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I. Výkonný výbor SZH 

 

a) Informuje: 

 EHF vyjadrila veľkú spokojnosť s organizovanosťou podujatia ako 

aj prácou všetkých ľudí organizačného výboru, dobrovoľníkov 

a ďalších. 

 Od marca 2022 budú prebiehať priame prenosy zápasov NIKE 

Handball Extraligy a MOL ligy na stanici RTVS šport. 

 Prehľad trénerov a členov realizačných tímov RD Slovenska 

nasledovne: 

 Juniori: Jan Kolesár, Tomáš Straňovský 

 Kadeti: Fernando Gurich, Pavol Polakovič 

 Predkadeti: Martin Spuchlák, Tomáš Kysel 

 Ženy: Jorge Duenas, Peter Pčola, Ján Čerňan 

 

 Juniorky (r.nar. 2002, 2003, 2004): Ján Beňadik, Juraj Hudák 

 

 Kadetky + predkadetky (r. nar. 2005, 2006, 2007) : Ľuboš Hepner, 

Marek Bozsóky 
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b) Schválil: 

 Rozpočet SZH na rok 2022, ktorý tvorí prílohu k zápisnici č. 2 

(zverejnenej na web stránke SZH). 

 Úprava článku 7. Ustanovenie o juniorských, kadetských hráčoch  

(-čkach) RD, hráčov (-čkach) zaradených do Talent programu 

a hráčov RD mužov (viď. zápisnica č. 2 zverejnená na web stránke 

SZH). 
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II. Sekretariát SZH 

a) Informuje: 

 Sekretár pre matriku SZH (registrácie, prestupy, hosťovania, 

elektronické online zápisy o stretnutí) 

 Monika Tisajová 

tisajova@slovakhandball.sk  

0901 754 158 

 

 Tajomník ŠTK SZH, TMK SZH a KM SZH 

 Renáta Marcinová 

marcinova@slovakhandball.sk 

0903 228 018 

 

                      

 

b) Oznamuje: 

       Zmenu adresy organizačného pracovníka TJ Sokol Cífer 

 Sabína Štefíková 

0915 164 335 

stefikova.tjsokolcifer@gmail.com 

Adresa klubu zostáva nezmenená: Sokolská 24/486, 919 43 Cífer 

 

   Zmenu e-mailovej adresy  rozhodcu 

 Richard Sivák 

richard.sivakrhsn@gmail.com  

 

 Michal Nagy 

nagy.michal93@gmail.com  

 

 

mailto:tisajova@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
mailto:stefikova.tjsokolcifer@gmail.com
mailto:richard.sivakrhsn@gmail.com
mailto:nagy.michal93@gmail.com
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c) Ponuka pre kluby: 

 Chcete, aby sa zápas Vášho družstva odvysielal na internete? 

Tak teraz máte šancu prihlásiť sa do súťaže o odvysielanie 

ligového zápasu cez YouTube kanál Slovenského zväzu 

hádzanej (SZH). Prenosy z najvyšších domácich hádzanárskych 

súťaží sú v súčasnosti už samozrejmosťou. SZH však v rámci 

propagácie klubov z nižších súťaží pripravil pilotný 

projekt „Buď OnLine aj Ty“. Ponuka platí pre nasledovné 

súťaže: I. liga žien, I. liga mužov, I. liga dorastencov, II. spojená 

liga dorastencov a I. liga dorasteniek. Záujem o vysielanie v 

mesiaci marec 2022 je potrebné nahlásiť na emailovej 

adrese: marcinova@slovakhandball.sk najneskôr do konca 

februára (do 28. 2. 2022), pričom treba uviesť deň, čas zápasu, 

halu a číslo stretnutia. 

 V mesiaci marec sa takto odvysielajú dva vyžrebované 

zápasy.   Žrebovať sa bude online, takže kluby si budú 

môcť pozrieť aj samotný žrebovací proces.  

 V prípade problémov s internetovým pripojením (keby 

nebolo v požadovanej kvalite, pozn.) v danom 

vyžrebovanom mieste sa zápas nahrá a v čo najkratšom 

možnom čase sa zverejní na youtubovom kanáli SZH. 
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d) Žiada: 

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

mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk a rovnako 

kluby NHE, aby zasielali kópiu oboch strán zápisu o stretnutí 

NHE po zápase na túto adresu. 

