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DK SZH sa na dnešnom zasadnutí zaoberala okrem iného stretnutím 2B-29 Banská Bystrica – 

Michalovce. 

DK SZH na základe správy rozhodcov v zápise zo stretnutia 2B-29 B. Bystrica – Michalovce 

, kde po skončení stretnutia požiadal ZVD hostí o doplnenie správy rozhodcov na vulgárne 

ataky domácich divákov na hráčky hostí a  na samotný fyzický atak na ZVD hostí zo strany 

domácich divákov rozhodla: 

 

Rozhodnutie DK SZH  R- 60 :  

I. Bujna,  delegát stretnutia ,  

PP 15,- EUR a ZVF na dve stretnutia nepodmienečne v zmysle DP SZH  IV. 1  - neplnenie si 

povinností vyplývajúcich pravidiel hádzanej , Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže. 

Termín úhrady PP: do 9.5.2012 

Fotokópiu dokladu o úhrade PP pošlite na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk. 

 

S. Klieštiková, R. Mičuda, rozhodcovia 

DK SZH po skompletizovaní a vyhodnotení dokumentácie  upustila od potrestania rozhodcov 

tak ako navrhovala KR SZH. 

 

 

 

 

 
R-60 
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ŠKP B. Bystrica: 

DK SZH po preskúmaní podkladov upozorňuje klub ŠKP B. Bystrica, že ako usporiadateľ 

stretnutia je podľa čl. 20 SP SZH povinný najmä zaistiť poriadok a bezpečnosť na ihrisku a 

nielen v priestore ihriska ale aj mimo neho. 

 

Iuventa Michalovce: 

DK SZH po preskúmaní podkladov upozorňuje hosťujúci klub na povinnosť hosťujúceho 

oddielu pomáhať usporiadajúcemu oddielu pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti v 

zmysle čl. 23 SP SZH. 

 

Odôvodnenie: 

Na základe správy rozhodcov DK SZH začala prejednávanie z podozrenia na disciplinárne 

previnenie kolektívov – nezabezpečenie usporiadateľskej služby. K úplnému a objektívnemu 

posúdeniu boli vyžiadané doplňujúce správy všetkých účastníkov stretnutia a na základe 

vyhodnotenia súvisiacich písomných materiálov DK SZH rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti. DK SZH tiež konštatuje , že písomné podklady usporiadateľského oddielu a 

hosťujúceho oddielu sú diametrálne odlišné a navzájom si odporujúce. 

DK SZH  očakávala pri rozporných stanoviskách klubov objektívne hodnotenie a posúdenie 

celej udalosti zo strany delegáta, ako zástupcu riadiacich orgánov SZH. Delegát vo svojej 

správe však nezobjektivizoval udalosti  a jeho vyjadrenie možno charakaterizovať „nič som 

nevidel, nič som nepočul“, čo je v príkrom rozpore s postavením a úlohami delegáta 

stretnutia. Podľa doplňujúceho písomného vyjadrenia delegáta, tento uvádza, ani jemu ani  
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rozhodcom po skončení stretnutia nikto nič nehlásil.  Ako je potom možné, že správa 

rozhodcov v zápise obsahuje informácie o incidente po stretnutí ? DK SZH konšatuje, že v 

tomto prípade delegát nesplnil úlohu „informačného prameňa“ pre riadiace orgány SZH a 

podľa bodu 17. SMERNICE PRE ČINNOSŤ DELEGÁTOV ktorý určuje,  vyhodnotenie 

priebehu stretnutia a správy rozhodcov a delegáta odoslané riadiacemu orgánu musia mať 

rovnaký význam a kvalitu, toto splnené nebolo. 

Keďže nebolo možné s absolútnou istotou preukázať či došlo k incidentu, zavinenie 

jednotlivých účastníkov incidentu, či došlo k pôchybeniu zo strany usporiadateľského klubu a 

aj s prihliadnutím na nie celkom štandardný postup ZVD hostí, ktorý len žiadal doplnenie 

správy rozhodcov, ale nepožadoval po usporiadateľoch stretnutia odstránenie a zamedzenie 

popisovaného konania. Vzhľadom k uvedenému DK SZH oba kluby upozorňuje na 

odstránenie prípadných nedostatkov a trestá len delegáta stretnutia , pretože v prípade 

rozporov neposkytol riadiacim orgánom nezávislé, objektívne stanovisko, správy rozhodcov a 

delegáta nemali rovnaký význam a kvalitu.  

 

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 


