
Zápisnica č. 15 
DK SZH: 24.2.2015 
Prítomní: prezenčná listina  
Predvolaní: p. Klačko, prezident HKM Šaľa, 

p. Nemček, hlavný usporiadateľ 
 

1. K R-17  ŠKP Topoľčany – žiadosť o zmiernenie trestu, L. Ivanová 
 

L. Ivanová ,  trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa  a zvyšnú časť trestu 
mení na podmienečný trest do konca súťažného ročníka 2014/15 2015 v zmysle čl. 
18 DP SZH časť A . 

 (Rozhodnutie per rollam dňa 19.2.2015) 
 

2. R- 20 Bojnice, 6B-3, správa rozhodcov  
 
DP SZH časť B,  B. Previnenie kolektívov , 1. Nezabezpečenie usporiadateľskej služby 
PP 50,- EUR,  
Termín úhrady PP: do 10.3.2015, na účet VÚB č. ú. 28135062/0200, potvrdenie 
o úhrade PP zaslať  na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, do 10.3.2015 
najneskôr 
 
Odôvodnenie:  
Na základe správy rozhodcov zo stretnutia 6B-3 Bojnice – ŠKP Bratislava v 21. minúte 
druhého polčasu vstúpil divák na hraciu plochu, následne  na pokyn rozhodcov bol divák 
vyvedený zo športovej haly. DK SZH  konštatovala nezabezpečenie  usporiadateľskej 
služby a rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.   
 

 
3. R-21 XC-5 HKM  Šaľa - Hlohovec  

  
• Ernest Masaryk, Šaľa, diskvalifikácia so správou, XC-5 

 
DP SZH časť B  II. Previnenie hráčov, 3.Opakované a hrubé nešportové správanie 
ZSČ 1 zápas nepodmienečne 
PP 50,- EUR  
 
Odôvodnenie: 
Na základe dostupných dokladov, správy rozhodcov, delegáta a videozáznamu DK SZH 
rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.  
 
  



• Vhodená plechovka na hraciu plochu, závažné nedostatky usporiadateľskej 
služby  pri odchode rozhodcov z hracej plochy 

 
DP SZH časť B,  B. Previnenie kolektívov , 1. Nezabezpečenie usporiadateľskej služby 
PP 500,- EUR 
 + UI na 1 stretnutie podmienečne do konca súťažného ročníka 2014/15 
 
Termín úhrady PP: do 10.3.2015, na účet VÚB č. ú. 28135062/0200, potvrdenie 
o úhrade PP zaslať  na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, do 10.3.2015 
najneskôr. 
 

Odôvodnenie: 
 
DK SZH sa zaoberala udalosťami v stretnutí XC-5.V zmysle doručených dokladov, správ 
rozhodcov, delegáta a vyjadrenia klubu, konštatovala zlyhanie usporiadateľskej služby 
a rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti. 
Pre zamedzenie opakovania podobných situácií nariaďuje klubu HKM Šaľa:  
 
Nariadenie: 
V stretnutiach v ŠH v Šali DK SZH nariaďuje HKM Šaľa, aby sa v priestoroch V.I.P, šatniach 
družstiev, rozhodcov a delegáta nepohybovali osoby bez označenia, okrem tých, ktoré sú 
priamo uvedené v zápise o stretnutí a funkcionári, ktorí majú povolený vstup riadiacim 
orgánom SZH.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle DP SZH, čl. 20, do 15 dní od doručenia 
rozhodnutia disciplinárneho orgánu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 24.2.2015 


