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I. Výkonný výbor SZH 
a) Informuje: 

Ø Adresa SZH: Junácka 6, 834 01 Bratislava, 6. poschodie. 

 

b) Schválil: 

Ø Kluby, ktoré nezdokladovali príspevky pre kluby z PUŠ za rok 

2021 nebudú mať finančné prostriedky uhradené. 

Ø Zmluvy pre rok 2022 sa pripravujú, budú rozosielané a následne 

v zmysle zmluvy posielané finančné prostriedky. 

Ø Udelenie licencie pre všetky tímy v NHE pre sezónu 2022/2023. 

Ø Návrhy na členov ŠTK SZH, komisiu KZH, LK SZH, DK SZH, 

KRaD SZH a TMK SZH. 

Ø Rozpis Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023. 

Ø Novelu DP SZH. 

Ø Termíny:  

SOH U12 – 09.06. – 11.06.2023 

Majstrovstvá SR starší žiaci:  

     semifinále 20.5. - 21.5. a 27.5. - 28.5.2023 

     finále  17.06. – 18.06.2023 

Majstrovstvá SR staršie žiačky:  

     semifinále 27.5. - 28.5. a 03.06. - 04.06.2023 

     finále  17.06. – 18.06.2023 
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II. Sekretariát SZH 
a) Informuje: 

Ø Sekretár pre matriku SZH (registrácie, prestupy, hosťovania, 
preukazy pre časomeračov a zapisovateľov, elektronické online 
zápisy o stretnutí) 

v Monika Tisajová 
tisajova@slovakhandball.sk  
0901 754 158 
 

Ø Tajomník ŠTK SZH, TMK SZH a KM SZH 

v Renáta Marcinová 
marcinova@slovakhandball.sk 
0903 228 018 
 

Ø Zmena organizačného pracovníka klubu Tatran Prešov 

v Adrián Lichtig 
lichtig@tatranpresov.sk 
0905 340 825 
 

Ø Zmena organizačného pracovníka klubu MHK Piešťany 

v Martin Nedorost 
hapy.zapasy@gmail.com 
0950 406 494 

 

Ø Zmena e-mailovej adresy klubu MHK Bytča 

v mhkbytca1@gmail.com  
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III. Športovo-technická komisia SZH 
a) Rozhodol: 

Ø Na základe oznámenia klubu Handball Zlatná na Ostrove 
o vystúpení zo súťaží SZH v kategórii ml. a st. dorasteniek 
v súťažnom ročníku 2022/2023, že družstvo sa v tabuľkách 
neuvádza  a prípad odstupuje na DK SZH. 

Ø Na základe oznámenia klubu HKŽ Nové Zámky o vystúpení zo 
súťaže SZH v kategórii 2. liga ženy v súťažnom ročníku 
2022/2023, že družstvo sa v tabuľkách neuvádza  a prípad 
odstupuje na DK SZH. 

Ø Na základe oznámenia klubu MŠK Kysucké Nové Mesto  o 
vystúpení zo súťaže SZH v kategórii 2. liga spojená st. a ml. 
dorastenci v súťažnom ročníku 2022/2023, že družstvo sa 
v tabuľkách neuvádza  a prípad odstupuje na DK SZH. 

 

b) Upozorňuje: 

Ø Kluby, ktoré majú “iba” potvrdenie od ŠTK SZH na štart v 
súťažiach SZH, že hráčky alebo hráči z Ukrajiny, ktorým sa 
zrealizoval medzinárodný transfer na jar 2022 a v tom čase nebolo 
možné vystaviť RP si musia dať robiť registráciu v matrike SZH. 
Bez potvrdeného registračného preukazu v matrike SZH, nebude 
možný štart jednotlivca v majstrovskom zápase SZH, resp. 
KZH. Pri odoslaní žiadosti o registráciu týchto hráčok a hráčov 
je nutné vložiť do matriky potvrdený list/potvrdenie zo SZH, 
ktoré vám bolo zaslané ako doklad. 

Ø Na dodržanie SP SZH čl. 12, bod 2., že max. 4 hráči z mladšieho 
dorastu môžu štartovať za starší v rámci jedného hracieho 
termínu, ak v danom kole hrali aj za mladší dorast 
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c) Žiada: 

 

Ø Kluby, aby dodržiavali čl. 29 Súťažného Poriadku „Hlásenie 

stretnutia“ v stanovených termínoch.  

v Usporiadajúci oddiel nahlási stretnutie doporučene na 
predpísanom tlačive (alebo e- mailom, avšak vždy je potrebné 
si vyžiadať potvrdenie o príjme e-mailu), najneskôr 14 dní 
pred stretnutím. 

