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I. Výkonný výbor SZH 
a) Schválil: 

Ø Návrh ŠTK SZH k reštartu nižších súťaží 

V prípade, že sa od začiatku mája neumožní tréningový proces, tak súťaže v tomto súťažnom ročníku už 
neotvoríme. 
Ak, sa od 1.5.2021 umožní tréningový proces, tak návrh na jeho reštart je nasledovný (tento návrh 
vypracovala ŠTK SZH v spolupráci s technickým riaditeľom SZH F. Gurichom): 
 
Hlavné motto je: Návrat športovcov do tréningového a zápasového procesu (ak to bude možné). 
 
Tréningový proces musí pokračovať minimálne 3 týždne (od 1.5.2021) 
Z uvedeného je zrejmé, že už nebude možné dohrať všetky súťaže jednokolovo, ako bolo predpokladané 
v decembri a tak prijaté uznesenie VV SZH. 
Navyše v mesiacoch máj a jún 2021 sú naplánované zrazy kadetských a juniorských reprezentačných družstiev, 
ktoré sa pripravujú na šampionáty vo svojich vekových kategóriách v letných mesiacoch. 
 
Najskorší začiatok pre zápasy: 22.5.2021 
Pre všetky družstvá 1. ligy mužov a žien, 2. ligy žien a dorasteneckých súťaží – dobrovoľne. Kto sa nebude 
chcieť zapojiť (z rôznych dôvodov) nebude pod sankciou. 
 

Slovenský pohár mužov a žien: pre súťažný ročník 2020/2021 je zrušený, nakoľko je odohraný iba jeden 
zápas u mužov a u žien žiadny. Vzhľadom na reálny časový priestor už nie je možné dohrať zápasy. 

 
Niké Handball Extraliga:  

Baráž o postup s družstvami Extraligy sa neuskutoční. Nie je možné porovnať súťažný ročník 
extraligových družstiev – hrajú celý súťažný ročník nepretržite a družstvá 1. ligy mužov len niekoľko 
týždňov. 
V prípade uvoľnenia miesta v Extralige mužov, môže VV SZH doplniť na uvoľnené miesto záujemcu 
o Extraligy z družstiev 1. ligy mužov (pri splnení všetkých licenčných podmienok). Ak bude naplnený 
počet 10 družstiev súčasnými družstvami Extraligy (ak splnia licenčné podmienky), je možne v tejto 
mimoriadnej sezóne rozšíriť počet družstiev Extraligy max. na 12. Ak bude viac záujemcov z 1. ligy 
o Extraligu a počet účastníkov by presiahol počet 12, tak tieto družstvá 1. ligy odohrajú v mesiaci august 
2021 kvalifikačné zápasy (turnaj) o možnosť byť zaradený do Extraligy. 
Po skončení súťažného ročníka 2021/22 priamo vypadávajú z Extraligy družstvá na potencionálnom 11. 
a 12. mieste. Družstvo na 10. mieste odohrá baráž s víťazom 1. ligy mužov (doma-vonku, prvý zápas 
u družstva 1. ligy). Počet účastníkov Extraligy od súťažného ročníka 2022/23 bude opäť 10. 

 
1. Liga mužov  - dobrovoľne (tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy 

v rámci jedného dňa): 
Možné termíny na odohratie  22.5.2021 
    29.5.2021 
    5.6.2021 
    12.6.2021 
Baráž o postup s družstvami Extraligy – vid popis vyššie pri Extralige. 
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1. Liga žien a 2. liga žien - dobrovoľne 
1.liga žien - tri družstvá na jednom mieste, s tým, že každé družstvo odohrá dva zápasy  
v rámci jedného dňa): 
Možné termíny na odohratie  22.5.2021 
    29.5.2021 
    5.6.2021 
    12.6.2021 
 

1. Liga starších a mladších dorastencov a 1. liga starších a mladších dorasteniek - (dobrovoľne): 
 

Ak budú chcieť hrať všetky prihlásené družstvá, tak 3 skupiny po 4 družstvá (u dievčat jedna skupina s 5. 
družstvami) 
 
