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Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH č. 10 - 2022/2023 

 

1. Miesto a čas: 29. novembra 2022 o 15.30 h, Dom športu, zasadacia miestnosť SZH na 6. poschodí, Junácka 

6, Bratislava. 

2. Program zasadnutia: 

a) Disciplinárne previnenia trénerov a funkcionárov – tresty počas stretnutí (napomínania a vylúčenia). 

b) Fyzická potýčka hráčov v stretnutí číslo 1A-35, v čase 58:15, ktoré sa konalo 6. novembra 2022, medzi 

družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint Malacky a HK Vajnory. 

3. Zloženie DK SZH: 

a) Vladimír Pokorný - predseda disciplinárnej komisie SZH (ďalej len „DK SZH“), 

b) Milan Nedorost - podpredseda DK SZH, 

c) Bc. Jozef Gedeon - člen DK SZH, 

d) JUDr. Milan Veselka - člena a tajomník DK SZH. 

4. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: 

K bodu a) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- fotokópie zápisov zo stretnutí 

- evidencia disciplinárnych sankcií a opatrení SZH 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 
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K bodu b) programu zasadnutia (u tajomníka DK SZH): 

- písomná správa rozhodcov 

- fotokópia zápisu zo stretnutia 

- písomné stanovisko Štart HC Smartpoint Malacky 

- písomné stanovisko HK Vajnory 

- písomné stanovisko Tomáša Ofčaroviča 

- písomné stanovisko Vojtecha Planku 

- potvrdenia o úhrade poplatkov za prerokovanie 

Uvedené podklady sú u tajomníka DK SZH v elektronickej podobe. 

5. 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): 

K bodu a) programu zasadnutia: 

 

Na základe kontroly zápisov zo stretnutí sa DK SZH zaoberala trestami uloženými funkcionárom počas 

stretnutí. 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) za nešportové 

správanie ukladá: 

 

meno a 

priezvisko 

názov 

športového klubu 

číslo 

stretnutia 

Trest 

v stretnutí 

sankcia uložená 

DK 
Variabilný  

symbol 

Pozastavený  

výkon akejkoľvek funkcie  

uvedenej v zápise  

o stretnutí 

Milan 

Adamé 
MHáK Martin 

SPM-05 N pokarhanie - Nie 

XA-53 N 20 EUR 21720139 Nie 

Miroslav 

Šranc 
MHáK Martin XA-72 N pokarhanie - Nie 

Samuel 

Mažár 
HC Sporta Hlohovec XA-68 N, 2 min 25 EUR 21720140 Nie 

Vladimír 

Teplanský 
HBC Trnava 1A-31 N 20 EUR 21720141 

1 stretnutie v súťaži 

               1. liga mužov 

od 5. decembra 2022 

Marián 

Ujhely 
ŠK Zemplín Trebišov 6A-40 N pokarhanie - Nie 

Daniel 

Jurecký 
Tatran Prešov 5A-39 N pokarhanie - Nie 

Tomáš 

Stachovič 
Záhoráci Stupava/Malacky 5A-39 N 10 EUR 21720142 

1 stretnutie v súťaži 

  1. liga starších dorastencov 

od 5. decembra 2022 

Daniela 

Ivanová 
ŠKP Topoľčany 2A-63 N pokarhanie - Nie 
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Peter 

Baďura 
ŠKH Agrokarpaty Pezinok 

1A-21 N pokarhanie - Nie 

1A-32 2 min 15 EUR 21720143 Nie 

Dušan 

Baďura 
ŠKH Agrokarpaty Pezinok 1A-32 N pokarhanie - Nie 

Stanislav 

Kolpak 
Tatran Prešov 5A-32 N pokarhanie - Nie 

Robert 

Klimo 
THA Martin 5A-58 N, 2 min 10 EUR 21720144 Nie 

Uložené pokuty sú splatné 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. Športové kluby (uvedené v tabuľke vedľa mena previnilca) sú povinné potvrdenie 

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

marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 bod 4 DP SZH sa zároveň previnilcom uvedeným v tabuľke, 

ktorým bola uložená pokuta, zastavuje výkon akejkoľvek činnosti v pôsobnosti Slovenského zväzu hádzanej 

a krajských zväzov hádzanej do zaplatenia uloženej pokuty. 

