
 1 

 Slovenský zväz hádzanej  Junácka 6  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   7/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.8.2022 

o 12:00 hod. v Bratislave, v zasadacej miestnosti SZH, Junácka 6 

 

 

 

Prítomní : J.Holeša, I.Sverák, M.Šubák, V.Pokorný, P.Haščík, M.Lozák, 

J.Beňadik 

 

Ospravedlnení: P.Varjassiová, P.Streicher 

 

Prizvaní:   M.Jursík, P.Palša, E.Kelecsényi, I.Sabovik 
 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie         J.Holeša 

2. Kontrola uznesení a úloh SZH       P.Brunovský,I.Sabovik 

3. Správa predsedov komisií       predsedovia komisií 

4. Informácia o projekte RCH       E.Kelecsényi 

5. Schválenie zloženie /členov/ jednotlivých odborných komisií VV SZH predsedovia komisií 

6. Schválenie Rozpisu Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023 I.Sverák,P.Brunovský 

7. Aktuálny stav družstiev v súťažiach riadených SZH   I.Sverák,P.Brunovský 

8. Správa zo seminára trénerov NHE, MOL ligy, MC,  

RCH Michalovce 15 – 17.8.2022     P.Streicher 

9. Informácie k doškoľovaciemu semináru pre trénerov D a C licencie  

a učiteľov TV Prešov 22.-23.8.2022      P.Streicher 

10. Schválenie novely DP SZH      V.Pokorný 

11. Rôzne 

 

K bodu 1 

Otvorenie 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH. Následne otvoril 

rokovanie. VV SZH bol uznášania schopný v zmysle stanov SZH. 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení vykonal I.Sabovik na základe samostatného písomného materiálu.  

 

V zmysle úlohy z ostatného zasadnutia VV SZH prešli uznesenia korekciou, tak aby 

odzrkadľovali reálny stav. 
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K bodu 3 a 5 

Správa predsedov komisií SZH a schválenie zloženie /členov/ jednotlivých odborných 

komisií VV SZH 

 

  

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák oboznámil členov VV SZH o stave prihlásených tímov do nadchádzajúceho ročníka 

všetkých súťaží. Rovnako informoval o mužskom tíme HKM Šaľa, že neskoro dodal potrebné 

dokumenty. Zároveň požiadal o hlasovanie k udeleniu licencie pre všetky tímy.  

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

I.Sverák ďalej predložil návrh členov ŠTK nasledovne: 

 

Mgr. Milan Hýll  - podpredseda  

Mgr. Renátka Marcinová - tajomníčka komisie a členka komisie 

Mgr. Peter Dvorský  - člen 

Ing. Peter Brunovský  - riaditeľ súťaží a člen 

 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

M.Lozák, predseda komisie KZH 

 

M.Lozák informoval členov VV o online zasadnutí komisie KZH, ktoré sa konalo 17.8.2022. 

Požiadal o overenie TMK, či sa skutočne pristúpi k eliminácii používania lepidla aj pre mládež 

a zároveň koľko by stáli hádzanárske lopty ktoré sa používajú bez lepidiel. Komisia 

prerokovala aj návrh p.Miškoviča z Konferencie SZH a po rozsiahlej diskusii boli všetci 

členovia proti zmene, ktorú žiadal p.Miškovič a teda neodporúča o daných bodoch hlasovať. 

 

 Ďalej predložil návrh členov komisie nasledovne: 

 

1. Boris Cipov – podpredseda, BB KZHá 

2. Ľubomír Orosz – BA KZHá 

3. Ivan Dávidek – TT KZHá 

4. Dušan Timko – KE KZHá 

5. Róbert Klimo – ZA KZHá 

6. Slavomír Varga – NT KZHá 

7. Ján Beňo – TN KZHá - podmienečne 

8. Helena Ryšanková Aspridu – za klub IUVENTA Michalovce 

9. Eduard Schwarzbacher – za klub Tatran Prešov 

  

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 
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M.Šubák, predseda LK KZH 

 

M.Šubák informoval členov VV SZH, že zasadnutie komisie je naplánované na najbližšie 

obdobie. Komunikuje s právničkou SZH ohľadne všetkých potrebných zmien a úprav 

poriadkov. Následne predložil návrh zloženia LK SZH nasledovne: 

