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I. Výkonný výbor SZH 
a) Informuje: 

 

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

Ø V zmysle zavedenia nového pravidla v hádzanej je povinnosť 

vo všetkých hracích halách a ihriskách upraviť hraciu plochu 

tak, aby bol vyznačený stredový kruh s priemerom 4 metre 

/vid pravidlá hádzanej 2O22 str. 8 - obrázok/. Všetky 

stretnutia SZH a KZH sa musia odohrať na takto upravenej 

hracej ploche. 

Ø J. Holeša, prezident SZH vymenoval za viceprezidentov SZH       

E. Kelecsényiho a P. Palšu. Obaja svoje menovanie prijali. 

Ø E. Kelecsényi informoval o novom partnerovi mobility, 

spoločnosti MBDS. 

 

b) Schválil: 
Ø Zmeny do rozpisov súťaží SZH: 

Spoločné ustanovenia pre družstvá SZH v súťažiach SZH 

Čl. 20 Podmienka pre družstvá Niké Handball Extraligy 

a MOL Ligy – dorastenecké družstvá: 
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„Od súťažného ročníka  2016/17 každé družstvo Niké Handball 

Extraligy a MOL Ligy musí spĺňať podmienku mať obe družstvá 

st. a ml. dorastencov, alebo obe družstva st. a ml. dorasteniek v 

súťažiach SZH, v prípade, že tak nemá,  dostane prechodné 

obdobie na 1 rok podmienečne a pre ďalší ročník už musí 

podmienku spĺňať (družstvá nemusia štartovať  v 1. dorasteneckej 

lige), bez výnimky. 

V prípade, ak v priebehu súťažného ročníka klub odhlási jedno 

družstvo (napr.ml. dorast) tak automaticky bude zo súťaže 

vyradené aj druhé (st. dorast) a opačne a automaticky sa považuje 

družstvo najvyššej súťaže mužov a žien za zostupujúce po 

skončení daného súťažného ročníka. Zároveň ku dňu odhlásenia 

takéhoto dorasteneckého družstva (resp. aj žiackeho ak poklesne 

počet mládežníckych družstiev daného klubu pod 3 ako predpisuje 

SP SZH), bude družstvu najvyššej súťaže odrátaných 10 bodov v 

tabuľke. Ak to bude mať za následok pokles na nižšie priečky, tak 

do ďalšej časti súťaže (nadstavba, play off) postúpi iné družstvo, 

to, ktoré bude v tabuľke vyššie.“ 

Ø Účasť družstiev v súťažiach EHF, SEHA: 

o Ženy: MŠK Iuventa Michalove a HC DAC 
Dunajská Streda – EHF European Cup 
 

o Muži:  Tatran Prešov – EHF European 
League, MŠK P. Bystrica - EHF European Cup.  
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II. Sekretariát SZH 
 

a) Informácie k medzinárodným prestupom: 
Ø Tak ako každý rok zasielame materiály z  EHF /IHF/ ohľadom 

aktuálnej výšky poplatkov pre súťažný  ročník2022/23, tabuľku 
pre výpočet výchovného a rozdelenie krajín do  jednotlivých 
skupín v súvislosti s medzinárodnými transfermi /vid. prílohy/. 

 
 
 

b) Informácie k testovaniu hráčov NHE a mládeže 
rozdelené podľa veku: 

 
 

Ø Hráči NHE musia povinne absolvovať testovanie za účasti 
rozhodcu v  termíne 24.-31.8. 2022. Termín testovania, ktorý si 
klub môže vybrať v danom týždni musí klub nahlásiť do 
15.8.2022 na e-mailové adresy: 
brunovsky@slovakhandball.sk a jan.cernan81@gmail.com   
Následne bude delegovaný rozhodca. Hráč, ktorý testy 
neabsolvuje v danom termíne, resp. nesplní požadované kritéria, 
nebude môcť štartovať v prvých troch kolách NHE 2022/23. 

 
Ø U mládeže sú testy v súťažnom ročníku 2022/23 dobrovoľné, 

avšak plne ich doporučujeme absolvovať s hráčmi a hráčkami 
viackrát do roka a porovnať trénovanosť jednotlivca v danom 
období. 

 
Ø V prípade technických otázok sa môžete k testom spýtať p. Jána 

Čerňana  na e-mail: jan.cernan81@gmail.com alebo 
telefonicky 0905 694 325 
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c) 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 
 
 

                     

d) Žiada: 

Ø Kluby, aby dodržiavali čl. 29 Súťažného Poriadku „Hlásenie 

stretnutia“ v stanovených termínoch.  
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III. Športovo-technická komisia SZH 
a) Informuje: 

Ø V súťažnom ročníku 2022/2023 pre 1.ligu žien a 2.ligu 
dorasteniek bude mať Školský športový klub CVČ Nesvady 
mediálny názov: 

DHK-71 Nesvady   
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IV. Komisia rozhodcov a delegátov SZH 
a) Informuje: 

Ø Záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť 
prostredníctvom webovej stránky www.slovakhandball.sk v 
sekcii „Chcem byť rozhodca“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

V. Trénersko-metodická komisia SZH 
 

a) Pripravované semináre: 
Ø 15.-17.8.2022 Michalovce: seminár pre trénerov NIKÉ, MOL 

ligy, MC a A/B licencie 

 

Ø Ďalšie semináre na predĺženie licencií budú zverejňované 
v priebehu mesiacov júl a august. V prípade ak pre danú 
licenciu nebude pripravený seminár do začiatku sezóny 
2022/2023 je možné požiadať na 
adrese marcinova@slovakhandball.sk o výnimku do 
vypísania seminára danej licencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: 
Upozorňujeme, že informácie uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami VV 
SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich rešpektovať. 


