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             ŠKP Bratislava 

             HC Sporta Hlohovec 

             p. Ivan Sabovík              

            
 Naša značka: DK SZH/2013     Vybavuje / Linka : A. Katušáková     Bratislava dňa : 19.3.2013 

  

Vec: Rozhodnutie DK SZH R-32 

DK SZH sa na svojom zasadnutí dňa.14.3.2013 zaoberala žiadosťou HC Sporta 

Hlohovec o začatí disciplinárneho konania z dôvodu neoprávneného štartu hráča A. 

Kasagrandu za klub ŠKP Bratislava v stretnutí Slovenského pohára  SPM 11 ŠKP Bratislava 

– Košice a rozhodla: 

  

 

1. ŠKP Bratislava 

 

DP SZH časť B, B. Previnenie kolektívov, 6. Porušenie smerníc a nerešpektovanie 

príkazov riadiacich orgánov 

 

PP – 500,- EUR  

 

Termín úhrady: do 30.4.2013 

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

do 30.4.2013 najneskôr. 

 

 

2.  A. Kasagranda  

 

DP SZH časť B, II. Previnenie hráčov, II. 6 Porušenie základných súťažných a ostatných 

prepisov a smerníc SZH 

 

http://www.slovakhandball.sk/
mailto:katusakova@slovakhandball.sk
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PP a ZSČ  n e u k l a d á a od potrestania upúšťa v zmysle DP SZH časť A, IV. Ukladanie 

trestov, čl. 12, písm. b)  

 

Odôvodnenie : 

Na základe žiadosti klubu  HC SPORTA Hlohovec o začatie disciplinárneho konania 

zo dňa 31.1.2013 z dôvodu neoprávneného štartu hráča A. Kasagrandu za klub ŠKP 

Bratislava v stretnutí SP ŠKP BA – KE, ktoré sa odohralo dňa 30.1.2013 DK SZH postúpila 

vec na TK SZH a HK SZH a po sústredení a vyhodnotení podkladových materiálov začala 

disciplinárne konanie. HC SPORTA svoju žiadosť odôvodňuje tým, že klub ŠKP Bratislava, 

ani hráč A. Kasagranda do 30.1.2013, kedy sa odohralo stretnutie Slovenského pohára, 

v ktorom uvedený hráč  nastúpil, žiadnym spôsobom nepožiadali materský klub HC SPORTA 

Hlohovec  o prestup, registračný preukaz hráča sa nachádza v klube HC SPORTA Hlohovec. 

Na základe presvedčenia o porušení ustanovení Prestupového poriadku SZH, klub HC 

SPORTA Hlohovec žiada o vyvodenie dôsledkov voči postupu ŠKP Bratislava v stretnutí SP 

dňa 30.1.2013, v ktorom hráč Anton Kasagranda  neoprávnene štartoval. 

 

DK SZH po prvotnej previerke popisovaných okolností  rozhodla postúpiť vec MK SZH 

s úlohami : 

 

- Vyžiadať písomné podklady vzťahujúce sa k prechodu hráča medzi klubmi 

- Vyžiadať vyjadrenie povereného pracovníka, ktorý spracovával predmetnú agendu  

- Vyžiadať vyjadrenie GS ako priameho nadriadeného sekretariátu SZH 

- MK SZH má úlohu vypracovať  písomnú správu vzťahujúcu sa k prechodu hráča 

a túto postúpiť  HK SZH ako podklad k ďalšiemu postupu 

Preskúmaním podkladov a písomností MK SZH zistila : 

 

- na MK SZH nebola do uvedeného termínu (30.1.20132) predložená žiadosť o prestup 

hráča  v zmysle PP SZH 

- agendu v súvislosti s prechodom hráča vybavoval tajomník MK SZH a pracovník 

sekretariátu SZH p. Ivan Sabovík bez vedomia predsedu a členov  Matričnej komisie 

