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I. Výkonný výbor SZH 
a) Informuje: 

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

 

b) Schválil: 
Ø Novelu DP SZH s účinnosťou od 6. októbra 2022 

Ø Rozpis 48. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok pre 

ročník 2022/2023 

Ø Doplnenie rozhodcov na listinu pre dorastenecké súťaže a II. ligu žien 

2022/2023:  

  Marco Marušinec   marco.the.d15@gmail.com  

    Tobiaš Ondruš   toviasondrus@gmail.com  

    Ladislav Hrúz  hruza80@gmail.com  

    Lucia Kozlíková  luciakozlikova@gmail.com  

  Jakub Jašek  134jakub@gmail.com  
 

  Juraj Čikarev      juraj.cikarev@gmail.com 
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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 

v Renáta Marcinová 
marcinova@slovakhandball.sk 
0903 228 018 
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III. Športovo-technická komisia SZH 
a) Rozhodla: 

Ø Na základe kontroly zápisov ŠTK SZH udeľuje PP družstvu 
Tatran Prešov 100,00 eur za účasť trénera Radoslava Antla 
v zápase XA-21 MKH Šaľa – Tatran Prešov s nižšou a neplatnou 
trénerskou licenciou - porušenie Rozpisu súťaže. 

Ø Na základe kontroly zápisov ŠTK SZH udeľuje PP družstvu HKM 
Šaľa 20,00 eur za štart hráča bez menovky (Boban Mikovič) – 
porušenie Rozpisu súťaže čl. 12, dresy bod 2. 

Ø Na základe kontroly zápisov ŠTK SZH udeľuje PP družstvu HK 
Vajnory 60,00 eur za účasť trénera Miroslava Darnadiho 
s  neplatnou trénerskou licenciou v stretnutiach 1. liga mužov 1A-
02, 1A-07 a 1A-11 – porušenie Rozpisu súťaže 1. liga čl. 5. 

Ø Na základe kontroly zápisov ŠTK SZH udeľuje PP družstvu THA 
Martin 10,00 eur za účasť trénerky Lady Chvojkovej s neplatnou 
trénerskou licenciou v  stretnutí 2. ligy žien 4A-03   - porušenie 
Rozpisu súťaže 2. liga a dorastenecké súťaže čl. 6. 

Ø Na základe vykonanej kontroly bolo zistené porušenie SP čl.12 
v zápase 6C-08 HKM Šaľa MLDCI – MHK Piešťany, kedy za 
družstvo HKM Šaľa MLDCI nastúpili za obe vekové kategórie 
viac ako 4 hráči. Prvý zápas 6C-06 HKM Šaľa STDCI – HBC 
Trnava sa odohral korektne a zápas 6C-08 HKM Šaľa MLDCI – 
MHK Piešťany kontumuje 0:10 v prospech MHK Piešťany. 
Prípad odstupujeme na DK SZH. 

Ø Na základe vykonanej kontroly bolo zistené porušenie SP čl.12 
v zápase 5A-14 HC Sporta Hlohovec – HK Kúpele Bojnice, kedy 
za družstvo HK Kúpele Bojnice nastúpili za obe vekové kategórie 
viac ako 4 hráči. Prvý zápas 6A-14 HC Sporta Hlohovec – HK 
Kúpele Bojnice sa odohral korektne a zápas 5A-14 HC Sporta 
Hlohovec – HK Kúpele Bojnice kontumuje výsledok ostáva 
v platnosti. Prípad odstupujeme na DK SZH. 
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Ø Na základe vykonanej kontroly hráčov podľa predloženého 
zoznamu „Súpiska A družstva Záhoráci/Stupava Malacky“bolo 
zistené, že hráč L. Lutonský, číslo RP 6633, ktorý je uvedený na 
súpiske „A“ družstva, štartoval i za „B“ družstvo v zápasoch1A-
04    BHA – Záhoráci Stupava/Malacky B“ – dňa 17.9.2022 
s výsledkom 24:25 a 1A-08    HBC Trnava - Záhoráci 
Stupava/Malacky B“ – dňa 25.9.2022 s výsledkom 32:32. Zápas 
1A-04    BHA – Záhoráci Stupava/Malacky B kontumuje 10:0 v 
prospech BHA a zápas 1A-08    HBC Trnava - Záhoráci 
Stupava/Malacky B kontumuje 10:0 v prospech HBC Trnava.  