Možné termíny na odohratie (4 akoby turnaje geograficky zložené, pričom na jednom mieste odohrá 
každé družstvo danej skupiny vždy len jeden zápas):  22.5.2021 
       29.5.2021 
       5.6.2021 
       12.6.2021 
 
22.5.2021 A-B, C-D 
29.5.2021 A-C, B-D 
5.6.2021 A-D, B-C 
  U dievčat, ak by bolo 5 družstiev v jednej skupine, tak vždy jedno  

družstvo by odohralo 2 zápasy v rámci daného dňa. 
12.6.2021 víťazi každej skupiny na jednom mieste, pričom každé družstvo odohrá  

2 zápasy. V prípade záujmu, rovnako by takto hrali družstvá na druhých,  
tretích, príp. štvrtých miestach v skupinách. 

 
1. Liga starší + mladší dorastenci - (dobrovoľne) 

 
Možné termíny na odohratie (vždy iba jeden zápas v rámci kola):  22.5.2021 
        29.5.2021 
        5.6.2021 
        12.6.2021 
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Ø Licenčnú smernicu upravujúcu podmienky pre udeľovanie 

licencií v súťažiach SZH 

LICENČNÁ SMERNICA  

Slovenského zväzu hádzanej  

upravujúca podmienky pre udeľovanie licencií v súťažiach SZH 

Preambula 

Slovenský zväz  hádzanej ako  riadiaci orgán súťaží v hádzanej  na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje 

a riadi, alebo ktoré organizuje a riadi tretia osoba na základe poverenia Slovenského zväzu hádzanej,  touto 

smernicou určuje podmienky, ktorých splnenie požaduje pre to, aby družstvo klubu mohlo súťažiť v súťažiach  

Slovenského zväzu hádzanej a stanovuje  podmienky prevodu  práva súťažiť v týchto súťažiach na iný subjekt. 

Článok 1.  

Úvodné ustanovenia a definície pojmov 

1.1. Slovenský zväz hádzanej (ďalej len „SZH“) je národným športovým zväzom pre šport hádzanú s výlučnou 

pôsobnosťou pre tento šport na území Slovenskej republiky. SZH je jediný oprávnený organizovať 

celoštátne súťaže v hádzanej vo všetkých vekových kategóriách. 

1.2. Stanovy SZH sú zakladajúcim a najvyšším predpisom SZH. 

1.3. Výkonný výbor SZH je najvyšší výkonný orgán SZH v zmysle Stanov SZH. 

1.4. Športovo – technická komisia  je orgánom SZH zriadeným Stanovami SZH. 

1.5. Súťažou SZH sa pre účely tejto smernice rozumie akákoľvek a každá dlhodobá súťaž v hádzanej, ktorú 

organizuje a riadi SZH alebo ktorú organizuje alebo riadi tretia osoba, ktorú na to poveril SZH. 

1.6. Licenčným orgánom podľa Stanov SZH je Výkonný výbor SZH, ktorý je ako jediný oprávnený rozhodovať 

o udelení licencie, ktorá predstavuje právo štartovať / súťažiť  s družstvom v konkrétnej súťaži SZH v 

konkrétnom súťažnom období. Podklady k rozhodovaniu o udelení licencie pripravuje a predkladá aj so 

svojím stanoviskom Výkonnému výboru SZH vždy Športovo – technická komisia. 

1.7. Športovým klubom (ďalej aj len „Klub“) sa pre účely tejto smernice rozumie klub, ktorý vytvára podmienky 

na vykonávanie športu - hádzanej a na športovú prípravu športovcov a družstiev v hádzanej a súčasne je 

členom SZH. 

1.8. „Najvyššia súťaž mužov“  sa pre účely tejto smernice rozumie najvyššia súťaž mužov v hádzanej na území 

Slovenskej republiky /t.č. Niké Handball Extraliga/. 

1.9. „Najvyššia súťaž žien“ sa pre účely  tejto smernice rozumie najvyššia súťaž žien v hádzanej na území 

Slovenskej republiky /t.č. MOL liga/.  
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Článok 2. 