SZH 

- prechod (prestup) hráča z klubu do klubu sa mal riadiť jednoznačne Prestupovým 

poriadkom SZH 

- prechod hráča a vystavenie registračného preukazu sa uskutočnil za základe 

PRIHLÁŠKY K REGISTRÁCII HRÁČA zo dňa 30.1.2013 a teda bol vykonaný 

v zmysle čl. V. Prihláška na registráciu, ods.1.,. V predložených podkladoch nie je 

uvedené či boli splnené aj ďalšie nutné povinnosti b) hodnoverná fotografia nie staršia 

ako 1 rok, c) doklad o zaplatení registračného poplatku 

- MK SZH nemala v čase rozhodovania informáciu, či a aké poplatky v súvislosti 

s prechodom hráča boli uhradené voči SZH - Registračný poriadok čl. V., bod 7.) - 

manipulačný, expresný, registračný poplatok. 

- p. Sabovík nebol prítomný a nemohol podať vysvetlenie na zasadnutí MK SZH, 

neprítomnosť na pracovisku, dôvod RD 
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Pre objektívne posúdenie a záver stanoviska je dôležité zodpovedať najmä : 

 

1/ Prechod sa mal riadiť výhradne Prestupovým poriadkom SZH, alebo prechod hráča 

sa mohol uskutočniť po skončení zmluvy aj iným spôsobom  

 

2/ Došlo k porušeniu povinností v zmysle Registračného poriadku SZH zo strany 

žiadateľa a klubu, ak bola MK SZH a poverenému pracovníkovi predložená žiadosť 

k registrácii miesto prestupových lístkov  

 

3/ Došlo k porušeniu Súťažného poriadku SZH, prípadne k chybe zo strany delegáta 

a rozhodcov stretnutia, ak umožnili hráčovi štart v predmetnom stretnutí  

 

4/ Ak došlo k porušeniu SP SZH, kto nesie zodpovednosť, kto porušil svoje povinnosti   

 

5/ Posúdiť mieru zavinenia zúčastnených strán v otázke oprávnenosť – neoprávnenosť 

štartu hráča v predmetnom stretnutí s implikáciou interných noriem a smerníc SZH 

 

LEGISLATÍVA : 

     Preskúmaním predložených podkladov a na vec sa vzťahujúcich smerníc, predpisov 

a poriadkov SZH, MK SZH konštatuje : 

 

1/ Prechod hráča medzi klubmi sa mal jednoznačne riadiť PP SZH, ktorý v čl. I. v bode 1. 

Jednoznačne určuje, že PP SZH stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny 

trvalej alebo dočasne príslušnosti hráča (ky) k oddielom a klubom. 

 

 Ak poverený pracovník postupoval podľa iného poriadku, jednoznačne pochybil. 

 

2/ O individuálnu registráciu hráča v zmysle Registračného poriadku žiada hráč 

prostredníctvom klubu,  v ktorom chce byť registrovaný čl. IV. Spoločné ustanovenia bod 1., 

písm., a). Člen SZH môže mať len jeden registračný preukaz. Bod 2., toho istého článku 

taxatívne vymedzuje „za riadne a pravdivé vyplnenie údajov podľa IV. 1. a) zodpovedá 

žiadateľ spoločne so zodpovedným funkcionárom klubu“. Bod 8. toho istého článku tiež 

taxatívne vymedzuje „člen sa po uplynutí doby platnosti RP môže zaregistrovať znova za 

materský klub do dvoch rokov“. „V tejto dobe je možné vykonať registráciu za iný klub 

iba ohlásením prestupu“. Po uplynutí dvoch rokov môže byť člen zaregistrovaný za 

ktorýkoľvek klub v rámci SZH. 

 

 Jednoznačne došlo k porušeniu povinnosti člena SZH a registračnej povinnosti aj zo strany 

hráča aj zo strany klubu, pretože člen SZH môže mať len jeden RP a za riadne a pravdivé 

vyplnenie zodpovedá žiadateľ spoločne so zodpovedným funkcionárom klubu. Prihláška, ktorú 

skúmala MK SZH vykazuje splnenie povinných náležitostí podľa RP SZH, kde obe strany 

podpisom a klub aj pečiatkou potvrdzujú, že hráč nie  je registrovaný v SZH, pričom hráč mal 

v tej dobe RP riadne vystavený a platný, ktorý bol uložený v klube SPORTA Hlohovec o čom 

mal  mať vedomosť aj nový klub.  