Podľa čl. 25 bod 5 DP SZH, ak previnilec riadne a včas neuhradil uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý je previnilec registrovaný (uvedený v tabuľke vedľa jeho 

mena). Ak ani športový klub za ktorý je previnilec registrovaný neuhradí riadne a včas túto pokutu, 

automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie disciplinárneho orgánu, sa zakazuje súťažná činnosť 

všetkým družstvám tohto športového klubu v podmienkach Slovenského zväzu hádzanej a krajských zväzov 

hádzanej až do zaplatenia uloženej pokuty. 

V súvislosti s pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí Vladimírovi 

Teplanskému a Tomášovi Stachovičovi dávame do pozornosti ustanovenia čl. 48 bod 2 a 3 DP SZH, podľa 

ktorých nemôžu štartovať ani v iných kategóriách, až do uplynutia uloženej sankcie a tiež nemôžu štartovať 

ani ako hráči. 

Podľa čl. 48 bod 2 DP SZH udelenie disciplinárnej sankcie trénerovi alebo funkcionárovi v zmysle DP 

SZH, znemožňuje jeho ďalšiu akcieschopnosť, t. z. nemôže vykonávať činnosť hráča. 

Podľa čl. 48 bod 3 DP SZH previnilec nemôže štartovať v žiadnom ďalšom stretnutí akejkoľvek vekovej 

kategórie, až kým mu neskončí sankcia uložená v zmysle DP SZH. 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 
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K bodu b) programu zasadnutia: 

 

DK SZH bolo 17. novembra 2022 doručené oznámenie športovo-technickej komisie SZH, že v 

stretnutí 1A-35, ktoré sa konalo 6. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC 

Smartpoint Malacky a HK Vajnory malo v čase 58:15 dôjsť k fyzickej potýčke viacerých hráčov. DK SZH 

bola zároveň doručená písomná správa rozhodcov. Na základe uvedených podkladov vyzvala DK SZH 

športový klubov Štart HC Smartpoint Malacky a jeho hráčov Tomáša Ofčaroviča a Vojtecha Planka a športový 

klub HK Vajnory a jeho hráčov Michala Kopka a Mateja Jánošíka o zaslanie stanovísk v predmetnej veci. 

Športový klub HK Vajnory predložil svoje stanovisko 18. novembra 2022. Športový klub Štart HC Smartpoint 

Malacky predložil svoje stanovisko, ako aj stanoviská hráčov Tomáša Ofčaroviča a Vojtecha Planka  

21. novembra 2022. 

 

DK SZH na základe zistenia, že do incidentu bol priamo zainteresovaný, okrem hráčov Vojtecha Planku 

a Michala Kopka (obaja boli diskvalifikovaní s písomnou správou rozhodcov – červená a modrá karta), aj Matej 

Jánošík (mal fyzicky napadnúť Vojtecha Planku po tom, čo mal on na neho zaútočiť), rozhodla podľa čl. 5 ods. 

6, čl. 10 a čl. 43 DP SZH o určení opatrenia, pretože mala za to, že je potrebné preventívne pozastaviť Matejovi 

Jánošíkovi výkon akejkoľvek funkcie a výkon akejkoľvek športovej činnosti až do konečného rozhodnutia vo 

veci samej. 

 

Dňa 22. novembra 2022 poslala DK SZH pozvánku na jej zasadnutie, ktoré sa konalo 29. novembra 

2022 o 15.30 h v Bratislave v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v zasadacej miestnosti SZH na 6. poschodí. 

Pozvaní boli:  

a) zástupca športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky – nezúčastnil sa, 

b) hráči športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky: Tomáš Ofčarovič a Vojtech Planka – zúčastnili sa 

obaja, 

c) zástupca športového klubu HK Vajnory – zúčastnil sa Miroslav Darnadi, 

d) hráči športového klubu HK Vajnory: Matej Szalacsi (nezúčastnil sa – ospravedlnený pre chorobu), Matej 

Jánošík a Michal Kopka – obaja sa zúčastnili. 

