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I. Výkonný výbor SZH 

 

a) Informuje: 

 Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam 

zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj 

anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 

2022 a zhrnutie zmien v Zozname. 

Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 

2022 

Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022 

Prohibited list 2022 

The 2022 Monitoring Program 

 

 Oprava dátumov zmien, ktoré sa týkajú kalendárov súťaží 

a doplnenie. 

        1. liga žien a 1. liga starších a mladších dorasteniek: 

 Kolo 18.-19.12.2021 – presun na 22.-23.1.2022 

 Kolo 20.-21.11.2021 – presun na 29.-30.1.2022 

  Turnaj olympijských nádejí má nasledovné nové termíny: 

               Pôvodný termín:                       Nový termín:  

chlapci:   1.-7.11.2021                             6.-12.12.2021  

dievčatá:  22.-28.11.2021                       13.-19.12.2021 

https://antidoping.us2.list-manage.com/track/click?u=dbf40177c1392d87f808c08c7&id=85a78825e5&e=2ab7315192
https://antidoping.us2.list-manage.com/track/click?u=dbf40177c1392d87f808c08c7&id=85a78825e5&e=2ab7315192
https://antidoping.us2.list-manage.com/track/click?u=dbf40177c1392d87f808c08c7&id=0bacc2e493&e=2ab7315192
https://antidoping.us2.list-manage.com/track/click?u=dbf40177c1392d87f808c08c7&id=ddf11a04fb&e=2ab7315192
https://antidoping.us2.list-manage.com/track/click?u=dbf40177c1392d87f808c08c7&id=adaeb11de1&e=2ab7315192
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 V prípade, že družstvo nemá reprezentantov/ky môže sa 

stretnutie odohrať po vzájomnej dohode klubov aj v pôvodných 

termínoch a následnom schválení ŠTK SZH. 
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II. Sekretariát SZH 

a) Oznamuje: 

 

 Zmena adresy organizačného pracovníka HK Vajnory 

 Matej Jánošík 

0911 115 119 

e-mail na klub ostáva rovnaký miroslav.darnadi@hkvajnory.sk  

 

 Zmenu organizačného pracovníka ŠKP Bratislava 

 Daniel Kriho 

Záporožská 8, 851 01 Bratislava 

0905 544 762 

hadzana@skpba.sk   

 

 Zmenu e-mailovej adresy rozhodcu 

 Samuel Švarc 

samuel@svarc.tech  

 

 

b) Žiada: 

 Kluby, aby začiatky zápasov nižších súťaží SZH hlásili aj na e-

mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk a rovnako kluby 

NHE, aby zasielali kópiu oboch strán zápisu o stretnutí NHE po 

zápase na túto adresu. 

 

 

 

mailto:miroslav.darnadi@hkvajnory.sk
mailto:hadzana@skpba.sk
mailto:samuel@svarc.tech
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
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III. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 

a) Informuje 

 záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom 

webovej stránky www.slovakhandball.sk v sekcii „Chcem byť 

rozhodca“. 

http://www.slovakhandball.sk/
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IV. Disciplinárna komisia SZH 

a) Ukladá: 

 

 R-4 

  Marek Voltman, HC Sporta Hlohovec, XA-27, N – pokarhanie 

  Václav Straka, MŠK Považská Bystrica, XA-36, N - pokarhanie 

  Marian Buday, MŠK Považská Bystrica, 5A-15, N – pokarhanie 

  Ervín Zachar, DHK-71 Nesvady, 2A-30, N – pokarhanie 

  Ján Papaj, HC Tatran Stupava, 7A-29, N – pokarhanie 

 

 R-5   

 Športovému klubu HK Slávia Sereď, pokutu vo výške 400 EUR (slovom 

štyristo EUR) a preradenie družstva žien o jednu súťaž nižšie, za 

disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22, ktorého sa dopustil tým, že 

zo súťaže 1. ligy žien v súťažnom ročníku 2021/2022 odhlásil po aktíve 

klubov družstvo žien.  

 

 R-6 

 Športovému klubu MHáK Martin, pokutu vo výške 200 EUR (slovom 

dvesto EUR), za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22, ktorého sa 

dopustil tým, že z 1. ligy mladších dorastencov a 1. ligy starších 

dorastencov v súťažnom ročníku 2021/2022 odhlásil po aktíve klubov 

družstvá dorastencov.  
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 R-7 

 Športovému klubu Slovan Malá Fatra Žilina, pokutu vo výške 200 EUR 

(slovom dvesto EUR), za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22, 

ktorého sa dopustil tým, že z 2. spojenej ligy ml. a st. dorastu chlapcov v 

súťažnom ročníku 2021/2022 odhlásil po aktíve klubov družstvo 

dorastencov.  

 

 R-8  

 Športovému klubu Košice Crows:  

        a) pokutu vo výške 400 EUR (slovom štyristo EUR) a  

b) pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia podmienečne v 

súťaži 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov do konca súťažného 

ročníka 2021/2022,  

za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 3 DP SZH, ktorého sa 

dopustil tým, že družstvo dorastu nenastúpilo na stretnutie 2. spojenej ligy 

st. a ml. dorastu chlapcov číslo 6C-08 medzi družstvami HKM Šaľa a 

Košice Crows.  