 

3/ Súťažný poriadok SZH (ďalej len SP SZH) v čl. 15, bod 1., 2., určuje, že „hráč ktorý sa 

zúčastňuje majstrovských stretnutí (stretnutie SP majstrovské stretnutie bolo) musí mať 

registračný preukaz“. Bod 2., toho istého ustanovenia určuje, že „RP sa považuje za 
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platný, pokiaľ obsahuje všetky údaje podľa registračného poriadku a jeho obal nie je 

poškodený“.   

 

Povinnosti podľa tohto ustanovenia SP SZH porušené neboli, hráč mal RP a tento spĺňal 

všetky náležitosti.  Delegát a rozhodcovia postupovali správne, ak hráčovi umožnili nastúpiť 

na stretnutie.  

 

4/ Čl. 48, písm., c) SP SZH uvádza, že hracími a disciplinárnymi dôsledkami môže byť  

potrestané družstvo o. i. za neoprávnený štart hráča v stretnutí, čo je  : 

- štart hráča bez platného registračného poriadku 

- štart hráča na cudzí registračný preukaz 

Podľa čl. 48, bod 2., SP SZH za hracie dôsledky sa považuje kontumácia stretnutia v prospech 

družstva, ktoré sa v stretnutí neprevinilo.  Registračný poriadok SZH v čl. VII., bod 1., 

určuje, že akékoľvek porušenie ustanovení jednotlivých článkov Registračného 

poriadku má za následok neplatnosť registračného preukazu a je predmetom 

disciplinárneho pokračovania.  Čl. VII., bod 2., toho istého Registračného poriadku 

určuje, že „za chyby v RP, vykonané v rozpore s prihláškou, ktoré vykonali poverení 

funkcionári matričnej komisie zväzu, disciplinárne zodpovedajú títo pracovníci. Za 

takéto nedostatky nenesie držiteľ RP ani športový kolektív hracie ani disciplinárne 

dôsledky.  

 

Poverený pracovník SZH konal na základe predložených podkladov, predložením ktorých 

žiadateľ  (Kasagranda) a klub (ŠKP BA) porušili svoje povinnosti člena SZH (čl. IV., V., 

Registračného poriadku). Evidentným faktom je, že poverený pracovník SZH mal toto 

porušenie zistiť, registráciu odmietnuť a vec pre podozrenie z porušenia povinností 

odstúpiť na DK SZH. MK SZH konštatuje, že k porušeniu povinností člena SZH došlo 

kumulatívnym konaním povereného pracovníka SZH a členov SZH – hráča a klubu.  

 

5/ Miera zavinenia zúčastnených strán primárne musí byť posudzovaná z ustanovení  

Registračného poriadku, postupnosti krokov a porušenia primárnych povinností zúčastnených 

strán,  ktoré predchádzajú samotnému administratívnemu spracovaniu prechodu hráča.  Čl. 

III., Registračného poriadku v bode 3., taxatívne stanovuje, že „RP hráča oprávňuje 

predovšetkým ku štartu v stretnutiach ... . Pre výkon funkcií hráča v iných kluboch je 

potrebný súhlas SZH“.  Spoločné ustanovenia v čl. IV., Prihláška k registrácii v č. V. 

a Záverečné ustanovenia v č. VII. určujú najmä čo sú  povinnosti  a následky pri porušení 

povinností  zúčastnených strán pri registrácii.  