 

b) Riešila: 
 

Ø  Nepricestovanie družstva HC DAC Dunajská Streda “B” na 
stretnutie 2 – 22 ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ – HC DAC Dunajská 
Streda “B”, ktoré sa malo odohrať v Nesvadoch 8.10.2022 o 18:00 
hod. a zápas kontumuje v prospech družstva ŠŠK CVČ Nesvady-
Imeľ 10:0 a odstupuje na DK SZH.  

Ø Nepricestovanie družstva HC Sporta Hlohovec na stretnutie 2 – 12 
ŠŠK Bernolákova 16 Košice – HC Sporta Hlohovec, ktoré sa malo 
odohrať v Košiciach.17.9.2022 o 13:00 hod. ŠTK SZH dala 
možnosť zainteresovaným klubom dohodnúť sa na dohrávke 
zápasu dňa 30.10.2022 ako boli povolené dohrávky v 
dorasteneckej súťaži na tento termín v Košiciach. K dohode 
zainteresovaných klubov HC Sporta Hlohovec a  ŠŠK 
Bernolákova 16 Košice  do 12.10.2022 nedošlo. ŠTK SZH zápas 
kontumuje v prospech ŠŠK Bernolákova 16 Košice 10:0 a 
odstupuje na DK SZH 
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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 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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e) Informuje: 

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

Súpiska družstva HC DAC Dunajská Streda (MOL liga) 

Réka Bízik 

Natália Némethová 

Eliška Desortová 

Erika Rajnohová 

Bernadett Hornyák 

Kata Juhos 

Kristína Pastorková 

Barbara Sári 

Beatrix Élö      

Súpiska družstva ŠKP Bratislava (NHE) 

Koller Michal 

Dúha Mário 

Halla Kristián 

Orosz Oliver 

Kysel Tomáš 

Mikéci Marek 

Demko Radoslav 

Beltrami Marco 

Nováček Martin 
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Súpiska družstva MŠK Považská Bystrica (NHE) 

Sloboda Andrej 

Gardian Marián 

Hozman Jozef 

Kovačin Ladislav 

Jurák Peter 

Ďuriš Ľubomír 

Briatka Martin 

Vallo Tomáš 

Žilinčík Erik 

 

                                           Súpiska družstva Záhoráci Stupava/Malacky (NHE) 

Valachovič Roman 

Valent Samuel 

Vasovic Marko 

Ristic Lazar 

Dijamatovic Milan 

Baláž Robert 

Grich Dominik 

Lutonský Ladislav 

Kovács Samuel 
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IV. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 
a) Informuje: 

Ø Záujemcovia o rozhodovanie na licenciu C sa môžu prihlásiť na 
e-mail richard.sivakrhsn@gmail.com  

Ø Hodnotenia 1.ligy mužov, žien a  všetkých dorasteneckých 
súťaží sa nevypisujú a nezasielajú, čo sa týka oddielov. 
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V. Trénersko-metodická komisia SZH 
a) Pripravované vzdelávanie: 

 

Ø 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 november 2022, 2. blok 
február 2023 
• Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2023, 6/2023 
• Cena školenia: 250 eur* 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 
1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské 
vzdelanie, 
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, 
3. 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, 
4. 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 25. 10. 2022 
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Ø 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 november 2022, 2. blok 
február 2023 
• Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2023 
• Cena školenia 325 eur* 

Ø Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 
1. úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné 
vzdelanie, vyššie odborné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, 
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, 
3. 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, 
4. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej 
spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa, 
5. 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 25. 10. 2022 

 

V prípade záujmu prosíme zaslať na e-mailovú adresu 

marcinova@slovakhandball.sk nasledové informácie: 

- o aké školenie má uchádzač záujem (C, B) 

- meno a priezvisko uchádzača 

- e-mailový a telefonický kontakt uchádzača 

- adresa pobytu 
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- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné         

         vysvedčenie, diplom,…) 

- doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie (do poznámky treba  

        napísať „vzdelávanie napr. D a priezvisko“) 

         Číslo účtu: IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 

                                                V prípade, že sa školenie neuskutoční, bude poplatok vrátený       

                                                 v plnej výške.  
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VI. Disciplinárna komisia SZH 
 

a) Ukladá: 

Ø R-4-2022/2023 

v Podľa čl. 46 ods. 7, ods. 8  bod 8.1 a 8.2 Disciplinárneho poriadku 

SZH (ďalej len „DP SZH“) hráčovi Štart HC Smartpoint Malacky 

Tomášovi Urbanovičovi za hrubé nešportové správanie v rozpore 

so športovým duchom, slušnosťou a dobrými mravmi, ktorého sa 

dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy mužov číslo 1A-03, ktoré sa 

konalo 18. septembra 2022 o 13.00 h v Športovej hale v Pezinku, 

medzi družstvami mužov športových klubov ŠKH Agrokarpaty 

Pezinok a Štart HC Smartpoint Malacky v 41. minúte a 30. 

