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  Naša značka: DK SZH/2012      Vybavuje / Linka :A. Katušáková     Bratislava dňa :  22.5.2012 

                                 
 

Vec:   Rozhodnutie DK SZH  R – 49  

Podnet klubu HC Sporta Hlohovec  - Ing. V. Rančík 

 

 

DK SZH sa dňa 17.5.2012 o. i. zaoberala prípadom R - 49 a rozhodla : 

 

V zmysle DP SZH – IV. Previnenie rozhodcov a delegátov – IV. 1  Neplnenie povinnosti 

vyplývajúcich z pravidiel hádzanej, súťažného poriadku a rozpisu súťaže ukladá trest  :  

 

 ZVF na 2 (dve) súťažné stretnutia nepodmienečne a  PP   10,00 EUR. 

 

Odôvodnenie :  

 

      Na základe podnetu na disciplinárne konanie  klubu HC Sporta Hlohovec zo dňa 

29.2.2012 (doručený na SZH 1.3.2012) voči delegátovi stretnutia XD-06 Hlohovec  vs. Nové 

Zámky  zahájila DK SZH disciplinárne konanie.  V zmysle čl. 8, bod 5., DP SZH, pre náležité 

objasnenie podstatných okolností prípadu, bola DK SZH nútená prizvať a vyžiadať 

doplňujúce informácie a podklady ďalších „osôb“ a v širšom rozsahu preskúmať súvisiace 

predpisy tak, aby konečné rozhodnutie bolo objektívne a spravodlivé.  

Podstatu disciplinárneho podnetu možno zhrnúť nasledovne: 

 

 

http://www.slovakhandball.sk/
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- Delegát sa nestretol pred zápasom s hlavným usporiadateľom 

- Neupozornil, neriešil, nežiadal nápravu pri nevhodných prejavoch 

- Porušenie zákazu vyjadrovania sa pre média 

- Pochybenie delegáta pri chybnom striedaní  a chybnom opustení ihriska hráčom 

NZ  

DK SZH mohla rozhodnúť až po sústredení všetkých nutných podkladov, pričom ako 

poslednú písomnosť obdržala stanovisko predsedu KR SZH zo dňa 1.5.2012. Po vytýčení 

dátumu rokovania na deň 17.5.2012, ktorý bol určený tak, aby aj po formálnej stránke boli 

splnené všetky lehoty, toho istého dňa aj rozhodla 

.  

      DK SZH konštatuje, že pri rozhodovacom procese bola nútená brať do úvahy nie len 

samotné znenie jednotlivých predpisov, pretože legislatíva SZH si v  ustanoveniach 

jednotlivých  predpisov čiastočne odporuje, alebo  exaktne neuvádza bremeno povinnosti, 

resp. nejasne a viacvýznamovo formuluje povinnosti (viď napr. Rozpis extraliga mužov - 

Smernica pre činnosť delegátov bod 8., str. 38  vs.  Súťažný poriadok, čl. 20 – Usporiadateľ 

stretnutia, písm. h)). Smernica nie celkom jasne uvádza cit. „delegát sa pred stretnutím stretne 

s hlavným usporiadateľom a ...“, na koho strane je povinnosť. Širším výkladom aj s využitím 

pravidiel slovenského jazyka sa javí, že povinnosť niečo uskutočniť je na strane delegáta, ale 

v inom predpise  SZH (uvedený v zátvorke skôr), Súťažný poriadok určuje usporiadateľovi 

povinnosť predstaviť rozhodcom a delegátovi hlavného usporiadateľa zapísaného v zápise 

o stretnutí. Dva predpisy, dva možné výklady. Aj vzhľadom k uvedenému DK SZH spoločne 

s Riaditeľom súťaže a KR SZH, iniciovala vypracovanie štatútu Technickej porady, ktorý je 

už aj uvedený do praxe a minimalizuje možný dvojaký výklad.  

 

- Vzhľadom k uvedenému nie je možné pri návrhu a poukazujúc práve na tieto 

nedostatky v činnosti delegáta zo strany HC Sporta, delegáta určiť ako vinníka 

a disciplinárne ho postihnúť. 

Neupozornil, neriešil, nežiadal nápravu pri negatívnych prejavoch o zjednanie nápravy 

a iné, ktoré uvádza podnet. Opätovne preskúmaním  skôr uvedených predpisov bod 9.) 

Smernice pre činnosť delegátov určuje povinnosť pre delegáta, cit. „všemožne sa snažiť 

zabrániť vzniku mimoriadnej udalosti ...“. Súťažný poriadok v čl. 20 písm. b) a nasl. určuje 

povinnosť  cit. „zabezpečiť poriadok na ihrisku, bezpečnosť hráčov, rozhodcov, delegáta, ... 

nielen v priestore ihriska, ale aj mimo neho“. Preskúmaním jednotlivých písomností, Pravidiel 

hádzanej IHF 2010 (pravidlo 17:11), DK SZH konštatuje, rozhodnutie delegáta je vykonávané 

na základe jeho pozorovania alebo posúdenia  skutočností a udalostí. Nadávky a nevhodné 

chovanie osoby z priestoru hľadiska, nezadáva jednoznačnú povinnosť upozorniť a žiadať 

o nápravu. Delegát subjektívne musí vyhodnotiť správanie diváka s možným dopadom na 

stretnutie, prerušenie stretnutia a nápravu negatívneho javu. Práve možno rigídny spôsob  

riešenia a zjednávania nápravy v prípade nevhodného chovania sa jednotlivca v priebehu 

stretnutia, by mohlo mať za následok hromadné nevhodné prejavy, čím by mohla byť 

ohrozená regulárnosť stretnutia a jeho prípadné nedohranie, čo by bol veľa závažnejší 

následok. Tiež je nutné ale konštatovať, že neiniciovanie nápravy zo strany delegáta, 
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nezbavuje usporiadateľa stretnutia povinnosti zabezpečiť poriadok a bezpečnosť. Tam má 

usporiadateľ exaktnú povinnosť.  

