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I. Výkonný výbor SZH 
a) Informuje: 

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

b) Schválil:  
Ø Termín a miesto hodnotiacej konferencie SZH dňa 2.6.2023 

v Bratislave.  

Ø Za usporiadateľa turnaja Slovak Open Handball (SOH U12) 

v roku 2023  klub Slovan Malá Fatra HK Žilina. 

Ø On-line testovanie rozhodcov a delegátov SZH. 
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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 a športový sekretár 

mládeže 

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 svojom zasadnutí sa dňa 16.03.2023 zaoberala námietkou 
klubu THA Martin voči porušeniu SP čl.12 v zápasoch 5,6A-80 
THA Martin – Tatran Prešov, kedy podľa zápisu za družstvo THA 
Martin nastúpili za obe vekové kategórie viac ako 4 hráči. Na 
základe námietky bola overovaná skutočnosť u rozhodcov daného 
zápasu a na základe uvedených skutočností bolo zistené, že k 
porušeniu SP čl.12 v zápasoch 5,6A-80 THA Martin – Tatran 
Prešov nedošlo. Pôvodné rozhodnutie zo dňa 9.3.2023 sa ruší 
a klubu THA Martin udeľuje PP podľa Rozpisu súťaže 2.liga 
a dorastenecké súťaže písm. C Ostatné ustanovenia bod 11 za 
administratívnu chybu v zápise 7 eur. 

 

 

b) Informuje: 

Ø Súpisky družstiev podľa SP čl. 16, bod 4: 

 

Aktualizácia súpisky družstva ŠKP Bratislava (NHE) 

Koller Michal 

Budinský Samuel 

Varga Daniel 

Halla Kristián 

Orosz Oliver 

Kysel Tomáš 

Mikéci Marek 

Ivány Daniel 

Kolenič Jakub 
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c) 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. 

 

 

d) 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.  

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 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 B+. 

Ø Vzdelávanie na získanie licencie D bolo dokončené a všetkých 

19 absolventov splnilo úspešne podmienky. 

Ø Na spustenie vzdelávania Master Coach (24 účastníkov) je 

všetko v spolupráci s ČSH pripravené. 

Ø Z projektu Tréneri nedisKvalifikujte sa! prebiehajú semináre 

osobnostného vzdelávania v Dunajskej Strede, Trenčíne,  Šali 

a Michalovciach. Ostatné semináre osobnostného vzdelávania 

v Považskej Bystrici a Topoľčanoch sa pripravujú. Prosíme 

sledujte termíny seminárov na webe SZH. 

Ø Pripravujeme termíny odborného vzdelávania z projektu Tréneri 

nedisKvalifikujte sa! pre trénerov licencií A, B, C a D. 

                     

 



7 

VI. Disciplinárna komisia SZH 
a) Rozhodla: 

Ø  R-39-2022/2023 

v Podľa čl. 11 ods. 7 bod 7.2 Disciplinárneho poriadku SZH, že 

podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané  

z a s t a v u j e disciplinárne konanie voči hráčovi športovému 

klubu HK Vajnory Matejovi Szalacsimu, registračný preukaz 

číslo 01960, ktoré viedla pre podozrenie, že sa mal dopustiť 

disciplinárneho previnenia Telesné napadnutie tým, že v stretnutí 

1. ligy mužov číslo 1A-35, ktoré sa konalo 6. novembra 2022, 

medzi družstvami mužov športových klubov Štart HC Smartpoint 

Malacky a HK Vajnory. 

b) Ukladá: 

Ø  R-40-2022/2023 

v Podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH za 

nešportové správanie:  