Vydávanie a udeľovanie Licencie 

2.1. Licenciou pre súťaž (ďalej aj iba ako “Licencia”) sa rozumie právo Klubu štartovať s príslušným družstvom 

v konkrétnej súťaží  SZH. O udelení Licencie rozhoduje Výkonný výbor SZH.  

2.2. Právo na účasť v súťaži, t.j.  Licencia,  je časovo obmedzené vždy do skončenia súťažného obdobia, na 

ktorý sa Licencia vydáva. Súťažné obdobie je definované predpismi SZH ako obdobie od 1. júla bežného 

roka do 30. júna nasledujúceho roka. 

2.3. Licenciu vydáva SZH na základe  jej udelenia Výkonný výborom  SZH, ktorému návrh predkladá Športovo-

technická komisia. 

2.4. SZH vyhotoví Licenciu a originál Licencie doručí Klubu, ktorého sa Licencia týka. Licencia  je majetkom 

SZH a na jej udelenie nie je právny nárok. 

2.5. Udelenú Licenciu možno previesť na iný subjekt iba odstúpením podľa ustanovení tejto smernice a iba so 

súhlasom Výkonného výboru SZH.  

2.6. Licencia sa  udeľuje osobitne pre každé družstvo Klubu zaradené do jednotlivých súťaží SZH, t.j. pre 

jednotlivé družstvá na dobu trvania jedného súťažného obdobia a to iba, ak Klub splnil tieto podmienky:  

a) nebol vylúčený zo súťaže,  

b) splnil podmienky pre účasť družstva v príslušnej súťaži stanovené v zmysle predpisov SZH, a síce  

Súťažného poriadku, Stanov SZH a príp. ďalších,  

c) dodržiava Stanovy a predpisy SZH,  

d) má vysporiadané  všetky finančné a ekonomické vzťahy a záväzky voči SZH, 

e) nenachádza sa v žiadnej zo situácii:  

i) nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 

čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  

ii) nie je voči Klubu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti 

nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani mu nebola 

povolená reštrukturalizácia,  

iii) nebolo Klubu alebo jeho štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu v 

predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností 

(napríklad porušenie podmienok poskytovania dotácií, porušenie rozhodnutí orgánov SZH 

alebo riadiaceho orgánu súťaže a pod.), 

f) v prípade družstva Klubu Najvyššej súťaže mužov a Najvyššej súťaže žien splnil osobitné 

podmienky určené článkom 3. tejto smernice. 

2.7. Športovo – technická komisia alebo Výkonný výbor SZH môže v konaní o udelení  Licencie požadovať od 

Klubu akékoľvek podklady, ktoré pre udelenie Licencie považuje za potrebné. 
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2.8. Výkonný výbor SZH môže rozhodnúť o udelení Licencie najneskôr  7 dní pred začiatkom príslušnej súťaže.  

Článok 3. 

Osobitné podmienky pre udelenie Licencie Klubu  

pre Najvyššiu súťaž mužov a  Najvyššiu súťaž žien  

3.1. Klub pre udelenie Licencie pre Najvyššiu súťaž mužov a Najvyššiu súťaž žien  musí spĺňať nasledovné 

osobitné podmienky: 

a) Klub má pre zápasy družstva v Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej súťaži žien zabezpečenú 

športovú halu, ktorá technicky zodpovedá požiadavkám SZH pre riadny priebeh zápasov 

(osvetlenie, ozvučenie, šatne, sociálne zariadenia a pod.) a pre zaznamenávanie zápasov a pre 

ich vysielanie alebo streaming prostredníctvom partnera/partnerov SZH, 

b) Klub je povinný plniť v SZH určenom rozsahu  a rešpektovať všetky požiadavky SZH týkajúce 

sa reklamného, marketingového, sponzorského a mediálneho priestoru týkajúceho sa Najvyššej 

súťaže mužov a Najvyššej súťaže žien a jej účastníkov, na ktoré sa SZH zaviazal partnerom 

a sponzorom SZH,  

c) Klub má vysporiadané všetky záväzky voči hráčom  a športovým odborníkom družstva  

súťažiaceho v Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej súťaži žien zo zmlúv a/alebo dohôd a/alebo 

predpisov SZH, pričom uvedené Klub preukazuje: 

písomnou správou za obdobie od 01.07. predchádzajúceho kalendárneho roku do 31.05. 

