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január  2022/2023 



1 

I. Výkonný výbor SZH 
a) Informuje: 

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

b) Schválil: 
Ø Rozpočet SZH na rok 2023.  

Ø Miesto finále Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023, 

ktoré sa uskutoční 18.3. – 19.3.2023  – Športová hala Trebišov. 

Ø Návrh laureátov do Siene slávy slovenskej hádzanej za rok 2023 

– Marta Pernišová-Pösová a Júlia Kolečániová 

Ø Navýšenie odmien delegátom SZH v súťažiach MOL ligy a NHE 

zo súčasných 50 eur na 75 eur (45 eur odmena a 30 eur ošatné) je 

platné od 1.2.2023 do 30.6.2023. 

Ø Výnimku k štúdiu trénerskej licencie Master Coach pre Tomáša 

Straňovského, nakoľko menovaný nemá ročnú prax s licenciou 

„A“ a má záujem o ďalšie vzdelávanie. 

Ø Nahradenie dvojice Baďura – Ondogrecula dvojicou Budzák – 

Záhradník (čerstvo dvojica IHF) pre SEHA ligu na súťažný 

ročník 2022/2023.   

Ø Kandidátov na medzinárodných rozhodcov a rozhodcov do 

projektu mladých na EHF: 

Kandidátky na EHF Haščíková – Kellner 

Projekt mladých rozhodcov EHF Nagy – Papaj 

Projekt mladých rozhodcov EHF Chudoba - Šmalo 
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II. Sekretariát SZH 
a) Informuje: 

Ø Sekretár pre matriku SZH (registrácie, prestupy, hosťovania, 
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 
              

 
 

b) Upozorňuje: 

Ø Všetky kluby, aby po každom zápase nezabúdali vložiť 

a uzatvoriť  

on-line zápis. Inak sa ani výsledok ani štatistiky nezobrazia. Ak sa 

počas zápasu vyskytne akýkoľvek problém, je nevyhnuté 

pokračovať v písomnej podobe a dohrať zápis v off-line verzii 

v najskoršom možnom termíne. 

Ø Všetky kluby, že v prípade podania žiadosti o prestup/hosťovanie 

je potrebné žiadosť schváliť (materským klubom a samotným 

hráčom/zákonným zástupcom) do 7 kalendárnych dní, inak je 

žiadosť prepadnutá. V aktuálnom ročníku sa vyskytlo veľa 

prípadov, kedy materský klub žiadosti schválil a hráči nevedeli, že 

je potrebné sa k niečomu vyjadriť a žiadosti prepadli. 
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III. Športovo-technická komisia SZH 
a) Rozhodla: 

 

Ø Na základe oznámenia klubu HC Sporta Hlohovec o vystúpení zo 
súťaže 1.liga ženy v súťažnom ročníku 2022/2023, že družstvo sa 
v tabuľkách neuvádza a prípad odstupuje na DK SZH. 

Ø Na základe kontroly, že v zápase XA-104 Tatran Prešov – MháK 
Martin bol tréner klubu MHáK Martin Miroslav Šranc uvedený 
v zápise s nižšou trénerskou licenciou “B” ako určuje Rozpis Niké 
Handball Extraligy ukladá podľa Rozpisu Niké Handball 
Extraligy 2022-2023 čl.14 bod 2 klubu MHáK Martin pokutu 
100,00 eur. 

 

 

b) Upozorňuje: 

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. 

 

 

c) Žiada: 

Ø Rozhodcov podľa bodu 13 pís. i Rozpisu súťaže 2.liga 

a dorastenecké súťaže o vykonávanie fyzickej kontroly 

totožnosti všetkých hráčov a hráčok. Každý rozhodca musí 

uviesť písomnú poznámku do zápisu o stretnutí, že vykonal 

fyzickú kontrolu a jej výsledok. 

Ø Rozhodcov pri stretnutiach súťaží SZH o kontrolu 

zabezpečenia zdravotnej služby.  

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

stretnutia“ v stanovených termínoch.  
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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 a  všetkých dorasteneckých 
súťaží sa nevypisujú a nezasielajú, čo sa týka oddielov. 

Ø Vykonávacie pokyny pre súťaže mládeže SZH sú platné od 
1.1.2023: 

a) V každej vekovej kategórii majú družstvá mládeže vo všetkých 

vekových kategóriách vo všetkých stupňoch súťaží povinnosť 

hrať herné systémy uvedené v materiály, ktorý je prílohou č. 1  

(okrem 2. Liga – spojená súťaž STD a MD chlapci a 1.regionánej 

ligy dorasteniek). 

b) Za uplatnenie tohto nariadenia zodpovedajú tréneri družstiev. 

c) Pred zápasom v prítomnosti trénerov oboch družstiev upozornia 

rozhodcovia na túto skutočnosť. 

d) V prípade porušenia týchto pravidiel  v priebehu zápasu 

upozornia trénera previnivšieho družstva a žiadajú nápravu. 

e) Rozhodcovia vždy uvedú v prítomnosti oboch zodpovedných 

vedúcich v zápise o zápase poznámku: 

Herné systémy rešpektované, alebo herné systémy 

nerešpektované. 

f) V prípade nerešpektovania nariadenia o herných systémov bude 

tento priestupok riešený disciplinárnou komisiou SZH ako 

nešportové správanie trénera v zmysle disciplinárneho poriadku 

SZH. 
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V. Trénersko-metodická komisia SZH 
 

 

a)   Informuje: 
Ø Momentálne prebiehajú bloky vzdelávania na získanie licencie 

B+ a D – špecializácia hádzanej. 
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VI. Disciplinárna komisia SZH 
a) Ukladá: 