 

JUDr. Mária Faithová - členka 

Ivan Sabovik  - člen 

JUDr. Peter Čurilla - člen 

 

Hlasovanie: 

  ZA:  6 

  PROTI: 0 

  ZDRŽAL SA: 1 

 

Členovia LK SZH boli schválení v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

V.Pokorný, predseda DK SZH 

 

V.Pokorný informoval členov VV, že komisia zasadá operatívne. Predložil návrh zloženia 

komisie nasledovne: 

 

Milan Nedorost - Podpredseda DK SZH 

Milan Veselka - tajomník DK SZH 

Jozef Gedeon - člen DK SZH 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

P.Haščík, preseda KRaD SZH 

 

P.Haščík informoval členov VV SZH o konanom školení rozhodcov a delegátov SZH pred 

nadchádzajúcim ročníkom. Ďalej predložil návrh zloženia komisie nasledovne: 

 

Ing. Richard Sivák - Tajomník 

 

Ing. Vladimír Rančík – člen 

Ing. Zuzana Fuleová – člen 

Ján Beňo – člen 

Dávid Chudoba – člen 

Asociácia rozhodcov a delegátov: Ing. Jaroslav Ondogrecula ml. - člen 

 

V zmysle návrhu Košického krajského zväzu doplnil do návrhu členov komisie aj Ing. Miloša 

Šubáka. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 
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I.Sabovik, generálny sekretár SZH prezentoval v mene p.Streichera návrh kandidátov na členov 

komisie ako aj zloženie lektorov SZH nasledovne: 

 

Silvia Priklerová - členka 

Fernando Gurich - člen 

Martin Križan  - člen 

Ján Čerňan  - člen 

Ján Beňadik  - člen 

Renáta Marcinová - tajomníčka 

 

Externí členovia komisie bez práva hlasovať: 

Rastislav Jedinák 

Zuzana Porvazníková 

 

Lektori SZH: 

Jorge Duenas 

Fernando Gurich 

Silvia Priklerová 

Marton Križan 

Ján Čerňan 

Ján Beňadik 

Zuzana Porvazníková 

Rastislav Jedinák 

 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 

 

Správa o činnosti RCH  

pre VV SZH 

August 2022 

 

• Školský projekt:  

Správa pre VV SZH  

 Hlavná́ koordinátorka škôl v RCH – Zdena Rajnohová – s návrhom zmluvy od 

1.9.2022 do 30.6.2022  

 Krúžky RCH–Adriana Lešková – s platnosťou zmluvy do 30.6.2023  
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Tréneri koncepcie SZH pre mládež̌ a príprava na Akadémiu 

 Chlapci – Ľubomír Orosz – ŠKP Bratislava s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 

31.5.2023 

 Chlapci – Martin Spuchlák - ŠKP Bratislava s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 

31.5.2023 

 Chlapci –Tomáš Kysel – ŠKP Bratislava s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 31.5.2023 

 Chlapci – Lukáš Klačanský HK Agro Topoľčany s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 

31.5.2023 

 Chlapci –Tomáš Straňovský – MHC Štart Nové Zámky s návrhom zmluvy od 1.9.2022 

do 31.5.2023 

 Chlapci – Ladislav Kovačin – MŠK Považská Bystrica s návrhom zmluvy od 1.9.2022 

do 31.5.2023 

 Chlapci –Pavol Polakovič – asistent trénera RD s platnosťou zmluvy do 30.6.2023 

 Chlapci – Marek Gernát – Tatran Prešov s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 31.5.2023  

 

 Dievčatá́ – Mária Straková - HC DAC Dunajská́ Streda s návrhom zmluvy od 1.9.2022 

do 31.5.2023  

 Dievčatá́ – Ľuboš Hepner - HC Tatran Stupava s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 

31.5.2023 

 Dievčatá́ – Ján Beňadik – predseda Komisie mládeže SZH s návrhom zmluvy od 

1.9.2022 do 31.5.2023 

 Dievčatá́ – Milan Foľta – s návrhom zmluvy od 1.9.2022 do 31.5.2023  

 Tréner ženy Stupava – Peter Olšavský – HC Tatran Stupava s platnosťou zmluvy do 

31.5.2024  

 Asistent trénera RD ženy – Peter Pčola - HK Slovan Duslo Šaľa s návrhom zmluvy od 

