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Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SZH per rollam č. R-28-2022/2023 

 

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

5. decembra 2022 hlasovaním per rollam uzniesla: 

 

Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 46 ods. 18 Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“) trénerovi športového klubu MHáK Martin Miroslavovi Šrancovi 

ukladá, 

za disciplinárne previnenie Porušenie súťažných a ostatných predpisov a smerníc SZH, ktorého sa dopustil 

tým, že porušil čl. 25 ods. 2 prvá veta Reglementu Niké Handball Extraligy, podľa ktorého je zo strany 

trénerov, funkcionárov, či hráčov úplne zakázané vyjadrovať sa na výkony rozhodcov, resp. delegáta pre 

médiá do 48 hodín od stretnutia, pretože sa vyjadroval pre portám MY-Turiec na adresu rozhodcov po stretnutí 

XA-72, ktoré sa konalo 26. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Záhoráci 

Stupava/Malacky a MHáK Martin skôr ako uplynulo 48 hodín od stretnutia, 

pokutu vo výške 100 EUR. 

Uložená pokuta je splatná do 14 dní od doručenia rozhodnutia 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: 21720155. Športový klub MHáK Martin je povinný potvrdenie o úhrade 

pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň Miroslavovi Šrancovi zastavuje výkon 

akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia 

uloženej pokuty. 
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Z dôvodu, že Miroslav Šranc, ani športový klub MHáK Martin v stanovenej lehote nereagovali na výzvu 

DK SZH o zaslanie potvrdenia o úhrade poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia vo výške 30 

EUR, DK SZH v súlade s čl. 22 ods. 2 DP SZH určuje Miroslavovi Šrancovi náhradnú lehotu na úhradu 

poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia je 

splatný do 14 dní od doručenia rozhodnutia 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: 

21720152. Športový klub MHáK Martin je povinný potvrdenie o úhrade poplatku za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk a 

marcinova@slovakhandball.sk. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak Miroslav Šranc riadne a včas neuhradí uloženú pokutu, je povinný 

ju v rovnakej lehote uhradiť športový klub MHáK Martin. Ak, ani športový klub MHáK Martin neuhradí 

riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa 

zakazuje súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu MHáK Martin v podmienkach Slovenského 

zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

 

V súlade s čl. 11 ods. 3 bod 3.7 DP SZH sa odôvodnenie nevyhotovuje.  

 

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. 

 

 

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 
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