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I. Výkonný výbor SZH 

a) Schválil: 

 Výšky súťažných vkladov pre súťažný ročník 2021/2022 

(mimoriadne kvôli pandémii Covid-19), nasledovne: 

 Niké Handball Extraliga (zníženie o 50%):  1.500,-  EUR  -> 750,- EUR 
 MOL liga (zníženie o 50%):                        2.160,-  EUR  -> 1.080,- EUR 
 I. a II. liga muži, ženy (zníženie o 100%)    250,-  EUR  -> 0,- EUR 
 I. dorastenecká liga:                                    0,-  EUR  -> 0,- EUR 
 II. dorastenecká liga, resp. spojená súťaž:    0,-  EUR  -> 0,- EUR 

 Prihlášky a dotazník do súťaží SZH a Prihlášku do MOL Ligy 

 Smernicu pre udeľovanie a predlžovanie platnosti trénerských 

licencií v súvislosti s COVID-19 

TMK SZH na základe platnej smernice a pri rešpektovaní aktuálnych pandemických opatrení navrhla 
a VV SZH schválil nasledujúci systém predlžovania trénerských licencií na súťažný ročník 2021/2022. 
Tréneri sa musia zúčastniť podľa vekovej kategórie jedného seminára. Účasť na ostatných seminároch 
je dobrovoľná. 

Tréneri prípraviek a žiactva 

TERMÍN: 12.6.2021, 10.7.2021 

Online forma, MS Teams 

9.00-10.30      Obranný systém 3:3 – Lektor Tomáš Kysel 

10.30-12.00    Spolupráca dvojíc v útoku – Lektor Martin Križan 

Tréneri dorasteneckých kategórií, 1. ligy mužov a žien a 2. ligy žien 
TERMÍN: 13.6.2021, 20.6.2021 
Online forma, MS Teams 
9.00-10.30      Ofenzívny obranný systém 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová 
10.30-12.00    Organizácia útoku proti obrane 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová 

Tréneri vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga) 
TERMÍN: 19.6.2021, 3.7.2021 
Online forma, MS Teams 
9.00-10.30      Hra 7:6, hra v oslabení bez brankára – Lektor Pavol Streicher 
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10.30-12.00    Plánovanie športovej prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle – 
workshop – Lektor Martin Križan 

 náhradný model vrcholu sezóny 2020/21 v staršom žiactve 

V tomto mimoriadnom súťažnom ročníku poznačenom Covid-19, VV SZH schválil návrh KM 
SZH miesto pôvodne plánovaného nového modelu staršieho žiactva /semifinálové turnaje 
a Final 4 turnaje/ rovnaký model, aký máme u mladšieho žiactva – teda SOH – Slovak Open 
Handball, t.j:  

1. ukončenie sezóny 2020/21 staršieho žiactva turnajom Slovak Open Handball U14. 
2. spoločný termín konania SOH U12 a U14 na 2. – 4.Júl 2021   

 
 Všetko samozrejme za predpokladu, že bude povolené organizovať takéto 

hromadné podujatia. 
 Zapojenie klubov do turnaja na báze dobrovoľnosti – kto sa nebude chcieť zapojiť /z 

rôznych dôvodov/ nebudú mu hroziť žiadne sankcie. 

 Organizátora SOH U12 a U14 2021 – Slovan Malá Fatra Žilina 
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II. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 

a) Žiada (po reštarte súťaží) 

 oddiely, aby používali v súlade z rozpisom súťaže na hodnotenie 

rozhodcov hodnotiace hárky platné pre súťažný ročník 2020 – 

2021.  

 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).  