 

Preskúmaním podkladov, dodatočným vypočutím povereného pracovníka SZH p. Sabovíka a 

GS SZH p. Simonidesa, dňa 19.2.2013 na spoločnom zasadnutí  MK SZH, DK SZH a HK 

SZH. Pre posúdenie miery zavinenia zúčastnených strán DK SZH konštatuje, že 

v administratívnom spracovaní prechodu hráča do iného klubu pochybili všetky zúčastnené 

strany. Je ale nepochybné, že poverený pracovník SZH, v ktorého priamej náplni práce je 

administratívne spracovanie prestupov a registrácie členov SZH, musí ovládať príslušné 

interné normy a predpisy vzťahujúce sa na predmetnú problematiku. V tomto konkrétnom 

prípade najvyššia miera zodpovednosti za chybný postup spočíva na poverenom 

pracovníkovi SZH, ktorý „iné“ porušenia mal zistiť, registráciu odmietnuť a vec postúpiť 

na DK SZH.  Takýmto postupom by nemohli vzniknúť  pochybnosti o oprávnenosti, alebo 
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neoprávnenosti štartu hráča v súťažnom stretnutí s ďalšími na vec sa vzťahujúcim 

dôsledkami. 

 

 

ZÁVER : 

Z dikcie SP SZH a Registračného poriadku SZH a citovaných článkov  jednoznačne vyplýva, 

že došlo k porušeniu jednotlivých článkov Registračného poriadku SZH u všetkých 

zúčastnených strán. V bode 2/ stanoviska, MK SZH  konštatuje, že jednoznačne došlo 

k porušeniu povinností zo strany člena SZH, teda žiadateľa a klubu (hráč Kasagranda a klub 

ŠKP Bratislava), pretože člen SZH môže mať len jeden registračný preukaz tak, ako to určuje  

čl. IV., Registračného poriadku. Na základe chybného postupu, resp. porušenia povinností 

člena SZH, žiadateľa a klubu (čl. VII., bod 1., akékoľvek porušenie jednotlivých článkov 

Registračného poriadku má za následok neplatnosť RP),vykonal chybný úkon poverený 

pracovník zväzu. Teda držiteľ RP a kolektív nenesie hracie a disciplinárne dôsledky len v tom 

prípade, ak chyby v RP vykonané v rozpore s prihláškou vykonal len poverený pracovník 

SZH. Z dokazovania vyplýva, že v zmysle SP SZH v nadväznosti  na Registračný poriadok, 

poverený pracovník SZH konal na základe predložených podkladov, predložením ktorých 

žiadateľ a klub porušili povinnosti člena SZH. MK SZH konštatuje, že k porušeniu povinností 

člena SZH došlo kumulatívnym konaním povereného pracovníka zväzu a členov SZH - hráča 

a klubu. Pre posúdenie veci je dôležité aj  ustanovenie čl. III., bod 3., Registračného 

poriadku, ktorý  taxatívne o. i. určuje, že ... „pre výkon funkcií hráča v iných kluboch je 

potrebný súhlas SZH“. V tomto konkrétnom prípade boli splnené podmienky čl. III.,  súhlasu 

SZH (ktorý spočíval vo vystavení registračného poriadku) a preto hráč, klub, delegát 

a rozhodcovia inkriminovaného stretnutia sa oprávnene  domnievali,  že štart hráča je 

oprávnený a v čase stretnutia vykazoval všetky znaky oprávnenosti v zmysle Súťažného 

poriadku č. 15, bod 1., 2., ktorý určuje, hráč musí mať RP a RP sa považuje za platný pokiaľ 

obsahuje všetky údaje podľa registračného poriadku a jeho obal nie je poškodený. Faktom 

však je aj to, že „súhlas“  bol vydaný na základe porušenia povinností  podľa Registračného 

poriadku u hráča aj klubu. Evidentným faktom je, že porušenie povinností člena SZH 

(hráča a klubu) bez akýchkoľvek pochybností mal zistiť poverený pracovník SZH, 

registráciu odmietnuť a vec postúpiť na DK SZH.  Jeho chybným postupom  došlo 

k porušeniu interných smerníc a poriadkov  SZH a z pozície svojho pracovného zaradenia 

spadá na sekretariát SZH. Generálny sekretár SZH, ktorý v zmysle čl. VI, bod 8., Stanov SZH, 