aktuálneho kalendárneho roku, ktorú predkladá Športovo - technickej komisii vždy do 31.mája 

príslušného kalendárneho roka, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti 

(ďalej len „Správa“): 

• súpis všetkých záväzkov Klubu (iných ako v ďalšej odrážke) po lehote splatnosti 

viac ako 90 dní ku dňu 31.05. príslušného kalendárneho roka, s uvedením ich 

výšky a údajoch o veriteľoch, 

• súpis všetkých splatných a neuhradených záväzkov Klubu voči hráčom 

a športovým odborníkom družstva Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej súťaži 

žien, 

• čestné prehlásenie štatutárneho orgánu Klubu, že všetky poskytnuté  údaje 

týkajúce sa záväzkov Klubu obsiahnuté v Správe sú pravdivé a úplné a 

prehlásenie, že ak by sa údaje obsiahnuté v Správe týkajúce sa záväzkov Klubu 

ukázali ako nepravdivé alebo neúplné, Klub súhlasí s tým, aby SZH  rozhodol o 

návrhu na vydanie resp. nevydanie Licencie alebo rozhodol o odobratí Licencie v 

zmysle tejto smernice. 
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3.2. Ak Športovo – technická komisia alebo Výkonný výbor SZH  zistí v Správe nedostatky, vyzve dotknutý 

Klub  k odstráneniu nedostatkov. Klub je povinný odstrániť všetky nedostatky v lehote troch pracovných 

dní od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety, ak mu SZH neurčí dlhšiu lehotu.  

3.3. Po predložení Správy má každý Klub povinnosť postupovať tak, aby ku dňu 01.08. príslušného 

kalendárneho roka nebol v omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hráčom a športovým 

odborníkom, ktoré boli uvedené v Správe, s  výnimkou záväzkov, pri ktorých Klub namieta ich 

neoprávnenosť alebo premlčanie alebo prebieha o nich súdne alebo iné konanie  a ktoré  SZH  uznal  za 

odôvodnené.  

3.4. O splnení každého záväzku uvedeného v Správe  je Klub povinný bezodkladne písomne informovať SZH.  

3.5. Výkonný výbor SZH alebo Športovo – technická komisia sú počas súťažného obdobia  oprávnení 

kedykoľvek žiadať od Klubu informácie týkajúce sa existencie záväzkov Klubu, s ktorými je Klub 

v omeškaní.  

3.6. Ak SZH zistí, že Klub má počas súťažného obdobia neuhradené splatné záväzky voči hráčom a/alebo 

športovým odborníkom družstva Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien, je Športovo – technická 

komisia oprávnená uložiť  Klubu lehotu na nápravu, nie kratšiu ako 15 dní. Pokiaľ k náprave nedôjde je 

Športovo – technická komisia oprávnená predložiť Výkonnému výboru návrh na odobratie Licencie. 

Článok 4. 

Obsah Licencie 

4.1. Licencia obsahuje nasledovné údaje:  

a) názov orgánu vydávajúceho Licenciu, t.j.  SZH 

b) dátum rozhodnutia o vydaní Licencie 

c) názov, sídlo a identifikačné číslo Klubu, ktorému sa Licencia udeľuje 

d) názov súťaže a vekovej kategórie pre ktorú sa Licencia vydáva 

e) súťažné obdobie, na ktoré sa Licencia vzťahuje 

f) miesto a dátum vydania Licencie 

g) pečiatka SZH a podpis generálneho sekretára SZH alebo prezidenta SZH.  

4.2. Bez uvedenia ktoréhokoľvek údaju je Licencia neplatná.  

Článok 5. 

