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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej č. R-36-2021/2022 

 

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

21. júna 2022 hlasovaním uzniesla: 

 

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“), podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 bod 14.1 a 14.2 

Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), hráčovi Štart HC Smartpoint Malacky Ivanovi 

Oslejovi 

 

ukladá, 

 

za telesné napadnutie, ktorého sa dopustil zvlášť bezohľadným, úmyselným, nebezpečným a zákerným 

fyzickým útokom voči protihráčovi v situácii, ktorá vôbec nesúvisela s hernou situáciou, v čase prerušenia 

hry, v 58. minúte 7. sekunde stretnutia 1. ligy mužov číslo 1A-64, ktoré sa konalo 22. mája 2022 o 17.00 h v 

Športovej hale Malina v Malackách, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint 

Malacky a MHáK Martin (ďalej len „stretnutie 1A-64“), 

 

sankcie 

 

a) pokutu vo výške 300 EUR a 

b) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne, počnúc 23. májom 2022. 

 

Uložená pokuta je splatná do 30. júna 2022 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, VS: 21720071. Športový klub Štart HC Smartpoint Malacky je povinný potvrdenie o úhrade pokuty 
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poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH sa zároveň Ivanovi Oslejovi zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti SZH 

a krajského zväzu hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

Odôvodnenie 

 

   Dňa 23. mája 2022 bola DK SZH doručená fotokópia zápisu zo stretnutia 1A-64 aj s písomnou 

správou rozhodcov, kde bolo uvedené, že v 58. minúte 7. sekunde stretnutia bol diskvalifikovaný s písomnou 

správou hráč domácich č. 11 Ivan Oslej, RP  00344, podľa pravidla 16:6 písm. a) s poukazom na pravidlo 8:5 

písm. a) a b), za zvlášť bezohľadné, úmyselné, nebezpečné a zákerné napadnutie súpera v situácii, ktorá vôbec 

nesúvisela s hernou situáciou, v čase prerušenia hry. Uvedeného konania sa mal dopustiť tak, že po útočnej 

akcii hosťujúceho družstva zostal po bežnom obrannom kontakte ležať na zemi hráč hostí č. 13 Hákon Ingi 

Halldórsson. Ivan Oslej k nemu mal prísť, nakloniť sa nad neho, rukami mu mal chytiť hlavu tak, že jeho palce 

mali smerovať do oblasti očí, pričom to mal vyzerať, ako by mu chcel nimi pichnúť do očí. Následne mal Ivan 

Oslej udrieť hlavu Hákona Ingi Halldórssona o palubovku. Ďalej mal Ivan Oslej po tom, čo mu bola udelená 

červená karta s modrou, pri schádzaní z ihriska kričať na rozhodcu Gábriša: „Počkaj po zápase uvidíš!“. Po 

stretnutí mal byť Ivan Oslej vystavený disciplinárnemu konaniu, čo malo byť zapísané do zápisu o stretnutí. 

Zároveň mu mal byť zadržaný registračný preukaz. Vystavenie disciplinárnemu konaniu Ivana Osleja mali 

svojim podpisom potvrdiť vedúci oboch družstiev. Pri odchode rozhodcov zo šatne mal práve odchádzať zo 

šatne domáceho družstva aj Ivan Oslej, ktorý mal na chodbe zakričať na rozhodcov „No len choďte radšej už!“. 

 

  Na základe uvedeného DK SZH začala disciplinárne konanie voči Ivanovi Oslejovi.  

DK SZH požiadala športový klub Štart HC Smartpoint Malacky o zaslanie stanoviska športového klubu Štart 

HC Smartpoint Malacky, ako aj stanoviska hráča Ivana Osleja a úhradu poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia. Zároveň DK SZH požiadala o zaslanie stanoviska aj športový klub MHáK Martin. 

 

  Športový klub Štart HC Smartpoint Malacky a športový klub MHáK Martin doručili DK SZH svoje 

stanoviská. Športový klub Štart HC Smartpoint Malacky doručil DK SZH aj potvrdenie o úhrade poplatku za 

prerokovanie disciplinárneho previnenia. Ivan Oslej svoje stanovisko DK SZH nedoručil. 