„je na čele sekretariátu SZH, riadi  a zodpovedá za jeho činnosť“ a pracovníci sekretariátu 

SZH uzatvárajú pracovný pomer v súlade so Zákonníkom práce a ich pôsobnosť, povinnosti 

a právomoci vyplývajú z náplne práce a Organizačného poriadku SZH. Z toho dôvodu je len 

v právomoci GS SZH prijať opatrenia a konzekvencie v zmysle Organizačného poriadku 

sekretariátu SZH v nadväznosti na Zákonník práce, z ktorého sa odvodzuje pracovné 

zaradenie povereného pracovníka SZH.  Členovia SZH, teda  klub a hráč svojím konaním 

porušili smernice a poriadky SZH, ale hráčovi bol vydaný Registračný preukaz, čím aj  bol 

sekundárne  vydaný  súhlas SZH. Z uvedeného dôvodu  hracie dôsledky (kontumácia 

stretnutia ) neboli aplikované a boli by v rozpore s čl. III., Registračného poriadku, ktorý 

určuje, že registračný preukaz oprávňuje hráča k štartu v stretnutiach (podmienka bola 

splnená) a pre výkon hráča v iných kluboch je potrebný súhlas SZH (podmienka taktiež 

splnená) i napriek tomu, že splnenie bolo dosiahnuté na jednej strane porušením iných 

ustanovení Registračného poriadku členmi SZH (hráč, klub), ale ako primárny dôvod,  

porušením povinnosti povereného pracovníka SZH. 
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Pri osobnom vypočutí členov SZH hráča Kasagrandu a zástupcu klubu (Dvorský), hráč 

uviedol, že poveril nový klub uskutočnením všetkých krokov potrebných k jeho prechodu do 

nového klubu a ďalej nevenoval pozornosť týmto krokom, pretože ani nepozná legislatívu SZH 

a spoliehal sa na to, že prechod bude uskutočnený plne v súlade s normami SZH. Registračný 

lístok nepodpísal a z toho dôvodu si nie je vedomý akéhokoľvek previnenia. Zástupca klubu p. 

Dvorský uviedol, že registračný lístok priniesol nepodpísaný a po upozornení povereným 

pracovníkom SZH, že takto predloženú žiadosť nie je možné akceptovať, tento vyšiel na 

chodbu, kde sa nachádzal Kasagranda, ktorý podľa uvedenia p., Dvorského žiadosť podpísal 

a takto bola predložená na ďalšie spracovanie. Hráč však tento postup nepotvrdil. DK SZH 

vzhľadom k tomu, že formálny súhlas s prechodom hráča do nového klubu reálne existoval 

a nebol žiadnym spôsobom spochybnený, formálno - právny akt podpísania  „novej“ 

registrácie berie ako priťažujúce okolnosti pri ukladaní disciplinárneho trestu klubu ŠKP 

Bratislava. U hráča Kasagrandu v zmysle čl. 12, písm. b) DK SZH od potrestania upúšťa, 

pretože disciplinárne konanie   splnilo svoj výchovný cieľ a s ohľadom na osobu previnilca 

a charakter previnenia nie je uloženie trestu potrebné.  

 

 Vzhľadom k uvedenému bol členom SZH uvedeným vo výrokovej časti v  bodoch 1/ uložený 

trest a v bode 2/ upustené od uloženia trestu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia, ktoré je plne v súlade s DP SZH. Prílohou rozhodnutia je aj písomná informácia 

GS SZH ako nadriadeného povereného pracovníka SZH o opatreniach smerom 

k podriadeným zložkám sekretariátu SZH.  

 

 

 

 

 

                                       Ing. Anton Gregor, v.r. 

                                       predseda DK SZH  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

- Zápisnica zo spoločného zasadnutia MK SZH, DK SZH, HK SZH 

- Zápisnica zo zasadnutia MK SZH 

- Rozhodnutie HK SZH 

- Písomná informácia GS SZH zo dňa 26.2.2013 

 

 

                              

 
 
 
 