Odstúpenie Licencie 

5.1. Konanie o odsúhlasení odstúpenia Licencie sa  začína na základe doručenia zmluvy o odstúpení Licencie 

medzi odstupujúcim Klubom (t. j. klub, ktorému bola udelená Licencia) a novým Klubom, pričom zmluva 

musí obsahovať náležitosti stanovené prílohou č. 1 tejto smernice. Originál zmluvy, vrátane ďalších 

podkladov,  sa doručuje v písomnej forme SZH v dostatočnom predstihu pre rozhodnutie o odstúpení 

Licencie.  
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5.2. K návrhu na odsúhlasenie odstúpenia Licencie sa vyjadrí Športovo-technická komisia, ktorá vec predloží 

na rozhodnutie Výkonnému výboru SZH. 

5.3. Výkonný výbor rozhodne o odstúpení Licencie tak, že odstúpenie Licencie schváli alebo neschváli. Na 

schválenie odstúpenia Licencie nie je právny nárok. 

5.4. Odstúpiť Licenciu je možné iba Klubu, ktorý je členom SZH a ktorý splnil podmienky na udelenie Licencie 

podľa článku 2. a v prípade družstva Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien aj podmienky podľa 

čl. 3. tejto smernice a spĺňa ostatné podmienky ustanovené v predpisoch SZH. Pre odsúhlasenie odstúpenia 

Licencie je  potrebné predložiť doklady, ktoré sa predkladajú pri udeľovaní Licencie podľa čl. 3. tejto 

smernice.  

5.5. V prípade, ak odstupujúci Klub nemá uhradené všetky splatené záväzky voči hráčom a/alebo športovým 

odborníkom družstva Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien, musí byť bez pochýb preukázané, 

že tieto záväzky  preberá v celom rozsahu nový Klub, ktorý je povinný tieto uhradiť.  

5.6. Ak odstupujúci Klub odstúpi novému Klubu Licenciu pre účasť v príslušnej súťaži, v ktorej pôsobilo jeho 

družstvo, priznáva sa družstvu nového Klubu účasť v tej istej súťaži.  

5.7. Športovo - technická komisia a Výkonný výbor SZH môže v konaní o odsúhlasení odstúpenia Licencie 

požadovať od odstupujúceho Klubu ako aj  od  nového Klubu akékoľvek podklady, ktoré pre odstúpenie 

Licencie považuje za potrebné. 

5.8. Ustanovenia o odstúpení Licencie sa rovnako použijú aj v prípade predaja podniku alebo jeho časti. 

Článok 6. 

Termíny odstúpenia Licencie 

6.1. Výkonný výbor SZH môže rozhodnúť o odstúpení Licencie kedykoľvek po jej udelení, ale najneskôr do 3 

dní pred začiatkom príslušnej súťaže 

6.2. SZH vydá Licenciu novému Klubu najneskôr do 3 dní od rozhodnutia Výkonného výboru  SZH o odstúpení 

Licencie. 

Článok 7. 

Úhrady za odstúpenie Licencie 

7.1. Licenciu  je možné odstúpiť novému Klubu za úhradu alebo aj bezplatne, a to na základe dohody medzi 

odstupujúcim a novým Klubom.  

7.2. Vysporiadanie úhrady za odstúpenie Licencie sa vykonáva na základe vzájomnej dohody a je výlučne 

záležitosťou odstupujúceho a nového Klubu.  

7.3. Za administratívne úkony SZH spojené s konaním podľa čl. 5. tejto smernice  je nový Klub  povinný uhradiť 

na účet SZH sumu 200 EUR (vrátane DPH) v lehote do 3 dní od rozhodnutia Výkonného výboru SZH  

o schválení odstúpenia Licencie. 
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Článok 8. 

Odobratie Licencie 

8.1. Výkonný výbor SZH,  spravidla na návrh Športovo – technickej komisie SZH, má právo odobrať Klubu 

Licenciu, ak:  

i) bolo družstvo Klubu  vylúčené zo súťaže,  

ii) Klub prestal spĺňať podmienky pre účasť v príslušnej súťaži stanovené Súťažným poriadkom SZH, 

Rozpisom súťaží, alebo inými predpismi SZH, vrátane tejto smernice, 

iii) družstvo Klubu opakovane porušuje Stanovy, poriadky a smernice alebo rozhodnutia príslušných 

orgánov SZH, 

iv) na majetok Klubu začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo Klub vstúpil do 

likvidácie alebo bol Klub zrušený bez likvidácie, 

v) sa zistí, že Klub neuhradil svoje splatné záväzky hráčom a/alebo športovým odborníkom družstva 

Klubu Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien podľa bodu 3.6. tejto smernice,  

vi) ak je vedené voči Klubu exekučné konanie, v dôsledku ktorého Klub nemôže riadne plniť svoje 

povinnosti  vyplývajúce mu z predpisov SZH a/alebo Klub nemôže plniť svoje záväzky voči SZH.  