 

 R-9 

  Katarína Mocinecová, ŠKP Bratislava, 7A-38, N – pokarhanie 

  Martin Macura, ŠKP Bratislava, 7A-38, 2 min.- 10 eur 

  Michal Meluš, MHC Štart Nové Zámky, 5A-35, N – 5 eur 
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 R-10 

 Športovému klubu HK Slávia Partizánske sankcie:  

a)  pokutu vo výške 100 EUR a  

b)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia podmienečne v 

súťaži 1. ligy starších dorasteniek do konca súťažného ročníka 2021/2022,  

za porušenie ustanovenia čl. 12 bod 2 Súťažného poriadku SZH tým, že v 

jednom hracom termíne nastúpili za obe vekové kategórie viac ako 4 

hráčky (stretnutie 7A-10 HK Slávia Partizánske - Prešov/Vranov).  

 

 Zodpovednej vedúcej družstva športového klubu HK Slávia Partizánske v 

stretnutí 7A-10 HK Slávia Partizánske - Prešov/Vranov Zdenke Polákovej 

sankcie:  

 a)  pokutu vo výške 40 EUR a  

 b)  pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v   

 zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne v  súťažiach 1. ligy 

starších dorasteniek a 1. ligy mladších dorasteniek športového klubu HK 

Slávia Partizánske,  

a porušenie čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH tým, že overila 

správnosť zápisu vlastnoručným podpisom napriek tomu, že v zápise o 

stretnutí boli uvedené aj hráčky, ktoré neboli oprávnené na hru.  
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V. Športovo-technická komisia SZH 

 

a) Udeľuje: 

 Športovému klubu HK Agro Topoľčany PP vo výške 100 eur – neúčasť trénera na 

stretnutí XA-37  MŠK Považská Bystrica – HK Agro Topoľčany v zmysle Rozpisu 

Niké Handball Extraligy, II. Technická časť čl. 14 bod 2 str.17. 

 Športovému klubu HK Slávia Partizánske PP vo výške 20 eur – účasť trénera 

s nižšou licenciou na stretnutí 2A-35 HK Šurany – HK Slávia Partizánske v zmysle 

Rozpisu súťaže 1.Liga, C. Ostatné ustanovenia bod 10 str.16. 

 Športovému klubu HK Slávia Partizánske PP vo výške 20 eur – účasť trénera 

s nižšou licenciou na stretnutí 2A-36 HK Junior Močenok – HK Slávia Partizánske 

v zmysle Rozpisu súťaže 1.Liga, C. Ostatné ustanovenia bod 10 str.16. 

 Športovému klubu MHC Štart Nové Zámky PP vo výške 40 eur – neprítomnosť 

zdravotnej služby na stretnutí 6A-35 MHC Štart Nové Zámky – HK Košice 

v zmysle Rozpisu súťaže 2.Liga a dorastenecké súťaže, C. Ostatné ustanovenia bod 

11 str. 24. 
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b) Informuje: 

 Nakoľko epidemická situácia je v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky 

odlišná, dovoľujeme si Vás upozorniť na pravidlá hlavne v „čiernych okresoch“. 

SZH sa riadi podľa Covid Automatu https://korona.gov.sk/wp-

content/uploads/2021/09/3_covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf  , ktorý 

bol schválený 16.9.2021. 

 Čierny okres – III. stupeň ohrozenia 

Športové súťaže – limity pre športovcov  

 Kompletne zaočkovaní bez obmedzení 

 OTP – len profesionálne ligy 

 Základ – zakázané 

 

 Hromadné podujatia  

 Kompletne zaočkovaní – maximálne 100 osôb (povinný zoznam účastníkov za 

prísnych protiepidemických opatrení) 

 OTP – zakázané 

 Základ - zakázané 

 

 Pojmy: 

 Základ - pre potreby Covid Automatu sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich 

prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.  

 OTP - pre potreby Covid Automatu sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne 

očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie 

COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.  

 Kompletne zaočkovaní - pre potreby Covid Automatu sa myslia osoby, ktoré sú (1) 

14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej 

vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie 

COVID-19 za ostatných 180 dní. 

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/3_covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/3_covid-automat_signalizacny-system_4v2.pdf
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VI. Trénersko-metodická komisia SZH 

a) Informuje 

 

 I. kvalifikačný stupeň – tréner hádzanej licencie „D“ – prihlásených 20 

uchádzačov – zoznam bol zaslaný na FTVŠ. 

 Termín všeobecnej časti 10.-12.12.2021 

 Termín špeciálnej časti 17.-19.12.2021 

 II. kvalifikačný stupeň – tréner hádzanej licencie „C“ – prihlásených 20 

uchádzačov – zoznam bol zaslaný na FTVŠ. 

 Termín všeobecnej časti 12.-14.11.2021 

 Termín špeciálnej časti 11.-13.2.2022 

 III. kvalifikačný stupeň – tréner hádzanej licencie „B“ –počet  prihlásených 3 

– školenie sa tento rok nebude otvárať. 

 III. kvalifikačný stupeň – tréner hádzanej licencie „B+“ – počet prihlásených 

10 uchádzačov – termín na prihlásenie bol predĺžený do 5.11.2021. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 

SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