Ø  R-30-2022/2023 

v Podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“) za nešportové správanie:  

•        Michal Meluš MHC Štart Nové Zámky XA-96  N  20 eur 

•        Miloš Pračko HK Kúpele Bojnice XA-94 N pokarhanie  

  

Ø  R-31-2022/2023 

v Podľa čl. 50 ods. 3 a ods. 4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“) športovému klubu MHK Bytča za disciplinárne 

previnenie Nenastúpenie družstva na stretnutie, ktorého sa 

dopustil tým, že na stretnutia 1.ligy mladších dorasteniek 8A-72 

a 1.ligy starších dorasteniek 7A-72, ktoré sa mali konať 

17.novembra 2022 o 12:00 h a 14:00 h medzi družstvami 

športových klubov MŠK IUVENTA Michalovce a MHK Bytča, 

nenastúpili jeho družstvá mladších dorasteniek a starších 

dorasteniek sankcie: 

a)  pokutu vo výške 400 EUR,  

b)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva mladších dorasteniek 

na jeden mesiac, s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 

mesiace odo dňa vydania tohto rozhodnutia a  

c)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva starších dorasteniek 

na jeden mesiac, s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 

mesiace odo dňa vydania tohto rozhodnutia.  
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Ø  R-32-2022/2023 

v Podľa čl. 50 ods. 3 a ods. 4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“) športovému klubu HK Slávia Partizánske za 

disciplinárne previnenie Nenastúpenie družstva na stretnutie, 

ktorého sa dopustil tým, že na stretnutie 1.ligy žien číslo 2-82, 

ktoré sa malo konať 10.decembra 2022 o 17:00 h medzi 

družstvami športových klubov DHK-71 Nesvady a HK Slávia 

Partizánske, nenastúpilo jeho družstvo žien sankcie: 

a)  pokutu vo výške 300 EUR,  

b)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva žien na jeden mesiac, 

s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 mesiace odo dňa 

vydania tohto rozhodnutia. 

 

Ø R-33-2022/2023 

v Podľa čl. 46 ods. 7 a ods. 8 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“),  hráčovi športovému klubu HK Košice 

Vladimírovi Guzymu, registračný preukaz číslo 02509 za 

disciplinárne previnenie Hrubé športové správanie, ktorého sa 

dopustil tým, že v stretnutí NHE XA-96, ktoré sa konalo 

17.decembra 2022, medzi družstvami mužov športových klubov 

HK Košice a MHC Štart Nové Zámky 

 sankcie: 

a)  pokutu vo výške 120 EUR a  

b)  pozastavenie športovej činnosti do 27. februára 2023 (5 

stretnutí NHE) nepodmienečne.  
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Ø  R-34-2022/2023 

v Podľa čl. 50 ods. 3 a ods. 4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“) športovému klubu ŠKP Topolčany za 

disciplinárne previnenie Nenastúpenie družstva na stretnutie, 

ktorého sa dopustil tým, že na stretnutie 1.ligy žien číslo 2-79, 

ktoré sa malo konať 10.decembra 2022 o 12:00 h medzi 

družstvami športových klubov ŠŠK Bernolákova 16 Košice 

a ŠKP Topoľčany, nenastúpilo jeho družstvo žien sankcie: 

a)  pokutu vo výške 300 EUR,  

b)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva žien na jeden mesiac, 

s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 3 mesiace odo dňa 

vydania tohto rozhodnutia. 

 

Ø R-35-2022/2023 

Podľa čl. 50 bod 23.3 Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“) športovému klubu HC Sporta 

Hlohovec za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod 22 

DP SZH, ktorého sa dopustil tým, že zo súťaže 1.ligy žien 

v súťažnom ročníku 2022/2023 odhlásil po aktíve klubov 

družstvo žien sankcie: 

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

b)  preradenie družstva žien o 1 súťaž nižšie. 

 

Ø R-36-2022/2023 

Podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP 

SZH“), odpúšťa zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej  

Vladimírovi Guzymu rozhodnutím číslo R-33-2022/2023.   
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Ø R-37-2022/2023 

v Podľa čl. 46 ods. 5 a ods. 6 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej 

len „DP SZH“),  hráčovi športovému klubu HK Agro Topoľčany 

Oliverovi Tóthovi, registračný preukaz číslo 00244 za 

disciplinárne previnenie Nešportové správanie, ktorého sa 

dopustil tým, že v stretnutí NHE XA-107, ktoré sa konalo 

4.februára 2023, medzi družstvami mužov športových klubov 

HK Agro Topoľčany  a Záhoráci Stupava/Malacky 

 sankcie: 

a)  pokutu vo výške 60 EUR a  

b)  pozastavenie športovej činnosti do 17. februára 2023 (1      

     stretnutiie NHE) nepodmienečne.  

Ø  R-38-2022/2023 

v Podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“) za nešportové správanie:  

•        Bojan Čirič Záhoráci Stupava/Malacky XA-107  N  100 eur 

•        Jana Leštinová MHK Bytča 7A-95 N  10 eur 

•        Peter Šutran  ŠŠK Prešov 2-94  N  20 eur – pozastavenie  

       výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise na 1 stretnutie        

       v súťaži 1.liga žien od 13.februára 2023 

•        Marek Gernát  Tatran Prešov 6A-65  N  40 eur – pozastavenie  

       výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise na 1 stretnutie        

       v súťaži 1.liga mladší dorast od 13.februára 2023 

•        Marian Budaj MŠK Považská Bystrica 6A-65  N  20 eur 

•        Marián Lovička HK Agro Topoľčany XA-107 N,2  25 eur 

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