8.2. O odobratí Licencie rozhoduje Výkonný výbor SZH.  

Článok 9. 

Prechodné ustanovenia 

9.1. V prípade, ak pred prijatím tejto smernice v súťažnom období 2020/2021 došlo k akémukoľvek postúpeniu 

práv a povinností týkajúcich sa vykonávania športovej činnosti – súťaženia v Najvyššej súťaži mužov / 

Najvyššej súťaži žien  z odstupujúceho Klubu na  nový Klub, a to akýmkoľvek spôsobom, tak pred 

rozhodovaním o udeľovaní Licencie na súťažné obdobie 2021/2022 musí  byť SZH preukázané, že boli 

vysporiadané všetky splatné záväzky voči hráčom a/alebo športovým odborníkom Klubu Najvyššej súťaže 

mužov / Najvyššej súťaže žien z predchádzajúceho obdobia. Ak sa tak nestane, SZH Licenciu neudelí. 

Článok 10. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Výklad tejto Smernice vykonáva Výkonný výbor  SZH. 

10.2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením Výkonným výborom. 

10.3. Schválené Výkonným výborom SZH dňa 7.4.2021. 

10.4.  
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Prílohy: 

Príloha č. 1 - Obsah zmluvy pri odstúpení Licencie (t.j. zmluvy o postúpení práv a záväzkov medzi Klubom 

odstupujúcim Licenciu a Klubom nadobúdajúcim Licenciu): 

Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať okrem náležitostí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

(najmä zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä: 

● Záväzok držiteľa Licencie previesť na nadobúdateľa vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové 

hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu Klubu a týkajú sa výkonu športovej činnosti v hádzanej, a záväzok 

nadobúdateľa prevziať záväzky držiteľa Licencie súvisiace s klubom a s výkonom jeho športovej činnosti  

v hádzanej,  

● Na nadobúdateľa musia prejsť všetky práva a záväzky týkajúce sa Klubu a výkonu jeho športovej 

činnosti, ktoré musia byť v zmluve presne špecifikované. 

● Ak pôvodný Klub zaniká, práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom 

Klubu, a z iných právnych vzťahov k hráčom a trénerom prechádzajú z držiteľa Licencie na 

nadobúdateľa. 

● Ak pôvodný Klub pokračuje aj naďalej v činnosti v inej súťaži, práva a povinnosti vyplývajúce z 

pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom Klubu a z iných vzťahov k hráčom a trénerom, ktorí 

prechádzajú do nového Klubu, prechádzajú z držiteľa Licencie na nadobúdateľa. Zoznam osôb musí byť 

obsiahnutý v zmluve (alebo v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy). 

● Zmluva musí obsahovať údaje o súhrne vecí, práv a záväzkov, ktoré sú predmetom prevodu, uvedených 

v účtovnej evidencii Klubu držiaceho Licenciu ku dňu uzavretia zmluvy a ďalšie hodnoty, pokiaľ nie sú 

zahrnuté do účtovnej evidencie. 

● Držiteľ Licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné 

informácie, ktoré sa týkajú postúpených pohľadávok a práv. 

● Povinnosť nadobúdateľa dodržiavať Stanovy SZH a iné interné predpisy a smernice. 

● Pri prevode Licencie v prípade konkurzu, resp. likvidácie Klubu, ktorý je držiteľom Licencie sa postupuje 

v súlade o všeobecne platnými právnymi predpismi v SR, najmä zákonom o konkurze a reštrukturalizácii 

v znení neskorších predpisov.  
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rok 2020 KLUBY

EXTR
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2.D
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prípr.

predpr.