 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 

 Pokiaľ sa uvoľní situácia ohľadne pandémie COVID-19, KRaD 

plánuje uskutočníť: 

 Seminár MR, rozhodcov v Projektoch EHF a delegátov IHF a EHF v 
termíne 25.-27.6.21 

 Seminár rozhodcov a delegátov všetkých súťaží riadených SZH v 
termíne 26.-27.6.21 
Pravdepodobné miesto konania Košice, resp. Michalovce 

 záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť prostredníctvom 

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

rozhodca“. 
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III. Disciplinárna komisia SZH 

a) Rozhodnutia DK SZH 

 R-18 – Disciplinárne pokuty za nešportové správanie funkcionárov 

 PP 20 € Michal Lukačín, HKM Šaľa  XD-02 N 

 R-19 – Košice Crows – porušenie čl. 6, ods. 2 písm. m) reglementu 

Niké handball Extraligy (klub pricestoval len s jednou sadou dresov) 

 disciplinárna pokuta vo výške 400 € 
 pozastavenie výkonu akejkoľvek činnosti v pôsobnosti SZH a KZH 

do zaplatenia tejto pokuty 

 R-20 – porušenia zákazu vyjadrovania sa na výkony rozhodcov pre 

média do 48 hodín od stretnutia XC-01 

 PP 100 € Radoslav Antl, Košice CROWS 
 PP 100 € Patrik Hruščák, Košice CROWS 
 PP 100 € Michal Capík, Košice CROWS 

 R-21 – Disciplinárne pokuty za nešportové správanie funkcionárov 

 PP 25 € Peter Sporni, MHC Štart Nové Zámky XD-04 N, 2 
 PP 25 € Dušan Baďura ml., ŠKP Bratislava XD-04 N, 2 

 R-22 – Disciplinárne pokuty za nešportové správanie funkcionárov 

 PP 20 € Marek Voltmann, HC Sporta Hlohovec XD-05 N 
 PP 20 € Dušan Baďura ml., ŠKP Bratislava XD-06 N 

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

https://slovakhandball.sk/szh/disciplinarna-komisia/ 
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IV. Trénersko-metodická komisia 

b) Program vzdelávania III. kvalifikačného stupňa – licencia 
,,B“  

 Forma výučby: online 

 Forma záverečnej skúšky: prezenčne 

1. Časť 14.-16.5.2021 

Piatok 14.5.2021 
13.00-14.00 Úvod do štúdia, požiadavky na štúdium, záverečné práce  
14.00-15.30 Vývojové tendencie v útočnej a v obrannej fáze hry v hádzanej mužov a žien  
16.00-19.00 Systém hry družstva v útočnej fáze hry (HČJ, HK, HS)  

Sobota 15.5.2021 
9.00-12.00 Systém hry družstva v obrannej fáze hry (HČJ, HK, HS)  
13.00-16.00 Hra družstva proti OS 0:6 – Herné koncepcie  
16.30-19.00 Priestorové obranné systémy 0:6, 1:5  

Nedeľa 16.5.2021 
9.00-12.00 Herný výkon v hádzanej + konzultácie o záverečných prách 
13.00-16.00 Kondičná tréning v hádzanej, pohybové schopnosti determinujúce herný výkon  

2. Časť 4.-6.6.2021 

Piatok 4.6.2021 
13.00-16.00 Priestorové obranné systémy 3:3, 1:2:3  
16.00-19.00 Hra družstva proti ofenzívnym OS – herné kombinácie  

Sobota 5.6.2021 
9.00-12.00 Zaťaženie v hádzanej, zaťaženie hráčskych funkcií (vonkajšie a vnútorné)  
13.00-16.00 Technicko-taktický profil hráčskych funkcií v hádzanej  
16.30-19.00 Plánovanie a evidencia športového tréningu (makrocyklus, mekzocyklus, 
mikrocyklus)  

Nedeľa 6.6.2021 
9.00-12.00 Protiútok a obrana protiútoku  
13.00-16.0 Technická príprava v jednotlivých etapách športovej prípravy  
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3. Časť 18.-20.6.2021 

Sobota 18.6.2021 
9.00-12.00 Obsah jednotlivých období ročného tréningového cyklu (prípravné obdobie, 
hlavné obdobie, prechodné obdobie)  
13.00-16.00 Rozhodovanie v hádzanej  
16.30-19.00 Tréning brankára  

Nedeľa 19.6.2021 
9.00-12.00 Konzultácie o záverečných prácach  
13.00-15.00 Organizácia a štruktúra strediska vrcholového športu  

Záverečné skúšky – Prezenčne (podľa možností) 

26.-27.6.2021 SZH 

Na ukončenie školenia hospitácia na tréningovej jednotke 

 

Upozornenie: 

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