 

  Športový klub Štart HC Smartpoint Malacky vo svojom stanovisku uviedol: „Priestupok sa stal 

zhruba tak ako bol popísaný rozhodcom v správe. Hráč Ivan Oslej udrel oboma rukami poškodeného po 

odpískaní lopty. Určite nebol úmysel ho pichnúť do oči, ale udrieť ho oboma rukami do hlavy. Ostatné veci 

korešpondujú s dianím a pravdivé sú aj slovné vyhrážky na adresu rozhodcu. Uvedené konanie nie je ničím 
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ospravedlniteľné. Samozrejme takéto správanie rázne odsudzujeme a voči dotyčnému hráčovi vyvodíme aj naše 

interné dôsledky. Musíme však konštatovať, že samotné vedenie zápasu zrejme prispelo k nežiadúcim emóciám 

na oboch stranách, ktoré spôsobili vybičovanie atmosféry ku koncu zápasu (simulovanie súpera, neustále 

výkriky zo súperovej lavičky). Týždeň predtým v zápase oboch súperov rozhodca Nagy rázne napomenul hráčov 

Martina, že im to nebude tolerovať a zápas sa dohral v kľudnej športovej atmosfére. V danom zápase tomu však 

tak nebolo a rozhodcovia pripustili toto nešportové správanie, ktoré v konečnom dôsledku bolo podnetom k 

zákernému činu Ivana Osleja. Za náš klub sa všetkým poškodením ospravedlňujeme a prijmeme trest, ktorý 

takémuto činu prislúcha. Nechceme tiež aby sa hádzanárske ihrisko stalo zápasníckym bojiskom a urobíme 

všetko preto, aby sa u nás takéto činy už viac neopakovali.“ 

 

Športový klub MHáK Martin vo svojom stanovisku uviedol: „Predmetná udalosť sa odohrala podľa 

popisu v správe, pokriky hráča Ivana Osleja sme nezaregistrovali, nemôžeme ich potvrdiť. Skrat Ivana Osleja 

bol nepochopiteľný, nebol nikým z našich hráčov vyprovokovaný, Hákon Ingi Halldórsson nebol po incidente 

zranený.“ 

 

  Disciplinárneho previnenia s názvom Telesné napadnutie sa podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH športovec 

dopustí fyzickým útokom voči inej osobe, vrátane útoku s použitím rôznych predmetov (hodenie lopty, 

pľuvanie) na ihrisku a v areáli dejiska stretnutia. 

 

  Podľa čl. 46 ods. 14 bod 14.1 až 3 za telesné napadnutie hráča disciplinárny orgán môže uložiť 

disciplinárnu sankciu v prípade 1. ligy pokutu do výšky 300,- EUR, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 

3 až 12 mesiacov nepodmienečne a/alebo inú vhodnú disciplinárnu sankciu podľa čl. 23 bodu 2 DP SZH. 

 

  Vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia predseda DK SZH rozhodol, že predmetný skutok 

bude DK SZH prerokovávať na prezenčnom zasadnutí dňa  21. júna 2022. Na uvedené zasadnutie bol pozvaný 

aj Ivan Oslej. Pretože sa Ivan Oslej napriek prizvaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho previnenia 

(športový klub Štart HC Smartpoint Malacky ospravedlnil jeho neúčasť), ani nezaslal písomné vyjadrenie, DK 

SZH prerokovala disciplinárne previnenie v jeho neprítomnosti. 

 

DK SZH postupovala pri ukladaní sankcií a určení ich výšky v súlade s čl. 2 ods. 1 DP SZH, ktorý 

vymedzuje, že predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie 

disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú 

povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali 

nielen sankčnú ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu. 
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Podľa čl. 3 ods. 3 bod 3.1. až 3.3. DP SZH účelom disciplinárneho konania je prerokovať disciplinárne 

previnenia fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti SZH tak, aby priebeh disciplinárneho konania a 

jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého následku disciplinárneho previnenia 

a aby výchovne pôsobili aj na ostatných členov SZH, pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych 

previneniach aj odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych previnení, pri 

najzávažnejších disciplinárnych previneniach vylúčenie previnilca z vykonávania športovej činnosti v rámci 

SZH. 

 

Po vykonanom dokazovaní DK SZH rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. DK 

SZH má za to, že je dostatočne preukázané, že konanie Ivana Osleja bolo zvlášť bezohľadné, úmyselné, 

nebezpečné a zákerné a preto uložila najvyššiu možnú pokutu a pozastavenie výkonu športovej činnosti, aké je 

možné za dané disciplinárne previnenie uložiť. 

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 DP SZH podať odvolanie DK SZH do 15 dní odo dňa 

jeho oznámenia. Odvolateľ je povinný zaplatiť za odvolanie poplatok vo výške určenej v čl. 22 ods. 1 DP SZH. 

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

 

 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 

 


