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Vec:  Rozhodnutie  DK SZH  -  R-55 

 

DK SZH sa na svojom zasadnutí dňa 19.4.2012 okrem iného zaoberala stretnutím 8S-6 

a rozhodla: 

 

M. Novák , tréner Slávia Sereď, 8S-6 

 

DK SZH ukladá trest : 

PP 15O,- EUR + ZVF na 7 mesiacov nepodmienečne od 23.3.2O12 do 23.10.2O12 

pre disciplinárne previnenie v zmysle DP SZH časť A čl. III. 2 - hrubé nešportové 

správanie a III. 3 - telesné napadnutie rozhodcu vykonané v súbehu a posudzované 

podľa čl. III. 3 s priťažujúcimi okolnosťami podľa DP SZH čl. 14 , tretia odrážka a čl. 

15. 

V zmysle čl. 16 DP SZH DK SZH určuje , že sa previnilec počas trvania trestu musí 

v priebehu stretnutia zdržiavať v priestore , z ktorého nie je možné ovplyvňovať hru 

svojho družstva. 

PP  treba uhradiť do 30.4.2012. Fotokópiu dokladu o úhrade pošlite  na e-mailovú 

adresu katusakova@slovakhandball.sk, do 30.4.2012 najneskôr. 

 

Odôvodnenie: 

DK SZH sa na základe správy rozhodkýň začala zaoberať udalosťami v stretnutí 8S-6. 

Z predložených a vyžiadaných materiálov ako aj preskúmaním video záznamu 

z predmetného stretnutia DK SZH  bez akýchkoľvek pochybností  konštatuje, že 
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konaním trénera družstva domácich p. M. Nováka došlo k naplneniu disciplinárnych 

previnení uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Uvedené konštatovanie 

DK SZH je podporené aj vyjadreniami  ZVD a trénerkou hostí , stanoviskom mentora 

projektu mladých a bez akýchkoľvek pochybností  je previnenie preukázané 

vyžiadaným videozáznamom. Záznam jednoznačne preukazuje, že po tom ako dostal 

ČK vybehol z lavičky na ihrisko smerom k rozhodkyni kričiac, gestikulujúc a dostal sa 

až do fyzického kontaktu (sotenie ) rozhodkyne. 

Z vyjadrení domáceho klubu a trénera Nováka je zrejmá účelovosť  a snaha o popretie 

resp. minimalizovanie previnenia zúčastnených osôb. Najmä vyjadrenie p. Nováka je 

v absolútnom nesúlade s popisovaním jeho konania a zaisteného videa. DK SZH 

konštatuje, že k čiastkovým chybám prišlo zo aj zo strany rozhodkýň na základe, 

ktorých bude videozáznam poskytnutý KR SZH s využitím v ďalšom výchovnom 

procese. Skúmaním miery pochybenia rozhodkýň a konaním trénera domácich je 

absolútny nesúlad a preto obrana trénera , že reagoval len na aroganciu a chyby 

rozhodkýň nie je v súlade so skutočnosťou. Tréner Novák na video zázname od 

začiatku zápasu komentuje a gestikuluje smerom  k rozhodkyniam. K vyjadreniu p. 

Nováka, že sa čuduje ako môže niekto niekoho nútiť aby podpísal čo nepočul 

a nevidel a k odmietnutiu vydať RP , DK SZH poukazuje na účelovosť, prípadne 

neznalosť smerníc a predpisov SZH, pretože v zmysle Rozpisu súťaže čl. 14 bod d) je 

jednoznačná povinnosť podpísať zadnú stranu zápisu o stretnutí, keďže počas 

stretnutia v zmysle SP SZH čl. 42 bod 3 a) 5./ sú RP v držbe rozhodcov konaním 

previnilca je naplnená skutková okolnosť neoprávneného odňatia a následné 

nevydanie RP, ktoré mali byť v zmysle predpisov SZH zaslané riadiacemu orgánu 

SZH. 

DK SZH zastáva názor, že najmä v mládežníckych súťažiach je obdobné konanie 

absolútne neprípustné pretože proces formovania výchovy , zdokonaľovania plní 

práve mládežnícky šport a to či už na strane hráčov tak aj rozhodcov. 

Pre chyby rozhodcov existujú v predpisoch SZH iné inštitúty na  

ich odstránenie a ich zlepšenie. 

 

Poučenie: 

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

doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

 

 

V. Šidlíková, Slávia Sereď, 8S-6 

 

DK SZH ukladá trest: 

DP SZH A II. C) – urážka rozhodcu + ZSČ na 6 stretnutí nepodmienečne 8S-8, 8S-11, 

8S-15, 8U-1, 8U-6, 8U-8 
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s prihliadnutím k tomu, že v zmysle čl. 13 DP SZH nie je možné prihliadnuť 

k žiadnym poľahčujúcim okolnostiam nakoľko hráčka neprejavila ani úprimnú ľútosť 

a napomáhanie pri objasnení svojho previnenia.  

 

Odôvodnenie: 

Disciplinárneho previnenia sa dopustila po skončení zápasu kedy rozhodkyni M. 

Kováčovej povedala „ vy p..e v......é“. 

U hráčky s ročníkom narodenia 1995 sú uvedené výrazy neakceptovateľné 

a s najväčšou pravdepodobnosťou poukazujú aj s prihliadnutím k previneniu trénera 

na nedostatočný výchovný proces v danom klube. Ďalšie skutkové okolnosti viď. 

odôvodnenie hore. 

 

Poučenie: 

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

doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

 

 

K. Lanczová, ZVD Slávia Sereď, 8S-6 

DK SZH ukladá trest: 

DP SZH III. 5 – porušenie predpisov a smerníc SZH – nepodpísanie zápisu zo 

stretnutia. 

ZVF na dve stretnutia podmienečne do konca súť. ročníka 

 

Odôvodnenie: 

V danom prípade DK SZH ako u jediného previnilca z klubu Sereď v tomto 

inkriminovanom stretnutí prihliada na poľahčujúce okolnosti v zmysle  čl. 13 DP SZH 

a poukazuje len na neznalosť smerníc a predpisov. K. Lanczová sa ako jediná  priznala 

s odôvodnením, že odmietla podpísať zápis, pretože to čo tam bolo napísané nepočula 

ani nevidela. SP SZH v čl. 42 taxatívne určuje povinnosť pre ZVD podpísať zápis bez 

ohľadu na skutočnosti uvedené  v zápise. Ďalšie skutkové okolnosti viď. odôvodnenie 

hore. 

 

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             
                 


