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Vec: Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 34
Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“) sa dňa
26. februára 2020 hlasovaním per rollam uzniesla:
Disciplinárna komisia SZH (ďalej len „DK SZH“) podľa čl. 44 disciplinárneho
poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) neodpúšťa zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej
Marošovi Šiškovi rozhodnutím číslo R-30.
Odôvodnenie
Na základe žiadosti športového klubu Košice Crows o odpustenie zvyšnej časti
disciplinárnej sankcie uloženej Marošovi Šiškovi rozhodnutím číslo R-30 sa DK SZH
zaoberala uvedenou žiadosťou. Pri rozhodovaní o odpustení zvyšnej časti disciplinárnej
sankcie DK SZH v súlade s čl. 44 ods. 3 DP SZH zvážila, či doposiaľ vykonaná časť trestu
môže viesť k náprave, či sa potrestaný nedopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia a či
doposiaľ vykonávaná športová alebo iná činnosť v rámci SZH alebo KZH, či klubu svedčí
o riadnom plnení si povinnosti voči klubu alebo KZH alebo SZH.
DK SZH má za to, že v prípade Maroša Šišku, nie sú splnené uvedené podmienky na
odpustenie zvyšnej časti disciplinárnej sankcie. Menovanému bola v minulosti odpustená
zvyšná časť disciplinárnej sankcie uloženej rozhodnutím DK SZH číslo R-21, no napriek
tomu sa opäť dopustil obdobného konania ako v prípade posudzovanom v rozhodnutí DK
SZH číslo R-21. Najmä spôsob spáchania skutku uvedeného v rozhodnutí DK SZH číslo R-30
bol takmer identický so spôsobom spáchania skutku uvedeného v rozhodnutí DK SZH číslo
R-21. Maroš Šiška v oboch prípadoch v útočnej fáze jeho družstva úderom zasiahol
brániaceho hráča v čase a mieste mimo ťažisko hry. Z uvedeného dôvodu má DK SZH za to,
že doposiaľ vykonaná časť trestu by neviedla k náprave menovaného a preto rozhodla tak, ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa čl. 44 ods. 5 DP SZH proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Milan Nedorost, v. r.
predseda DK SZH