v Zmena začiatku stretnutia v rámci daného hracieho termínu je 
možná bez súhlasu súpera, resp. riadiaceho orgánu, najneskôr 
14 dní pred stretnutím. V opačnom prípade je potrebný súhlas 
súpera a riadiaceho orgánu. 

v Hlásenie o každom stretnutí odošle usporiadajúci oddiel 
riadiacemu orgánu, rozhodcom, súperovi a delegátovi. 

v Všetky porušenia ustanovení o hlásení stretnutia sú 
považované za previnenie a sú trestané v zmysle DP SZH. 
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IV. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 
a) Informuje: 

Ø Záujemcovia o rozhodovanie na licenciu C sa môžu prihlásiť na 
e-mail richard.sivakrhsn@gmail.com  

Ø Hodnotenia 1.ligy mužov, žien, 2. ligy žien a  všetkých 
dorasteneckých súťaží sa nevypisujú a nezasielajú, čo sa týka 
oddielov. 
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V. Trénersko-metodická komisia SZH 
a) Pripravované vzdelávanie: 

Ø SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program I. 
stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „D“ 

      Rozsah vzdelávania všeobecná časť + 2 bloky špecializácie (1 
blok: piatok – nedeľa) 
• Termín všeobecnej časti 14.-16.10.2022 
• Termín špeciálnej časti 12/2022 alebo 2/2023 
• Cena školenia 130 eur 

      Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 
1. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 
2. úplné stredné odborné vzdelanie alebo 
3. vyššie odborné vzdelanie alebo 
4. vysokoškolské vzdelanie 
5. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

      Vzdelávací program I. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak 
sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

      TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 23. 9. 2022  

 

Ø SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program II. 
stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „C“, Európska 
kvalifikácia RC level I. 
Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky 
špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa) 
• Termín všeobecnej časti: 1. blok november 2022, 2. blok 
február 2023 
• Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2023, 6/2023 
• Cena školenia: 250 eur* 
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Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 
1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské 
vzdelanie, 
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, 
3. hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý 
odohral v najvyššej súťaži minimálne dve súťažné sezóny môže 
byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa aj bez 
splnenia podmienky absolvovania vzdelávania I. kvalifikačného 
stupňa, 
4. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

 
Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak 
sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 14. 10. 2022 

 

Ø SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. 
stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B“, Európska 
kvalifikácia RC level II. 
Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky 
špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa) 
• Termín všeobecnej časti: 1. blok november 2022, 2. blok 
február 2023 
• Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2023 
• Cena školenia 325 eur* 
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Ø Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 
1. úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, 
3. reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 
oficiálnych reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, 
môže byť prijatý na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez 
splnenia podmienky absolvovania vzdelávania II. kvalifikačného 
stupňa, 
4. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej 
spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa, 
5. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 
Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, 
ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 14. 10. 2022 

 

V prípade záujmu prosíme zaslať na e-mailovú adresu 

marcinova@slovakhandball.sk nasledové informácie: 

- o aké školenie má uchádzač záujem (D, C, B) 

- meno a priezvisko uchádzača 

- e-mailový a telefonický kontakt uchádzača 

- adresa pobytu 

- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné         

         vysvedčenie, diplom,…) 

- doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie (do poznámky treba  

        napísať „vzdelávanie napr. D a priezvisko“) 

         Číslo účtu: IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 

                                                V prípade, že sa školenie neuskutoční,bude poplatok vrátený       

                                                 v plnej výške.  
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VI. Disciplinárna komisia SZH 
 

a) Ukladá: 

Ø R-1-2022/2023 

v  Podľa čl. 50 bod 23.3 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“), športovému klubu Handball Zlatná na Ostrove, 

pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR), za disciplinárne 

previnenie podľa čl. 50 bod. 22 DP SZH, ktorého sa dopustil tým, 

že zo súťaže 1. ligy mladších a 1. ligy starších dorasteniek v 

súťažnom ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov družstvá 

dorasteniek. 

 

Ø R-2-2022/2023 

v Podľa čl. 50 bod 23.3 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“), ukladá športovému klubu MŠK HO Kysucké Nové 

Mesto, pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR), za 

disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22 DP SZH, ktorého sa 

dopustil tým, že zo súťaže 2. liga spojená st. a ml. dorastencov v 

súťažnom ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov družstvo 

dorastencov. 
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Ø R-3-2022/2023 

v Podľa čl. 50 bod 23.3 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“), ukladá športovému klubu HKŽ Nové Zámky, pokutu 

vo výške 300 EUR (slovom tristo EUR) a preradenia o 1 súťaž 

nižšie, za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 22 DP SZH, 

ktorého sa dopustil tým, že zo súťaže 2. ligy žien v súťažnom 

ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov družstvo žien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 
Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 
SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