 

 

mailto:marcinova@slovakhandball.sk
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III. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 

a) Informuje 

 Záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť 

prostredníctvom webovej stránky www.slovakhandball.sk v 

sekcii „Chcem byť rozhodca“. 

 Od 1.2.2022 je novým obsadzovacím referentom KRaD pre nižšie 

súťaže SZH  Ing. Zuzana Füleová (miesto Dr. Mariána Čecha). 

Kontakt:  

zuzana.fuleova@gmail.com 

0904 251 824 

http://www.slovakhandball.sk/
mailto:zuzana.fuleova@gmail.com
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IV. Disciplinárna komisia SZH 

a) Ukladá: 

 

 R-14 

 podľa podľa čl. 50 bod 4.3 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP 

SZH“), ukladá športovému klubu Košice Crows:  

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

 b) pozastavenie súťažnej činnosti družstva starších dorastencov na 4 stretnutia 

nepodmienečne v súťaži 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov (taktiež sa 

vykoná sankcia podmienečne odložená rozhodnutím číslo DK-R-8-

2021/2022: pozastavenie súťažnej činnosti družstva na 2 stretnutia, celkom 

teda bude mať družstvo starších dorastencov pozastavenú súťažnú činnosti na 

6 stretnutí nepodmienečne, počnúc dňom vydania rozhodnutia v tejto veci) a  

 c) pozastavenie súťažnej činnosti družstva mladších dorastencov na 2 

stretnutia podmienečne v súťaži 2. spojenej ligy st. a ml. dorastu chlapcov do 

konca súťažného ročníka 2021/2022,  

za disciplinárne previnenie podľa čl. 50 bod. 3 DP SZH, ktorého sa dopustil 

tým, že družstvá dorastu nenastúpili na stretnutia 2. spojenej ligy st. a ml. 

dorastu chlapcov číslo 6C-31 Košice CROWS STDCI – HK Kúpele Bojnice 

(nehlásené stretnutie) a číslo 6C-32 ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Košice 

CROWS MLDCI (nepricestovanie na stretnutie). 
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 R-15   

 podľa čl. 46 ods. 14 bod 14.1 a 14.2 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“), ukladá hráčovi Jakubovi Antalovi (HC Sporta Hlohovec), ako aj 

hráčovi Radoslavovi Antlovi st. (Košice CROWS): 

  a) pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR) a  

 b) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne v 

súťaži Niké Handball Extraliga počnúc dňom 28. novembra 2021,  

za disciplinárne previnenie podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH, ktorého sa dopustil 

fyzickým útokom voči inej osobe v stretnutí XA-71.  

 DK SZH, podľa čl. 46 ods. 14 bod 14.1 a 14.2 DP SZH, ukladá hráčovi 

Michalovi Capikovi (Košice CROWS):  

 a) pokutu vo výške 200 EUR (slovom dvesto EUR) a  

 b) pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 stretnutí nepodmienečne v 

súťaži Niké Handball Extraliga počnúc dňom 28. novembra 2021,  

za disciplinárne previnenie podľa čl. 46 ods. 13 DP SZH, ktorého sa dopustil 

fyzickým útokom voči inej osobe v stretnutí XA-71. 

 

 R-16 

 podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) odpúšťa 

zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej Jakubovi Antalovi (HC Sporta 

Hlohovec) rozhodnutím číslo R-15-2021/2022. 

 

 R-17 

 podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) odpúšťa 

zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej Radoslavovi Antlovi st. (Košice 

CROWS) rozhodnutím číslo R-15-2021/2022. 
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 R-18 

 podľa čl. 48 bod 4.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) za 

nešportové správanie: 

 Peter Valášek MŠK Považská Bystrica N XA-76  pokarhanie  

 Marián Tašký MHC Štart Nové Zámky N XA-81  pokarhanie  

 

 R-19 

 podľa čl. 44 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) odpúšťa 

zvyšnú časť disciplinárnej sankcie uloženej Michalovi Capíkovi (Košice 

CROWS) rozhodnutím číslo R-15-2021/2022. 

