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I. Výkonný výbor SZH 

 

a) Informuje: 

 Zmena adresy SZH: Junácka 6, 834 01 Bratislava, 6. poschodie. 

 Konferencia SZH 2022: 

Termín a miesto: 3.6.2022 – Bratislava 

 Volebná konferencia SZH v zmysle Stanov SZH čl. 7, bod 4 – 

voľba prezidenta SZH a čl.8, bod 4 – voľba členov VV SZH. 

 Voľba predsedu, podpredsedu a členov kontrolnej komisie SZH sa 

nekoná, v zmysle čl. 11, bod 2 je funkčné obdobie kontrolnej 

komisie 5 – ročné (najbližšie sa voľba tohto orgánu uskutoční na 

konferencii SZH v roku 2024). 

 Delegáti (s právom hlasovať): 

 8 delegátov za KZH  (stanovy čl. 6, bod 2.1) 

 (počet v prílohe) delegátov klubov územne patriacich 

k príslušnému KZH na základe počtu družstiev súťažiacich 

v súťažiach riadených SZH alebo – 1 delegát na 7 družstiev 

(stanovy čl. 6, bod 2.2) 

 Dôležité časové lehoty pre konferenciu: 

 Zaslanie pozvánky s programom a všetkými podkladmi  

oprávneným zúčastniť sa na konferencii – najneskôr 7 dní pred 

dňom konania, t.j. do 29.5.2022 (stanovy čl.6, bod 11) 

 Návrh kandidátov (prezidenta SZH a členov VV SZH) - najneskôr 

7 dní pred dňom konania, t.j. do 29.5.2022  (stanovy čl.6, bod 12). 
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b) Schválil: 

 Na základe informácie z MŠVVaŠ SR o zmrazení dotácií za rok 

2021 podľa roku 2020 (z dôvodu pandémie Covid-19) schválil 

uznesenie o rovnakom postupe ako MŠVVaŠ SR, t. j. o zmrazení 

počtu družstiev za rok 2021 podľa roku 2020 na prerozdelenie 15% 

výšky príspevku z MŠVVaŠ SR a tým pádom taktiež o totožnom 

prerozdelení počtu delegátov za rok 2021 podľa roku 2020 na 

konferenciu SZH, ktorá sa uskutoční 3.6.2022. 

 Organizátora SOH U12 2021/22 :  Slovan Malá Fatra – 

hádzanársky klub Žilina. 

 Zmeny termínu konania SOH U12 : nový termín 24.-26.jún 2022 

+ upravené propozície SOH U12.  

 Ukončenie spolupráce s p. Petrom Kukučkom ako hlavným 

trénerom RD mužov. 

 Odvolanie ŠŠK Bernolákova 16 Košice proti rozhodnutiu ŠTK 

SZH zo dňa 25.3.2022 – v zmysle výsledku hlasovania členov VV 

SZH, bolo potvrdené rozhodnutie ŠTK SZH (v zmysle čl.52, SP 

SZH). Rozhodnutie druhého stupňa (VV SZH) je konečné (v 

zmysle SP SZH čl. 51, bod 8).  

 Anketové lístky, hlasovanie a návrh hlasujúcich k Sedmičke roka 

2021. 

 Predložené návrhy prihlášok do jednotlivých súťaží ako aj dotazník. 

                                            Súťažné vklady z dôvodu sezóny výrazne poznačenou Covid-19   

                                            ostávajú v rovnakých výškach ako v tomto súťažnom ročníku,  

                                            t.j.  najvyššie súťaže 50% a nižšie súťaže bez súťažného vkladu. 
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II. Sekretariát SZH 

a) Informuje: 

 Na základe usmernenia EHF, platí proces podľa § 5.3, t.j. každý 

jednotlivec musí prejsť procesom medzinárodného prestupu 

podľa pravidiel EHF (u hráčov do 16 rokov bez poplatkov, 

u hráčov nad 16 rokov za poplatky, aktuálne 140 eur). EHF 

uviedla, že pri týchto prestupoch z UKR počas súčasnej situácie 

poplatok pýtať nebude. Čo sa týka UKR zväzu, bude záležať na 

ich rozhodnutí. 

Čiže ak hráči budú chcieť aj hrať, musí prebehnúť 

elektronický proces ako pri medzinárodnom prestupe a kluby 

oň musia písomne požiadať (napísať mail na adresu 

brunovsky@slovakhandball.sk) 

  

 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 

 

                     

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:brunovsky@slovakhandball.sk
mailto:tisajova@slovakhandball.sk
mailto:marcinova@slovakhandball.sk
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                 

                                 

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

 

a) Ukladá: 

 R-29 

 Podľa čl. 48 bod 4.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“) za nešportové správanie:  

        Miloš Pračko HK Kúpele Bojnice XA-131 N pokarhanie  

        Miloš Pračko HK Kúpele Bojnice XB-01 N 20 EUR  

        Milan Adamé MHáK Martin N 1A-36 pokarhanie  

        Gabriel Vadkerti MHC Štart Nové Zámky N XD-01    

       pokarhanie  

        Dragoslav Punosavac Záhoráci Stupava/Malacky 6A-89 N    

       pokarhanie   

        Stanislav Marnota BHA Bratislava 7A-89  N  pokarhanie   

        Peter Sporni MHC Štart Nové Zámky  XD-03 N  40 EUR   
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V. Športovo-technická komisia SZH 

 

a) Rozhodla: 

 Na základe oznámenia klubu THA Martin zo dňa 8.4.2022 

o vystúpení zo súťaže SZH 1.liga STDCI+MLDCI v súťažnom 

ročníku 2021/2022 sa všetky výsledky klubu THA Martin v súťaži 

anulujú a družstvo sa v tabuľke neuvádza. 

 

b) Udeľuje: 

 HK Agro Topoľčany 100,- eur za neúčasť trénera v zápase XF-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 

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

SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať 