sekunde, pri rýchlom protiútoku domáceho družstva ŠKH 

Agrokarpaty Pezinok, mimo tejto hernej situácie, po vzájomnom 

súboji oboma rukami sotil hráča domácich č. 5 Mareka Aksamita 

do oblasti hrude takou intenzitou, že tento hráč spadol na 

palubovku, 

sankcie: 

• pokutu vo výške 60 eur 

• pozastavenie výkonu športovej činnosti v 1.lige mužov 

športového klubu Štart HC Smartpoint Malacky 

nepodmienečne, od 19. septembra 2022 do 2. októbra 

2022 (vrátane).  
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Ø R-5-2022/2023 

 

v Podľa čl. 48 bod 5.4 Disciplinárneho poriadku SZH (ďalej len 

„DP SZH“) za nešportové správanie:  

•        Peter Dudáš HC Sporta Hlohovec XA-01  N pokarhanie  

•        Tomáš Mažár HK Kúpele Bojnice XA-01 N pokarhanie  

•        Václav Straka MŠK Považská Bystrica XA-13 PP 25 eur 

•         Ján Kolesár MHC Štart Nové Zámky XA-15 N pokarhanie  

•         Daniela Ivanová ŠKP Topoľčany 2-04 N pokarhanie  

•         Jaroslav Nemček  HBC Trnava 1A-01 N pokarhanie 

•         Dušan Baďura st. ŠKH Agrokarpaty Pezinok 1A-08 N   

         pokarhanie 

•          Róbert Klimo THA Martin 6A-04 N pokarhanie 

•          Jana Leštinová MHK Bytča 7A-09 N pokarhanie 
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Ø R-6-2022/2023 

v Podľa čl. 50 ods. 11 bod 11.1 a ods. 12 Disciplinárneho poriadku 

SZH (ďalej len „DP SZH“) športovému klubu HKM Šaľa za 

disciplinárne previnenie Porušenie predpisov, smerníc SZH, 

nerešpektovanie príkazov riadiacich orgánov, nedodržiavanie 

finančných záväzkov voči SZH a KZH, ktorého sa dopustil 

porušením čl. 12 bod. 2, čl. 15 bod. 2 a čl. 29 bod. 1 Rozpisu Niké 

Handball Extraligy a to tým, že v stretnutí NHE č. XA-16, ktoré 

sa konalo 17. septembra 2022 o 18.00 h medzi družstvami mužov 

športových klubov HKM Šaľa a HáO TJ Slovan Modra 

nezabezpečil VIP miestnosť a nezaslal obe strany zápisu o 

stretnutí po zápase do stanovených termínov, ale až po urgencii 

na ďalší deň a to iba prvú stranu, bez podpisov predpísaných osôb 

sankcie: 

• pokutu vo výške 300 eur 

• zákaz súťažnej činnosti družstva mužov v súťaži Niké 

Handball Extraalige na jeden mesiac s podmienečným 

odkladom na skúšobnú dobu, do 9. januára 2023. 
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Ø R-7-2022/2023 

Podľa čl. 46 ods. 9 a ods. 12  Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“) hráčovi športovému klubu HŠK-74 

Kolárovo Richardovi Reicherovi za disciplinárne previnenie 

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

1A-06, ktoré sa konalo 24. septembra 2022 medzi družstvami 

mužov športových klubov  Štart HC Smartpoint Malacky a HŠK-

74 Kolárovo urazil rozhodcu, sankcie: 

• pokutu vo výške 45 eur 

• pozastavenie výkonu športovej činnosti do 21. októbra 

2022.  

 

Ø R-8-2022/2023 

Podľa čl. 48 ods. 14 a ods. 15  Disciplinárneho poriadku SZH 

(ďalej len „DP SZH“) trénerovi MŠK Považská Bystrica 

Marianovi Budayovi za disciplinárne previnenie Urážky, ktorého 

sa dopustil tým, že v stretnutí 1. ligy mladšieho dorastu 6A-13, 

ktoré sa konalo 1. septembra 2022 medzi družstvami mladšieho 

dorastu  športových klubov  ŠK Zemplín Trebišov a MŠK 

Považská Bystrica urazil zapisovateľa, časomerača a rozhodcov, 

sankcie: 

• pokutu vo výške 15 eur 

• pozastavenie výkonu všetkých funkcií uvedených 

v zápise o stretnutí do 21. októbra 2022.  
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Upozornenie: 
Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 
SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


