselka@slovakhandball.sk, preto DK SZH rozhodla tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 16 ods. 4 DP SZH podať odvolanie DK SZH do 15 dní odo 

dňa jeho oznámenia. Podľa čl. 14 ods. 2 DP SZH podanie odvolania nemá odkladný účinok. 

 

 

 

 

 Milan Nedorost, v. r. 

predseda DK SZH 
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