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I. Výkonný výbor SZH 

 

Schválil:  

 

 Návrhy úprav akcií RD v jesennej časti súťažného ročníka 2021/22 

podľa písomného návrhu F. Guricha, technického riaditeľa SZH, 

ktorý vypracoval v spolupráci s ŠTK SZH z dôvodov účasti žien SR 

na MS v Španielsku, novej kvalifikácie EHF týkajúcej sa 

mládežníckej reprezentácie SR a zmeny termínu pre turnaj 

olympijských nádejí určenej z Poľska. Zmeny týkajúce sa 

kalendárov súťaží sú nasledovné: 

 

                              1. liga žien a 1. liga staršich a mladších dorasteniek: 

 

                              kolo 6.-7.11.2021 – odohrať len v sobotu 6.11.2021 

                              kolo 18.-19.12.2021 – presun na 23.-24.1.2022 

                              kolo 20.-21.11.2021 – presun na 30.-31.1.2022 

 

                             Turnaj olympijských nádejí ma nasledovné nové termíny: 

                           Pôvodný termín:              Nový termín: 

                             chlapci:        1.-7.11.2021   6.-12.12.2021 

                             dievčatá:      22.-28.11.2021             13.-19.12.2021 

 

 Na základe predloženého materiálu Komisiou krajských zväzov 

hádzanej „Prerozdelenie príspevku Slovenského zväzu hádzanej 

pri  zabezpečení súťaží talentovanej mládeže pre jednotlivé 

Krajské zväzy hádzanej pre rok 2021“ takto: 
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Rozdelenie: 

 

 KZH Bratislava 2500,-€ 

 KZH Trnava  2500,-€ 

 KZH Nitra  2500,-€ 

 KZH Trenčín  2500,-€ 

 KZH Žilina  2000,-€ 

 KZH Prešov  2000,-€ 

 KZH Košice  2500,-€ 

 KZH B. Bystrica 1000,-€ 

 Spolu:              17500,-€ 
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II. Sekretariát SZH 

Oznamuje: 

 Zmenu  sekretára pre matriku SZH (registrácie, prestupy, 

hosťovania, elektronické online zápisy o stretnutí) 

 Monika Tisajová 

tisajova@slovakhandball.sk  

0901 754 158 

 Kontaktné údaje rozhodcu  

 Marcel Cibere  

Topoľová 852/11 

071 01 Michalovce 

Marcelcibere290@azet.sk 

0944 438 290 

 

 Zmena e-mailu rozhodcu D. Chudoba 

chudoba@slovakhandball.sk 

 

 Tajomník ŠTK SZH a TMK SZH 

 Renáta Marcinová 

marcinova@slovakhandball.sk 

0903 228 018 

 

Žiada: 

 Kluby, aby začiatky zápasov nižších súťaží SZH hlásili včas na e-

mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk a rovnako kluby 

NHE, aby zasielali kópiu oboch strán zápisu o stretnutí NHE po 

zápase. 
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Udeľuje: 

 HK Agro Topoľčany   PP vo výške 100,- EUR, neúčasť 

trénera v stretnutí XA-25. 
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III. Disciplinárna komisia SZH 

 

Ukladá: 

 R-2   

 Marián Ujhely Slavoj Zemplín Trebišov 6A-05 N pokarhanie 6A-18 N 5 EUR 

 Peter Olšavský Záhoráci Stupava/Malacky XA-20 N, 2 25 EUR 

 Michla Meluš MHC Štart Nové Zámky 5A-12 N pokarhanie 

 Daniel Kriho ŠKP Bratislava 6A-12 N pokarhanie 

 Michal Lukačín HKM Šaľa XA-20 N pokarhanie 

 Katarína Paulínyová HK AS Trenčín 7A-27 N pokarhanie 

 Marcel Vaľo MŠK Iuventa Michalovce 7A-27 N pokarhanie 

 Richard Makýš HK Sokol Bánovce n./B. 2-18 N pokarhanie 

 Dávid Berner HáO TJ Slovan Modra XA-33 N pokarhanie 

 Pavol Polakovič HK Kúpele Bojnice XA-24 N pokarhanie 

 

 

 R-3 

 Športovému klubu Martin/Čadca sankcie: a) pokutu vo výške 100 EUR a b) 

pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia podmienečne v súťaži 1. ligy 

starších dorasteniek do konca súťažného ročníka 2021/2022, za porušenie ustanovenia 

čl. 12 bod 2 Súťažného poriadku SZH tým, že v jednom hracom termíne nastúpili za 

obe vekové kategórie viac ako 4 hráčky (stretnutie 7A-05 Martin/Čadca – HK Slávia 

Partizánske). 
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 Podľa čl. 47 bod 13 a 14 DP SZH, ukladá zodpovednej vedúcej družstva športového 

klubu Martin/Čadca v stretnutí 7A-05 Martin/Čadca – HK Slávia Partizánske Lucii 

Brezniakovej sankcie: a) pokutu vo výške 40 EUR a b) pozastavenie výkonu akejkoľvek 

funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 stretnutia nepodmienečne v súťažiach 1. ligy 

starších dorasteniek a 1. ligy mladších dorasteniek športového klubu Martin/Čadca za 

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

vlastnoručným podpisom napriek tomu, že v zápise o stretnutí boli uvedené aj hráčky, 

ktoré neboli oprávnené na hru. 
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IV. Trénersko - metodická komisia SZH 

 SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program I. stupňa štúdia – tréner 

hádzanej licencie „D“ 

 Rozsah vzdelávania všeobecná časť + 2 bloky špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti 15.-17.10.2021 (bolo zmenené 10.-12.12.2021) 

 Termín špeciálnej časti 12/2021 alebo 1/2022 

 Cena školenia 120 Eur 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 

b. úplné stredné odborné vzdelanie alebo 

c. vyššie odborné vzdelanie alebo 

d. vysokoškolské vzdelanie 

e. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program I. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich 

uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 27.9.2021 (zmenené do 30.10.2021) 

 

 SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program II. stupňa štúdia – tréner 

hádzanej licencie „C“, Európska kvalifikácia RC level I. 

 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky špecializácia (1 blok: piatok-

nedeľa. 

 Termín všeobecnej časti: 1. blok 12.-14.11.2021, 2. blok 11.-13.2.2022 

 Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2022, 6/2022 

 Cena školenia: 220 Eur* 

 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie 

odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, 

c. hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži 

minimálne dve súťažné sezóny môže byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného 

stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania I. kvalifikačného 

stupňa, 
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d. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-

tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 

 

 SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner 

hádzanej licencie „B“, Európska kvalifikácia RC level II. 

 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky špecializácia (1 blok: piatok-

nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti: 1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022 

 Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2022 

 Cena školenia 300 Eur* 

 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie 

odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, 

c. reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych 

reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý 

na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania 

vzdelávania II. kvalifikačného stupňa, 

d. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti II. 

kvalifikačného stupňa, 

e. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich 

uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 

 

 SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner 

hádzanej licencie „B+“, Európska kvalifikácia RC level III. 

 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 6 blokov špecializácie (1 blok: 

piatok-nedeľa) 
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 Termín všeobecnej časti: 

 1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022 

 Termín špeciálnej časti: 6 blokov v období od 2/2022-12/2022 

 Cena školenia: 450 Eur* 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie 

odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner III. kvalifikačného stupňa, 

c. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti III. 

kvalifikačného stupňa, 

d. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-

tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV SZH 

a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


