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DK SZH sa svojom dnešnom mimoriadnom zasadnutí  21. septembra 2012 zaoberala 

stretnutím XA-13 Nové Zámky – Michalovce a rozhodla: 

 

1. R - 2  hráč GÉCI Juraj, WinLand Michalovce 

PP  30,-EUR a ZSČ na 2 stretnutia nepodmienečne podľa DP SZH časť B, A. Previnenie 

jednotlivcov, I.1  a/. Trest musí hráč vykonať podľa platného rozpisu stretnutí a trest platí pre 

stretnutia XA-18, XA-24. 

 

Odôvodnenie :  

     Na základe zápisu zo stretnutia a správy delegáta a rozhodcov bol hráč Géci v čase 22.08 

priamo diskvalifikovaný podľa pr. 8:6a, 16:6a za úmyselný  úder lakťom do tváre protihráča 

Kurku. DK SZH pre svoju rozhodovaciu činnosť mala k dispozícii písomné podklady 

delegáta, rozhodcov, oficiálny videozáznam zo stretnutia, písomné vyjadrenie a videozáznam 

zo strany  klubu HC winLand MI.  Preskúmaním všetkých podkladov DK SZH konštatuje, že 

hráč Kurka pri útočnej akcii v priestore spojky bol nedovoleným spôsobom zastavený 

brániacim hráčom (Géci). Podrobným skúmaním  pohybu rúk brániaceho hráča je 

jednoznačne identifikovateľné, že pravou rukou sa pohyboval, resp. ju dostal na plecia a 

oblasť chrbta protihráča a ľavú ruku zovretú v lakti nasmeroval priamo do tváre protihráča, 

čím došlo k úderu predlaktím do tvárovej oblasti protihráča, následnému  zraneniu a 

odstúpeniu z hry hráča Kurku. Mechanizmus pohybu brániaceho hráča nasvedčuje, že v 

danom prípade mohlo ísť o úmysel. Neprimerané sa zdalo aj zovretie ruky v lakti, nakoľko 

týmto pohybom bola vylúčená akákoľvek snaha blokovať prípadnú strelu a nasmerovanie 

predlaktia do oblasti tváre svedčí o úmysle. 

Vzhľadom k uvedenému uložený trest na hornej hranici sadzby je primeraný. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od doručenia 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 
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R -  2  hráč Frajkor Ján, WinLand Michalovce  

PP-10  ,-EUR a ZSČ na 1 stretnutie nepodmienečne  podľa DP SZH časť B, A. Previnenie 

jednotlivcov, II.2 Nešportové správanie. Trest musí hráč vykonať podľa platného rozpisu 

stretnutí, teda v stretnutí XA-18. 

 

Odôvodnenie : 

     Na základe zápisu zo stretnutia a správy delegáta a rozhodcov bol hráčovi Frajkor Ján  

trest udelený v zmysle pravidiel hádzanej  8:10a. 

Pri skúmaní a rozhodovacej činnosti okrem písomných podkladov bol k dispozícii aj 

videozáznam. Keďže záver predmetnej situácie sa odohrával  za autovou čiarou a 

videozáznam bol vykonávaný z priestoru balkónu nad stolíkom a nad celou situáciou a nebol 

zachytený záver predmetnej situácie, videozáznam nemohol slúžiť  ako exaktný dôkazný 

prostriedok disciplinárneho orgánu v celom rozsahu. Je zrejmé, že útočiaci hráč Frajkor bol 

atakovaný Minarovičom a brániaci atak spočíval vo vytlačení útočiaceho hráča až za autovú 

čiaru, kde obaja hráči následne spadli na zem. Bez akýchkoľvek pochybností  bol to atak s 

nedovoleným bránením (faulom). Podľa popisu situácie v správe, po prerušení hry, v čase 

keď obaja hráči boli na zemi,  došlo k fyzickej potýčke oboch hráčov. Preskúmaním 

materiálov je možno konštatovať, že posúdenie situácie zo strany rozhodcov bolo absolútne v 

zmysle pravidiel. 

 

POUČENIE : 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od doručenia 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu 

 

 

R- 2  hráč Hruščák,  WinLand Michalovce 

PP – 50,-EUR a ZSČ na 2 stretnutia nepodmienečne podľa DP SZH časť B, A. Previnenie 

jednotlivcov, II.3 Hrubé nešportové správanie. Trest  musí hráč vykonať podľa platného 

rozpisu stretnutí, teda XA-18 a XA-24. 

 

Odôvodnenie : 

V nadväznosti na hernú situáciu popísanú v prechádzajúcom odôvodnení  , hráč Hruščák po 

prerušení hry, napriek tomu, že nebol priamym účastníkom hernej situácie a bol od miesta 



  
                                                      SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ                   
   

3 

 

konfliktu vzdialený cca 5 m, zrýchleným pohybom sa presunul na miesto konfliktu mimo 

hracej plochy a následne podľa písomných podkladov udrel hráča Minaroviča do oblasti 

chrbta. Na základe popísaného ataku hráča Hruščáka vznikol konflikt, do ktorého sa následne 

zapojili viacerí hráči. Rozhodcovia posúdili konanie hráča Hruščáka ako mimoriadne 

nešportové podľa pravidla 8:10a, pretože napriek tomu, že nebol priamo účastníkom hernej 

situácie, pohybom tela a telesným kontaktom (úderom do chrbta) na protihráča Minaroviča 

spôsobil, že konflikt prerástol do väčších rozmerov. 

 

POUČENIE : 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od doručenia 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu 

 

 

Ing. Anton Gregor, v.r. 

 predseda DK SZH 