 

 R-20 

 podľa čl. 50 bod 11.1 a 12 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP 

SZH“) ukladá športovému klubu Košice CROWS pokutu vo výške 1 700 

EUR, za porušenie ustanovenia čl. 25 bod 6 Súťažného poriadku SZH (ďalej 

len „SP SZH“), ktorého sa dopustil tým, že v Športovej hale Slavomíra Šipoša 

na Alejovej ul. v Košiciach nebola minimálna teplota 18 ℃ v stretnutiach Niké 

Handball Extraligy číslo  

 XA-84, ktoré sa konalo 11. decembra 2021, medzi družstvami 

mužov, športových klubov Košice Crows a HáO TJ Slovan Modra a  

 XA-85, ktoré sa konalo 15. decembra 2021, medzi družstvami 

mužov, športových klubov Košice CROWS a HK Agro Topoľčany. 
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 R-21 

 podľa čl. 50 bod 9 a 10.1 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) 

ukladá športovému klubu HC Sporta Hlohovec pokutu vo výške 400 EUR, za 

porušenie ustanovenia čl. 48 bod 1 písm. c) Súťažného poriadku SZH tým, že 

za družstvo mužov, športového klubu HC Sporta Hlohovec neoprávnene 

štartoval, ako hráč, Samuel Mažár v stretnutí Niké Handball Extralige číslo 

XA-75, ktoré sa konalo dňa 4. decembra 2021, medzi družstvami mužov, 

športových klubov HC Sporta Hlohovec a Záhoráci Stupava/Malacky (ďalej 

len „stretnutie XA-75“).  

 DK SZH, podľa čl. 48 bod 11 a 12 DP SZH, ukladá zodpovednému vedúcemu 

družstva, športového klubu HC Sporta Hlohovec v stretnutí XA-75 Marekovi 

Voltmannovi sankcie:  

a) pokutu vo výške 120 EUR a  

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 2 

stretnutia nepodmienečne v súťaži Niké Handball Extraligy,  

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

zápisu vlastnoručným podpisom napriek tomu, že v zápise o stretnutí bol 

uvedený aj hráč, ktorý nebol oprávnený na hru. 

 

 R-22 

 podľa čl. 48 bod 4.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) za 

nešportové správanie: 

 Tomáš Mažár HK Kúpele Bojnice XA-92 N    20 Eur 

 Marián Tašký MHC Štart Nové Zámky XA-94  N   20 Eur  
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 R-23 

 1. podľa čl. 50 bod 1 a 2.1 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP 

SZH“) ukladá športovému klubu HKM Šaľa pokutu vo výške 1200 EUR, za 

porušenie ustanovenia čl. 24 bod 1 a 3 písm. c) Rozpisu Niké Handball 

Extraligy tým, že nezabezpečil bezpečnosť stretnutia a pri odchode 

nezabezpečil fyzickú prítomnosť a odovzdanie dopravného prostriedku 

rozhodcom po stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-85 medzi 

družstvami mužov športových klubov HKM Šaľa a HK Košice, ktoré sa 

konalo dňa 15. decembra 2021 v Šali;  

2. podľa čl. 43 bod 1 a 2 DP SZH pre prípad, že Policajný zbor ukončí 

vyšetrovanie vo veci poškodenia motorového vozidla Mazda 6, ev. č. 

BL910IH, rozhodcu stretnutia číslo XA-85 Ing. Michala Záhradníka, bez 

stotožnenia konkrétnej fyzickej osoby, ktorá sa uvedeného skutku dopustila, 

ukladá športovému klubu HKM Šaľa disciplinárne opatrenie nahradiť škodu 

spôsobenú Ing. Michalovi Záhradníkovi na vozidle Mazda 6, ev. č. BL910IH 

dňa 15. decembra 2021 v Šali.  

