SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
SLOVAK HANDBALL FEDERATION
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Tel.: + 421 - 2 - 49 114 520, - 523, - 524
szh@slovakhandball.sk
www.slovakhandball.sk
Naša značka. DK SZH R-30

Vybavuje: JUDr. Milan Veselka

Bratislava: 06. 02. 2020

Vec: Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 30
Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „DK SZH“) sa dňa
6. februára 2020 hlasovaním per rollam uzniesla:
DK SZH sa na základe informácií z písomnej správy rozhodcov, písomnej správy
delegáta, zápisu zo stretnutia XA-88, videozáznamu stretnutia XA-88, rozhodnutí DK SZH
č. 21 a 25 uzniesla a podľa čl. 46 bod 11 a 12 disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu
hádzanej (ďalej len „DP SZH“), Marošovi Šiškovi, za úder päsťou do rozkroku súpera
v 54. minúte 8 sekunde stretnutia SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGY číslo XA-88
medzi športovými klubmi Košice Crows a Tatran Prešov, ktoré sa konalo dňa 25. januára
2020 o 18.00 h v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, Alejová 2, Košice, uložila
pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia a pokutu vo výške 100 eur. Zároveň
sa Marošovi Šiškovi podľa čl. 46 bod 1 automaticky zastavuje činnosť na 1 stretnutie a taktiež
sa vykoná sankcia odpustená rozhodnutím DK SZH číslo 25: pozastavenie výkonu športovej
činnosti na 1 stretnutie. Celkom sa teda Marošovi Šiškovi pozastavuje výkonu športovej
činnosti na 5 stretnutí nepodmienečne, počnúc dňom 26. januára 2020.
Uložená pokuta je splatná do 20. februára 2020 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. Športový klub Košice Crows je povinný
potvrdenie o úhrade poslať v rovnakej lehote na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk.
DK SZH podľa čl. 46 bod 11 a 12 DP SZH ukladá Marošovi Šiškovi náhradný trest
pozastavenia výkonu športovej činnosti na ďalšie 3 stretnutia nepodmienečne pre prípad
nezaplatenia vyššie uloženej pokuty v stanovenej lehote (v takom prípade by sa Marošovi
Šiškovi automaticky pozastavil výkon športovej činnosti nie na 5 ale na 8 stretnutí
nepodmienečne).
Odôvodnenie
DK SZH sa zaoberala diskvalifikáciou s písomnou správou rozhodcov Maroša Šišku,
športový klub Košice Crows, v 54. minúte 8 sekunde stretnutia SLOVNAFT HANDBALL
EXTRALIGY číslo XA-88 medzi športovými klubmi Košice Crows a Tatran Prešov, ktoré sa

konalo dňa 25. januára 2020 o 18.00 h v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, Alejová 2,
Košice a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa čl. 17 Disciplinárneho poriadku SZH podať
odvolanie Disciplinárnej komisii SZH do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolateľ je
povinný zaplatiť za odvolanie poplatok vo výške určenej v čl. 22 ods. 1 Disciplinárneho
poriadku SZH.
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