Počet 
družstiev

15% výšky 
príspevku z 
MŠVVaŠ SR

Počet 
delegátov

ŠKP BA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 2,00 1,50 3,00 7,00 25,00 20 543,56 €

Strojár Malacky 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 2,00 0,75 0,75 0,25 1,50 5,00 14,25 11 709,83 €

Štart pre naše deti 0,50 0,50 410,87 €

Slovan Modra 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,50 2,00 6,00 19,50 16 023,98 €

ŠKHá Pezinok 1,00 0,50 1,00 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 2,00 8,50 6 984,81 €

ŠKH Rohožník 0,00 0,00 0,75 0,75 0,25 0,50 1,00 3,25 2 670,66 €

Športclub Senec 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 2,00 2,00 8,00 6 573,94 €

HC Tatran Stupava 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 2,00 2,50 2,00 8,00 24,50 20 132,69 €

HK Vajnory 1,00 1,00 821,74 €

TJ Sokol Cífer 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 5 341,33 €

HC Sporta Hlohovec 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 11,00 9 039,17 €

MHK Piešťany 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 2,50 0,50 6,50 5 341,33 €

ŠK DAC Dunajská Streda 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 3,50 2 876,10 €

HC DAC Dunajská Streda 1,00 0,50 1,00 1,00 3,00 2,50 2,50 11,50 9 450,04 €

Slávia Sereď 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4 108,71 €

HBC Trnava 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3 286,97 €

TJ Záhoran Senica 1,00 0,50 0,50 2,00 1 643,49 €

Družstevník Lehnice 0,50 1,00 0,50 2,00 1 643,49 €

TJ Topoľníky 1,00 1,00 0,50 1,50 4,00 3 286,97 €

Trnava-Modranka 1,00 0,50 0,50 2,00 1 643,49 €

HKM Šaľa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 0,50 8,00 6 573,94 €

HŠK Legends Šaľa 0,50 0,50 0,50 1,50 1 232,61 €

HK Slovan Duslo Šaľa 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 14,50 11 915,27 €

Zlatná Handball 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 2,00 7,50 6 163,07 €

HKM Šurany 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,50 3 697,84 €

Močenok Junior HK 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3 286,97 €

ŠŠK CVČ Nesvady Imeľ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 9,00 7 395,68 €

HŠK Kolárovo 0,50 1,00 1,00 0,50 1,50 4,50 3 697,84 €

HKŽ Nové Zámky 1,00 1,00 1,00 3,00 2 465,23 €

UDHK Nitra 0,50 0,50 0,50 1,00 2,50 4,50 9,50 7 806,55 €

HK Agro Topoľčany 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 5,50 4 519,58 €

ŠKP Topoľčany 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 2 876,10 €

HC Štart Nové Zámky 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 0,50 8,50 6 984,81 €

MŠO Štúrovo 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 2 876,10 €

HK Svodín 0,50 1,00 1,50 1 232,61 €

MŠK Považská Bystrica 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,00 9 039,17 €

HK Slávia Partizánske 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 7,00 5 752,20 €

Sokol Gabor Bánovce 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 5,00 4 108,71 €

HK Kúpele Bojnice 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 8,00 6 573,94 €

Baník Lehota p/Vtáč. 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 2 876,10 €

ŠKHá Dubnica n/V 1,50 1,50 1 232,61 €

ŠA Trenčín 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 2 054,36 €

HK AS Trenčín 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 11,00 9 039,17 €

BB kraj 0,00 0,00 € 0

Iuventa Michalovce 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 9,50 7 806,55 €

HK Košice 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4 108,71 €

ŠŠK Bernoláková 16 1,00 0,50 1,50 1 232,61 €

ŠŠK Drábová Ke 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 4 108,71 €

Košice Crows 1,00 1,00 821,74 €

Zemplín Trebišov 1,00 1,00 2,00 4,00 3 286,97 €

Štart Trebišov 1,00 1,00 3,00 5,00 4 108,71 €

Slavoj Trebišov 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3 286,97 €

Tatran Prešov 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 6,50 17,50 14 380,49 €

