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I. Výkonný výbor SZH 
 

a) Informuje: 
 

Ø VV SZH schválil úpravu SP SZH čl. 25 - Osvetlenie hracej plochy 

musí byť minimálne 800 luxov a minimálna teplota 18 °C.  

Ø 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 
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II. Sekretariát SZH 
a) Oznamuje: 

 

Ø Zmenu  sekretára pre matriku SZH (registrácie, prestupy, 

hosťovania, elektronické online zápisy o stretnutí) 

v Monika Tisajová 
tisajova@slovakhandball.sk  
0901 754 158 
 

Ø Tajomník ŠTK SZH a TMK SZH 

v Renáta Marcinová 
marcinova@slovakhandball.sk 
0903 228 018 

              

b) Žiada: 

Ø 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. 
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III. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 
a) Informuje 

Ø záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom 

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

rozhodca“. 
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IV. Disciplinárna komisia SZH 
a) Ukladá: 

Ø R-11 

v podľa čl. 48 ods. 5 a ods. 6 bod 6.1 a 6.2 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“), ukladá Ing. Dávidovi Bernerovi sankcie: a) pokutu vo výške 

30 EUR a b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o 

stretnutí na 4 stretnutia nepodmienečne v súťaži 1. ligy staršieho dorastu 

športového klubu HáO TJ Slovan Modra, za hrubé nešportové správanie, 

ktorého sa dopustil tým, že v 52. minúte 40 sekunde stretnutia 1. dorasteneckej 

ligy č. 5A-33, ktoré sa konalo 24. októbra 2021 medzi družstvami starších 

dorastencov športových klubov MŠK Považská Bystrica a HáO TJ Slovan 

Modra, pred skončením hracieho času stretnutia, nariadil družstvu HáO TJ 

Slovan Modra odísť z hracej plochy. 

V súlade s ustanovením čl. 46 ods. 2 a čl. 48 ods. 2 Disciplinárneho poriadku 

SZH sa Ing. Dávidovi Bernerovi znemožňuje jeho ďalšia akcieschopnosť, t. z. 

nemôže vykonávať činnosť hráča ani funkcionára a nemôže štartovať v 

žiadnom ďalšom stretnutí akejkoľvek vekovej kategórie, až kým mu neskončí 

trest udelený v zmysle Disciplinárneho poriadku SZH - v súťaži 1. ligy 

staršieho dorastu 

Ø R-12   

v Ján Pint Handball Zlatná na Ostrove 2-58 N pokarhanie  

v Bojan Čirič Záhoráci Stupava/Malacky 5A-50 N pokarhanie  

v Miroslav Šranc MHáK Martin 6C-36 N pokarhanie  

v Slavko Goluža Tatran Prešov XA-58 N pokarhanie  

v Michal Lukačín HKM Šaľa XA-61 N 20 EUR   

v Samuel Mažár HC Sporta Hlohovec XA-62 2 min 25 EUR  

v Tomáš Mažár HK Kúpele Bojnice XA-68 N pokarhanie  

v Peter Olšavský Záhoráci Stupava/Malacky XA-70 N 50 EUR 
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Ø R-13 

 

v  podľa čl. 5 ods. 6, čl. 10 a čl. 43 Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“) rozhodla o určení opatrenia, ktorým 

Radoslavovi Antlovi st. pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie 

a výkon akejkoľvek športovej činnosti v pôsobnosti SZH, ako aj 

krajských zväzov hádzanej do rozhodnutia disciplinárnej 

komisie SZH vo veci incidentu, ku ktorému došlo v stretnutí 

Niké Handball Extraligy číslo XA-71, ktoré sa konalo 27. 

novembra 2021, medzi družstvami mužov športových klubov 

Košice CROWS a HC SPORTA Hlohovec, v čase 53:15 (ďalej 

len „incident“). 

 
Disciplinárna komisia SZH na základe zistenia, že do incidentu 

bol priamo zainteresovaný, okrem hráčov Jakuba Antalu a 

Michala Capika, aj Radoslav Antl st., rozhodla podľa čl. 5 ods. 

6, čl. 10 a čl. 43 DP SZH o určení opatrenia, pretože má za to, 

že je potrebné preventívne pozastaviť menovanému výkon 

akejkoľvek funkcie a výkon akejkoľvek športovej činnosti tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, a to až do 

konečného rozhodnutia vo veci. 
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V. Športovo-technická komisia SZH 
 

a) Informuje: 
Ø Na základe rozhodnutia Vlády SR ŠTK SZH prerušuje všetky súťaže SZH, 

Slovenský pohár,  KZH, okrem MOL ligy a NHE v období lockdownu od 

25.11.2021. O prípadnej zmene budeme včas informovať, akonáhle budú známe 

nové informácie. 
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Želáme Vám veľa krásnych chvíľ 
prežitých v príjemnej atmosfére 
Vianoc, 
v novom roku veľa radostných dní, 
mnoho chuti do práce a pevné zdravie. 
Zároveň ďakujeme za doterajšiu 
spoluprácu. 
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Upozornenie: 
Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 
SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať 

 