 DK SZH, podľa čl. 48 bod 11 a 12 DP SZH, ukladá hlavnému usporiadateľovi 

v stretnutí XA-85 Jozefovi Nemčekovi st. sankcie:  

a) pokutu vo výške 150 EUR a  

b) pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie uvedenej v zápise o stretnutí na 3 

mesiace nepodmienečne, od 17. januára 2022 do 17. apríla 2022,  

za porušenie čl. 9 bod 2 Reglementu Niké Handball Extraligy tým, že 

nerešpektoval pokyny dohodnuté na technickej porade (zabezpečiť ochranu 

vozidiel rozhodcu) a to až do odchodu účastníkov stretnutia z priestoru haly, 

resp. na hranice mesta. 
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 R-24 

 podľa čl. 47 bod 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“) 

ukladá Mgr. Michalovi Lukačínovi, ako osobe s príslušnosťou k SZH, pokutu 

vo výške 100 EUR za nešportové správania sa v športovej hale počas 

prebiehajúceho zápasu Niké Handball Extraligy číslo XA-85 medzi 

družstvami mužov športových klubov HKM Šaľa a HK Košice, ktoré sa 

konalo dňa 15. decembra 2021 v Šali, za čo bol vykázaný zo športovej haly. 

 

 R-25 

 podľa čl. 16 bod 3 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len „DP SZH“), 

zastavuje konanie o odvolaní športového klubu Košice CROWS voči 

rozhodnutiu DK SZH číslo DK-R-20-2021/2022 zo 17. januára 2022.  

 Odôvodnenie Dňa 31. januára 2022 bolo DK SZH doručené odvolanie 

športového klubu Košice CROWS voči Rozhodnutiu DK SZH č. R –20-

2021/2022 zo 17. januára 2022. Prílohou odvolania bolo aj potvrdenie o 

úhrade poplatku za prejednanie odvolania vo výške 30 EUR.  

 Podľa ustanovenia čl. 16 bod 1 DP SZH odvolanie musí obsahovať povinné 

náležitosti. Podľa bodu 1.8 citovaného článku je povinnou náležitosťou doklad 

o úhrade poplatku za odvolanie.  

 Podľa čl. 16 bod 2 DP SZH, ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa bodu 1. 

predseda disciplinárneho orgánu prvého stupňa alebo ním poverená osoba 

vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby odstránila nedostatok odvolania v 

primeranej lehote, ktorú zároveň určí.  

 Podľa čl. 16 bod 3 DP SZH, ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej 

podľa bodu 2. nebol odstránený, disciplinárny orgán prvého stupňa konanie o 

odvolaní zastaví.  
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 Podľa ustanovenia čl. 22 ods. 1 bod 1. 6 DP SZH je za podanie odvolania 

povinný odvolateľ v Extralige zaplatiť poplatok vo výške 100 EUR.  

 Vzhľadom k citovaným ustanoveniam DP SZH bol športový klub Košice 

CROWS, 4. februára 2022 vyzvaný, aby najneskôr do 6. februára 2022 doplatil 

zvyšnú časť poplatku za prejednanie odvolania a poslal doklad o úhrade 

poplatku za odvolanie na adresu veselka@slovakhandball.sk. Zároveň bol 

upozornený, že v prípade, ak zvyšnú časť poplatku neuhradí a doklad o úhrade 

zvyšnej časti poplatku za odvolanie nezašle na 2 adresu 

veselka@slovakhandball.sk do 6. februára 2022, DK SZH podľa čl. 16 bod 3 

DP SZH konanie o odvolaní zastaví.  

 Športový klub Košice CROWS do 6. februára 2022 neuhradil zvyšnú časť 

poplatku a neposlal doklad o úhrade zvyšnej časti poplatku za odvolanie na 

adresu veselka@slovakhandball.sk, preto DK SZH rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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V. Športovo-technická komisia SZH 

 

a) Informuje: 

      SZH reštartoval všetky súťaže riadené SZH od 29.1.2022. 

b) Udeľuje: 

 HK Agro Topoľčany 100,- eur za neúčasť trénera v zápase XA-97, 

 HK Agro Topoľčany 100,- eur za neúčasť trénera v zápase SPM-10, 

 MHK Bytča 10,00 eur za účasť trénera s nižšou licenciou v stretnutí 8A-52   

(Jana Leštinová D). 