•        Peter Dudáš HC Sporta Hlohovec  XA-105  N  80 eur 

•        Dávid Berner HáO TJ Slovan Modra XA-105 N pokarhanie 

•        Ladislav Rási Handball Zlatná n./O. 2-54  N pokarhanie 

•        Viktor Dubovský  HK Trenčín 2-102  N  40 eur 

•        Renáta Hadas-Jančárová HK Slávia Partizánske 2-104 N 10 eur 

•        Marek Gernát  Tatran Prešov XA-102 2 min. 80 eur 

•        Marek Gernát  Tatran Prešov XA-119 N  100 eur 

•        Rudolf Draškovič Záhoráci Stupava/Malacky 5A-62 N 5 eur 

•        Dezider Jakubička HK Agro Topoľčany XA-100 N 20 eur 

•        Marian Buday MŠK Považská Bystrica 6A-71 N  40 eur –     

       pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise     
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        na 1 stretnutie   v súťaži 1.liga mladších dorastencov od    

        2.3.2023      

•        Marian Buday MŠK Považská Bystrica 6A-83 2 min. 80 eur 

•         Radoslav Demko ŠKP Bratislava 6A-71 N  5 eur 

•         Marián Ujhely ŠK Zemplín Trebišov 6A-70 N 5 eur 

•         Stanislav Kováčik HC Sporta Hlohovec 6A-20 N pokarhanie 

•         Ján Hruščák HK Košice 6A-72  N  pokarhanie 

•         Ján Hruščák HK Košice 6A-75  5 eur 

•         Zdena Rajnohová ŠA Trenčín  2-106  N  15 eur 

•         Adrián Kanaloš ŠK Zemplín Trebišov 5A-77 N 10 eur 

•         Václav Straka MŠK Považská Bystrica XA-124 N 100 eur 

•          Bojan Čirič MŠK Záhoráci Stupava/Malacky XA-126 N 100   

          eur pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej     

          v zápise na 1 stretnutie   v súťaži 1.liga mladších dorastencov   

          od  2.3.2023 

•            Peter Valášek MŠK Považská Bystrica XA-124 2min. 25 eur 

•            Martin Kozák MŠK Považská Bystrica 6A-83 N 5 eur 

•            Michal Rybár Záhoráci Stupava/Malacky 1A-50 N  

           pokarhanie 

     

Ø  R-41-2022/2023 

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

za disciplinárne previnenie Nešportové správanie, ktorého 

sa dopustili v stretnutí Niké Handball Extraligy č. XA-116, 

ktoré sa konalo 18. februára 2023, medzi družstvami mužov 

športových klubov HáO TJ Slovan Modra a MHáK Martin 

v 59. minúte 59. sekunde: 
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1. hráčovi športovému klubu HáO TJ Slovan Modra Markovi 

Jurkovičovi, registračný preukaz číslo 02609, pokutu vo výške 

120 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do 5. 

marca 2023 (2 stretnutia NHE) v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajských zväzov hádzanej,  

2. hráčovi športovému klubu MHáK Martin Kristjánovi Helgi 

Gardarssonovi, registračný preukaz číslo 30491, pokutu vo výške 

120 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do 5. 

marca 2023 (2 stretnutia NHE) v pôsobnosti Slovenského zväzu 

hádzanej a krajských zväzov hádzanej a  

3. hráčovi športovému klubu MHáK Martin Bjarturovi 

Heidarssonovi, registračný preukaz číslo 28060, pokutu vo výške 

120 EUR a pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne do 

10. apríla 2023 (5 stretnutí NHE) v pôsobnosti Slovenského 

zväzu hádzanej a krajských zväzov hádzanej. 

 

Ø  R-42-2022/2023 

v Podľa čl. 46 Disciplinárneho poriadku SZH ods. 13 a ods. 

14 Disciplinárneho poriadku SZH hráčovi športového 

klubu Tatran Prešov Markovi Davidovičovi, registračný 

preukaz číslo 26723, pokutu vo výške 600 EUR a 

pozastavenie športovej činnosti nepodmienečne na 12 

mesiacov, do 19. februára 2024 v pôsobnosti Slovenského 

zväzu hádzanej akrajských zväzov hádzanej, za 

disciplinárne previnenie Telesné napadnutie, ktorého sa 

dopustili tým, že v stretnutí Niké Handball Extraligy č. 

