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I. SEKRETARIÁT SZH:
informuje:

-

k 31.10.2015 ukončila pracovný pomer na SZH Mgr. Renáta Marcinová
a na jej miesto nastúpila od 1.11.2015 nová pracovníčka:
Halásová Martina
sekretár mládeže SZH
mobil : +421 911 641 746
email : halasova@slovakhandball.sk

-

SZH vydal permanentky pre členov Siene slávy, ktoré ich oprávňujú
k voľnému vstupu na všetky zápasy riadené SZH, ako aj na
domáce zápasy slovenskej štátnej reprezentácie

-

zmena priezviska organizačnej pracovníčky HK Slavoj Trebišov
Mgr. Lucia Majovská (za slobodna Huľová)

II. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) žiada:

- kluby,aby posielali hlásenky na stretnutia aj p. Tomášovi
Húskovi na adresu huska@slovakhandball.sk, ktorý uverejňuje
začiatky stretnutí všetkých súťaží na webovej stránke SZH

b)udeľuje PP:

10,- EUR

Hlohovec, nedodržanie obsadenia rozhodcovského
stolíka,(stretnutie bez hlásateľa), 2A-25

III. KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV SZH:
KR SZH dôrazne upozorňuje oddiely na povinnosť hodnotenia rozhodcov po každom stretnutí
(1. Ligy, 2.ligy a DL)na predpísanom tlačive, ktoré bolo zaslané oddielom pred začiatkom
súťažného ročníka 2015/2016.
Nasledovné oddiely neposlali tento ročník ani jedno hodnotenie rozhodcov. Oddiely, ktoré
nedoplnia chýbajúce hodnotenia rozhodcov do 27.11.2015, budú odstúpené na DK SZH.
1. liga muži : Malacky, Vajnory, Martin
1. liga ženy : Zlatná, Topoľčany, Trenčín, Košice-Bernolákova a Inter Bratislava
2. liga ženy : Senec, Senica, Lehnice a N.Zámky
1. liga SDCI : Stupava-Malacky, Košice, Trebišov, Hlohovec a N.Zámky
1. liga MDCI : Košice, Trebišov, Hlohovec, N.Zámky a Prešov
2. liga Spojená súťaž STDI a MLDI : Martin, Senec, Šaľa a Cífer
1. liga SDKY: Partizánske, Trenčín, Košice-Bernolákova, Nitra
1. liga MDKY: Partizánske, Trenčín, Košice-Bernolákova, Nitra
IV. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:

- všetkých klubových manažérov, aby si pred zápasom skontrolovali žiadosti, ktoré
zadali v elektronickej matrike, či sú vybavené. Ak je pri žiadosti uvedené
„vytvorená“, znamená to, že žiadosť ešte nebola spracovaná a schválená. Ak je
uvedené „uzavretá“, vtedy bola žiadosť vybavená a dotyčný hráč (-ka) resp.
funkcionár môžu nastúpiť na stretnutie.

b)oznamuje:

- všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke
matričná komisia

V. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:

- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trénerských
licencií B,C, D, na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, aby TMK
SZH mohla naplánovať školenia trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov
je potrebná účast minimálne 15 frekventantov.
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VI. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
R-11
I.Balogh, Pezinok, diskvalifikácia so správou, XA-29
DP SZH časť B II.2 Nešportové správanie
ZSČ na dva zápasy nepodmienečne
PP 20,- EUR
k R-11 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – I.Balogh, Pezinok, diskvalifikácia so správou, XA29
I.Balogh, trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa a zvyšnú časť trestu
mení na podmienečný trest do konca roku 2015 v zmysle čl. 18 DP SZH časť A v nadväznosti na
čl. 6, toho istého predpisu.
R-12 Z.Lanstyák, DAC Dunajská Streda, diskvalifikácia so správou 1A-9
DP SZH časť B II.2 Nešportové správanie
ZSČ na dva zápasy nepodmienečne
PP 10,- EUR
R-13
K. Lapinová, Bánovce, diskvalifikácia so správou, 2A-20
DP SZH časť B II.2 Nešportové správanie
ZSČ na jeden zápas nepodmienečne
PP 10,- EUR
R-14
J. Volentics, R. Varga, rozhodcovia, neúčasť na stretnutí 1A-18, odstúpené z KR SZH
DP SZH časť B, IV. 1 Neplnenie si povinností vyplývajúcich z pravidiel hádzanej, súťažného
poriadku a rozpisu súťaže
ZVF nepodmienečne
na tri zápasy 1A-28, 5A-52, 6A-52
PP á 15,- EUR
R-15 P.Baďura, Pezinok, rozhodca SZH, mimoriadna správa rozhodcov, XA-29
DP SZH časť B, III. Previnenie trénerov a funkcionárov, III.6 Urážlivé správanie sa
( urážky, ohovárania, ohrozovanie a napádanie na verejnosti, správanie sa a konanie
poškodzujúce súťaže a meno SZH , KZH ) voči národnému alebo regionálnemu zväzu, ich
funkcionárom a pracovníkom bez preukázania pravdivosti.
ZVF nepodmienečne do konca roku 2015
PP 20,-EUR

Dôležité upozornenie:
Najbližšie Správy SZH budú vydané v decembri 2015. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené
v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich
rešpektovať.