 

c) Odstupuje: 

 ŠTK SZH na základe oznámenia klubu Košice CROWS o vystúpení zo súťaží 

SZH vo všetkých kategóriách rozhodla, že všetky výsledky klubu Košice 

CROWS v súťažiach SZH sa anulujú, družstvo sa v tabuľkách neuvádza (NHE, 

2. spojená liga DL, v ktorej boli prihlásené družstvá staršieho a mladšieho dorastu 

Košice CROWS) a prípad odstupuje na DK SZH. 

d) Oznamuje úpravu „Rozpisu NHE“: 

 

b) Článok 1          Systém súťaže 

Hrací systém: 

základná časť:   dvojkolovo, doma - vonku, každý s každým, t.j. 22 kôl  

nadstavba: 

skupina A:       (družstvá na 1. – 8. mieste po základnej časti) – ¼ finále na 2 víťazné zápasy 

(1-8, 2-7, 3-6, 4-5), prvý a  prípadný tretí zápas sa hrá u lepšie umiestneného 

družstva po   základnej časti 
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skupina B:       (družstvá na 9. – 11. mieste po základnej časti) dvojkolovo, doma - vonku,     

každý s každým, t.j. 6 kôl. Družstvá obdržia bonifikačné body 3, 2, 1 bodov  

podľa umiestnenia po základnej časti.                        

Play-off: 

Semifinále:     Družstvá na 1. - 4. mieste po nadstavbovej časti odohrajú záver súťaže v   

                        nezmenenom formáte o pohár Antona Frola. 

Štartujú štyri najlepšie umiestnené družstvá po nadstavbovej časti. 

Na tri víťazné zápasy. Prvé, tretie a prípadné piate stretnutie sa hrá u lepšieho 

družstva po základnej časti. Víťazi postupujú do finále, porazení hrajú o 3. 

miesto. 

Finále a zápasy o 3. miesto: 

Na tri víťazné stretnutia. Prvé, tretie a prípadné piate stretnutie sa hrá u 

lepšieho družstva po základnej  časti. 

Ligový pohár: „Ligový pohár“ o konečné umiestnenie na 5.-8. mieste (družstvá na 5.-8. 

mieste po nadstavbe dvojkolovo doma-vonku každý s každým t.j. 6 kôl). 

Družstvá obdržia bonifikačné body 3,2,1,0 bodov podľa umiestnenia po 

základnej časti.  

Zostup a baráž o účasť v NHE:  

Družstvo na 12. mieste zohrá baráž s 1. družstvom z 1. ligy mužov pohárovým 

systémom doma-vonku nasledovne: (1. z 1. ligy – 12. z extraligy, odveta: 12. z 

extraligy – 1. z 1. ligy). Víťazné družstvo baráže si zabezpečí účasť v NHE 

v ďalšom súťažnom ročníku. Porazené družstvo v baráži bude štartovať  

v  1. lige mužov v ďalšom súťažnom ročníku. Víťaz 1. ligy mužov postúpi 

priamo do NHE v ďalšom súťažnom ročníku. 
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c) Článok 7          Tituly, zostupy, účasť v európskych pohároch 

1. Titul 

Víťaz play-off získa titul Majster SR. Majster SR ďalej obdrží vecnú trofej a medaily.  

Kluby umiestnené na druhom a treťom   mieste obdržia vecnú trofej a medaily od SZH. 

 

2. Zostup z extraligy 

Družstvo na 12. mieste zohrá baráž s 1. družstvom z 1. ligy mužov pohárovým systémom  

doma-vonku  nasledovne: (1. z 1. ligy – 12. z extraligy, odveta: 12. z extraligy – 1. z 1. 

ligy). Víťazné družstvo baráže si zabezpečí účasť v NHE v ďalšom súťažnom ročníku. 

Porazené družstvo v baráži bude štartovať v  1. lige mužov v ďalšom súťažnom ročníku. 

Víťaz 1. ligy mužov postúpi  priamo do NHE v ďalšom súťažnom ročníku. 
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Upozornenie: 

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

SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať 