 

- V tomto bode nie je možné jednoznačne preukázať previnenie delegáta a trestať.  

Porušenie zákazu vyjadrovať sa pre média. Reglement extraligy   čl. 26 v bode 3.) 

ukladá úplný zákaz vyjadrovania sa rozhodcom a delegátom po stretnutí pre média. Samotný 

delegát vo svojom vyjadrení uvádza, že neposkytol žiadnemu médiu vyjadrenie ani 

telefonicky, ani osobne, len umožnil, nahliadnutie denníku Šport do doplnkovej správy a na 

hodnotiaci hárok, čo však urobil  2 dni po stretnutí. DK SZH však konštatuje, že bod 11. 

Smernice pre činnosť delegátov jasne ukladá povinnosť pre delegáta, že okrem rozhodcov 

musí hodnotiť aj správanie sa funkcionárov, obecenstva, hodnotí usporiadateľskú službu, 

zdravotné zabezpečenie a činnosť  hlásateľa, časomerača a zapisovateľa. Pre riadiace orgány 

SZH je dôležité, aby hodnotenie  čo najviac približovalo reálny stav a aj z toho dôvodu žiada 

hodnotiť v priamej reči a s použitím skutočných výrazov,  ktoré odzneli v inkriminovaných 

momentoch, čo je dôležité pre celkové posúdenie zavinenia. DK SZH vyjadruje počudovanie 

nad skutočnosťou, že najskôr sa niekto chová vulgárne a hrubo a potom sa cíti dotknutý, ak 

určená osoba, ktorá má priamu povinnosť  hodnotiť o. i. aj správanie sa funkcionárov,  toto 

uvedie do hodnotiacej správy. Na strane druhej hodnotiaca správa má odrážať reálny stav 

a popis udalostí, nie prirovnania a hodnotiace úsudky v prípade výskytu konania, u ktorého je 

predpoklad, že to budú riešiť riadiace orgány SZH. Zákazom vyjadrovania pre média bol 

sledovaný cieľ, aby negatívne informácie, udalosti, previnenia,  boli najskôr riešené 

riadiacimi orgánmi SZH a až následne  médiami (rozhodnutia DK SZH sú zverejňované na 

webovej stránke SZH) . Poskytnutie hodnotiacej správy a písomných podkladov zo strany 

delegáta stretnutia nie je plno významovo porušenie zákazu vyjadrovať sa, ale extenzívnym 

výkladom,  poskytnutie  interných písomných informácií prioritne určených riadiacim 

orgánom SZH printovému médiu,  a to ešte skôr ako samotným riadiacim orgánom, je možno 

charakterizovať ako obchádzanie povinnosti nevyjadrovať sa. Tvrdenie, že Doplnková správa 

je majetkom spracovateľa nie je možné akceptovať, pretože úlohy, postavenie a povinnosti 

delegáta určujú smernice a poriadky SZH a delegát je vysielaný SZH ako jej „pozorovateľ“ 

a na náklady SZH. Nie je možné akceptovať tvrdenie o súkromnom majetku, ak celá činnosť 

delegáta je hradená z finančných prostriedkov Slovenského zväzu hádzanej. V prípade ak by 

nebol delegovaný SZH, tak nie je prítomný na stretnutí v takom postavení a poverený takými 

úlohami. Iný stav by nastal, ak by nebol delegovaný, bol by prítomný, robil by si poznámky 

a tieto by poskytol tretej osobe. 

 

DK SZH pri posudzovaní  disciplinárneho previnenia delegáta bude v tomto prípade 

prihliadať ako na priťažujúce okolnosti. 

 

Chybné striedanie a opustenie ihriska a následné chybné potrestanie previnenia 

v stretnutí je jednoznačne chyba delegáta stretnutia. Priznáva to aj samotný previnilec a KR 

SZH vo svojom stanovisku. V tomto prípade je nutné prihliadať aj na samotné Pravidlá 

hádzanej IHF 2010 ( pravidlo 4:4), ktoré hovorí, že cieľom čiary striedania je zabezpečiť 

správne a disciplinované striedanie. Správa KR SZH aj explicitne uvádza, v zmysle platného 

výkladu pravidiel, čas hry prerušil delegát, mal na to právo, nemal právo chybne určiť 

vylúčeného hráča. Pravidlo 18:11 a vysvetlivka Pravidiel hádzanej 2011 č.7, v oboch 

prípadoch fixuje právo a povinnosť delegáta rozhodnúť o chybnom striedaní. 
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Chyba nesprávne udeleného trestu  pre chybné striedanie, je jednoznačne zodpovednosť 

delegáta stretnutia.  

 

Vzhľadom k hore uvedenému DK SZH rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej 

časti rozhodnutia.  

 

 

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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na vedomie:  

HC Sporta Hlohovec, KR SZH, 