XA-119, ktoré sa konalo 19. februára 2023, medzi 

družstvami mužov športových klubov Tatran Prešov a 

MHC Štart Nové Zámky. 
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Ø R-43-2022/2023 

v Podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH odpúšťa zvyšnú 

časť disciplinárnej sankcie uloženej Šimonovi Pavlíkovi, 

registračný preukaz číslo 05041, rozhodnutím číslo DK-R-

26-2022/2023 spodmienečným odkladom nevykonanej 

časti disciplinárnej sankcie do konca súťažného ročníka 

2022/2023. 

Ø R-44-2022/2023 

v Podľa čl. 50 bod 9 a 10  Disciplinárneho poriadku SZH 

športovému klubu ŠKP Bratislava sankcie: 

       a)  pokutu vo výške 100 EUR a  

       b)  pozastavenie súťažnej činnosti družstva starších       

            dorastencov ŠKP Bratislava na jeden mesiac, s   

            podmienečným odkladom na skúšobnú dobu do    

            28.5.2023,  

v Podľa čl. 48 bod 12 a 13 Disciplinárneho poriadku SZH 

zodpovednému vedúcemu družstva športového klubu ŠKP 

Bratislava v stretnutí 5A-71 MŠK Považská Bystrica – ŠKP 

Bratislava Martinovi Pacekovi sankcie: 

          a)  pokutu vo výške 30 EUR a  

                b)  pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v  

                     zápise o stretnutí na 14 dní nepodmienečne odo dňa   

                    vydania rozhodnutia, vo všetkých súťažiach SZH, za       

                    porušenie čl. 38 bod 3 Súťažného poriadku SZH tým, že  

                     overil správnosť zápisu vlastnoručným podpisom  

                      napriek tomu, že v zápise o stretnutí boli uvedení aj  

                      hráči, ktorí neboli oprávnení na hru.  
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Ø R-45-2022/2023 

v Podľa čl. 46 bod 9 a 12  Disciplinárneho poriadku SZH 

hráčovi športovému klubu HBC Trnava Karolovi Baranovi 

(reg. preukaz číslo 26581) za disciplinárne previnenie 

Urážky, ktorého sa dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy mužov 

číslo 1A-52, ktoré sa konalo 4. marca 2023 medzi 

družstvami mužov športových klubov Záhoráci 

Stupava/Malacky (Tím „B“) a HBC Trnava urazil rozhodcu, 

sankcie: 

a) pokutu vo výške 45 EUR a 

b) pozastavenie športovej činnosti do 20.marca 2023 

(1.stretnutie 1.liga mužov). 

 

Ø  R-46-2022/2023 

v Podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH za 

nešportové správanie:  

•          Michal Meluš MHC Štart Nové Zámky 6A-87 N, 2min 40 eur  

          pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej     

          v zápise na 1 stretnutie   v súťaži 1.liga mladších dorastencov   

          od  14.3.2023 

•            Dušan Roško Malacky/Rohožník 8A-124  N 20 eur 

•            Dávid Berner HáO TJ Slovan Modra XA-129  N 20 eur 

•            Jaroslav Hasák  HK Kúpele Bojnice 5A-86 N pokarhanie 

               Jaroslav Hasák  HK Kúpele Bojnice 6A-86 N 5 eur 

•            Stanislav Pupík  Tatran Prešov XA-82  N pokarhanie 

•            Ján Pint Handball Zlatná n./O. 2-125  N  pokarhanie 
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Ø  R-47-2022/2023 

v Podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH odpúšťa zvyšnú 

časť disciplinárnej sankcie uloženej Ivanovi Oslejovi, 

registračný preukaz číslo 00344, rozhodnutím číslo DK-R-36-

2021/2022 s podmienečným odkladom nevykonanej časti 

disciplinárnej sankcie do konca súťažného ročníka 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