Levoča HK Slovan 1,00 0,50 1,00 2,50 2 054,36 €

HC Bardejov 1,00 1,00 1,50 0,50 4,00 3 286,97 €

MHC Bardejov 1,50 2,00 2,00 1,00 6,50 5 341,33 €

ŠŠK pri SLŠ Prešov 1,00 0,75 0,75 2,00 1,00 3,00 1,50 10,00 8 217,43 €

Vranov n/Topľou 0,75 0,75 1,00 1,00 2,00 1,00 6,50 5 341,33 €

MHáK Martin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 2,50 3,50 12,50 10 271,78 €

MŠK Čadca 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 6,50 5 341,33 €

MHK Bytča 1,00 1,00 1,00 1,50 0,50 2,00 7,00 5 752,20 €

Medik Martin 0,50 0,50 410,87 €

THA Martin 1,00 2,00 1,00 1,00 2,50 4,00 11,50 9 450,04 €

Slovan Malá Fatra Žilina 0,50 1,00 0,50 1,00 2,50 3,50 9,00 7 395,68 €

MŠK Kysucké N.Mesto 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 5,50 4 519,58 €

Celkom družstvá : 9,50 5,00 11,00 11,50 4,50 12,00 12,00 7,50 12,50 12,50 27,50 39,50 43,00 46,50 7,50 83,00 90,00 435,00 357 458,00 € 34
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Ø Prerozdelenie 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ  SR   
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Ø Prijatie pána Františka Baka do Siene slávy SZH 

Ø Doplnenie jubilantov za rok 2021 o nasledovných bývalých 

dlhoročných rozhodcov: 

70 rokov 
v Jozef Dvorský – dlhoročný rozhodca a hráč najvyššej súťaže mužov, 

reprezentant Československa 
v Jozef Čápek – dlhoročný rozhodca 
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II. Sekretariát SZH 
a) Informuje 

Ø O prijatí zamestnanca SZH 

Renáta Marcinová – sekretár mládeže, RCH a nižích súťaží 

riadených SZH; e-mail: marcinova@slovakhandball.sk 
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III. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 
a) Žiada (po reštarte súťaží) 

Ø oddiely, aby používali v súlade z rozpisom súťaže na hodnotenie 

rozhodcov hodnotiace hárky platné pre súťažný ročník 2020 – 

2021.  

Ø o dôsledné vypĺňanie týchto hárkov podľa predtlače a ich včasné 

odosielanie po stretnutí na e-mailovú adresu: 

jondogrecula@gmail.com (číslo stretnutia, miesto, čas, výsledok 

stretnutia a najmä sa zabúdajú uviesť mená rozhodcov daného 

stretnutia).  

Ø chýbajúce hodnotenia je potrebné obratom poslať na e-mailovú 

adresu jondogrecula@gmail.com, v opačnom prípade budú 

oddiely, ktoré si nesplnia túto povinnosť, odstúpené na DK SZH. 

b) Informuje 

Ø pokiaľ budú zrušené opatrenia hlavného hygienika ohľadne 

zákazu všetkých akcií na území SR by sa seminár rozhodcov a 

delegátov v súťažiach SZH konal v obvyklom termíne. Zraz a 

miesto seminára by bolo dostatočne včas oznámené. 

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) Rozhodnutia DK SZH 

Ø R-15 – P. Hruščák, Košice Crows – diskvalifikácia so správou 

v disciplinárna pokuta vo výške 120 € 
v pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia Niké Handball 

Extraligy športového klubu Košice Crows nepodmienečne 

Ø R-16 – Disciplinárne pokuty za nešportové správanie funkcionárov 

v PP 25 € Michal Lukačín, HKM Šaľa  XA-83 N, 2 
v PP 20 € Martin Ďurček, HK Agro Topoľčany XA-85 N 

Ø R-17 – J. Dani, HK Košice – diskvalifikácia so správou 

v disciplinárna pokuta vo výške 30 € 
v pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie Niké Handball 

Extraligy športového klubu HK Košice nepodmienečne 

 

Zápisnice a rozhodnutia DK SZH nájdete na webe SZH v sekcii SZH. 

https://slovakhandball.sk/szh/disciplinarna-komisia/ 

 

Upozornenie: 

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