  

 DK SZH sa pred rozhodnutím vo veci samej zaoberala predloženými písomnými stanoviskami 

rozhodcov, športových klubov, ako aj hráčov, ktorý svoja stanoviská zaslali. Ďalej dala možnosť vyjadriť sa 

každému prítomnému na zasadnutí, aby popísal, čo o incidente vie a ako ho vnímal. 
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DK SZH má po vykonanom dokazovaní za to, že je dostatočne preukázané, že celý incident začal už pri 

útočnej akcii družstva mužov športového klubu HK Vajnory, keď hráč HK Vajnory č. 69 Matej Szalacsi 

úderom do oblasti rebier napadol hráča Štart HC Smartpoint Malacky č. 81 Tomáša Ofčaroviča. Ten následne 

slovne a neskôr aj fyzicky zaútočil na Mateja Szalacsiho, následkom čoho vznikla na hracej ploche potýčka 

viacerých hráčov, do ktorej sa zapojili aj hráči HK Vajnory č. 35 Matej Jánošík a č. 27 Michal Kopko a hráč 

Štart HC Smartpoint Malacky č. 18 Vojtech Planka. 

DK SZH hlasovaním prijala nasledovné uznesenie: 

DK SZH podľa čl. 46 ods. 13 a ods. 14 DP SZH, ukladá 

1. hráčovi športovému klubu Štart HC Smartpoint Malacky Tomášovi Ofčarovičovi, registračný 

preukaz číslo 02239, pokutu vo výške 300 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne 

do 20. marca 2023, 

2. hráčovi športovému klubu HK Vajnory Matejovi Szalacsimu, registračný preukaz číslo 01960, 

pokutu vo výške 200 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do 20. marca 2023, 

3. hráčovi športovému klubu Štart HC Smartpoint Malacky Vojtechovi Plankovi, registračný 

preukaz číslo 26498, pokutu vo výške 100 EUR, 

4. hráčovi športovému klubu HK Vajnory Matejovi Jánošíkovi, registračný preukaz číslo 01417, 

pokutu vo výške 100 EUR a 

5. hráčovi športovému klubu HK Vajnory Michalovi Kopkovi, registračný preukaz číslo 02789, 

pokutu vo výške 100 EUR, 

za disciplinárne previnenie Telesné napadnutie, ktorého sa dopustili tým, že v stretnutí 1. ligy mužov číslo 

1A-35, ktoré sa konalo 6. novembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint 

Malacky a HK Vajnory približne v 58. minúte pri útočnej akcii družstva mužov športového klubu HK Vajnory 

hráč HK Vajnory č. 69 Matej Szalacsi úderom do oblasti rebier napadol hráča Štart HC Smartpoint Malacky 

č. 81 Tomáša Ofčaroviča. Ten následne slovne a neskôr aj fyzicky zaútočil na Mateja Szalacsiho, následkom 

čoho vznikla na hracej ploche potýčka viacerých hráčov, do ktorej sa zapojili aj hráči HK Vajnory č. 35 Matej 

Jánošík a č. 27 Michal Kopko a hráč Štart HC Smartpoint Malacky č. 18 Vojtech Planka.  

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 Ofčarovič: 21720145, VS Szalacsi: 21720146, VS Planka: 21720147, VS 

Jánošík: 21720148, VS Kopko: 21720149. Športové kluby HK Vajnory a Štart HC Smartpoint Malacky sú 

povinné potvrdenie o úhrade pokuty poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu veselka@slovakhandball.sk 

mailto:veselka@slovakhandball.sk
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a marcinova@slovakhandball.sk. Podľa čl. 25 ods. 4 DP SZH sa zároveň všetkým menovaným zastavuje 

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

zaplatenia uloženej pokuty. 

Podľa čl. 25 ods. 5 DP SZH, ak previnilci riadne a včas neuhradia uloženú pokutu, je povinný ju 

v rovnakej lehote uhradiť športový klub za ktorý sú registrovaní. Ak, ani športový klub za ktorí sú 

registrovaní neuhradí riadne a včas túto pokutu, automaticky, bez potreby vydať ďalšie rozhodnutie 

disciplinárneho orgánu, sa zakazuje súťažná činnosť všetkým družstvám športového klubu v podmienkach 

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

 

 

Hlasovanie o uznesení 

Za Proti Zdržalo sa 

4 0 0 

 

 

          

 Vladimír Pokorný, v. r. 

predseda DK SZH 
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