1.7.2022 do 30.6.2023  

 Kondičný́ tréner SZH – Ján Čerňan - kondičný́ tréner SZH s návrhom zmluvy od 

1.7.2022 do 30.6.2023  

Semináre z Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa":  

 Seminár pre trénerov s licenciou MC, A, a B v Púchove sa uskutočnil v dňoch 22.- 

24.7.2022  

 Seminár pre trénerov s licenciou MC, A a B v Michalovciach sa uskutočnil v dňoch 15.- 

17.8.2022  

 Seminár pre trénerov s licenciou D v Prešove sa uskutoční dňa 22.8.2022 

 Seminár pre trénerov s licenciou C v Prešove sa uskutoční dňa 23.8.2022 

 Seminár pre trénerov s licenciou D, C a B v Dunajskej Strede sa uskutoční dňa 4.9.2022  

Pripravila:  Renáta Marcinová / 18.8.2022 

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 
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K bodu 6 

Schválenie Rozpisu Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023  

 

I.Sverák vopred predložil písomný materiál, ktorý je prílohou č.1 k Zápisnici. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

K bodu 7 

Aktuálny stav družstiev v súťažiach riadených SZH  

 

I.Sverák vopred predložil písomný materiál, ktorý je prílohou č.2 k Zápisnici. 

 

 

K bodu 8 a 9 

Správa zo seminára trénerov NHE, MOL ligy, MC, RCH Michalovce 15 – 17.8.2022 a  

Informácie k doškoľovaciemu semináru pre trénerov D a C licencie a učiteľov TV Prešov 

22.-23.8.2022 

 

J.Beňadik informoval v mene P.Streichera v zmysle predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu 

č.3 k Zápisnici. 

 

 

K bodu 10 

Schválenie novely DP SZH 

 

V. Pokorný prezentoval zaslaný materiál, ktorý tvorí prílohu č.4 k Zápisnici. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

K bodu 11 

Rôzne 

 

M.Jursík upozornil, že na web stránke SZH nie sú uvedené informácie o členoch Siene slávy 

SZH, na čo zareagoval prezident SZH a ozrejmil, že web prechádza obnovením a v najbližšom 

čase budú všetky nedostatky doplnené, resp. chyby odstránené. 

 

J.Holeša, prezident SZH informoval o novom partnerovi pre oblečenie – spoločnosť Macron. 

Ďalej informoval, že veľa klubov nezdokladovalo príspevky pre kluby z PUŠ za rok 2021 a tým 

klubom finančné prostriedky ani nebudú uhradené. Pripravujú sa zmluvy pre rok 2022, ktoré 

budú rozosielané a následne v zmysle zmluvy posielané finančné prostriedky. 

 

J.Beňadik, predseda KM SZH prezentoval materiály, ktoré boli zaslané členom VV SZH 

v predstihu a tvoria prílohy č.5, 6 a 7 k Zápisnici. K materiálu Jednotná́ štruktúra HS SZH - 

prechodné obdobie prebehlo hlasovanie per rollam. K materiálu Pravidlá minihádzanej úprava 
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august 2022 ako aj Pravidlá softhandball úprava august 2022 prebehla krátka rozprava a 

prezident požiadal o hlasovanie. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

V dňoch 10.-12.8.2022 prebehlo hlasovanie per rollam k návrhu J. Beňadika k jednotnej 

štruktúre HS SZH /príloha č. 5 k tejto zápisnici/ a zloženiu KM SZH s nasledovnými 

výsledkami:  

 
“Dokument - Jednotná štruktúra herných systémov mládeže SZH vznikol v spolupráci s Paľom 

Streicherom za TMK a technickým riaditeľom SZH Fernandom Gurichom. Vychádza z 

dokumentu Modifikácia hracích systémov, ktorú pripravoval Ferdinand Minarovský, na 

základe stretnutia trénerov v Púchove v októbri 2021. Po komunikácii s technickým riaditeľom 

a predsedom TMK sme pripravili finálnu podobu tohto dokumentu. Táto je odkomunikovaná s 

oboma reprezentačnými trénermi mužov Gurich a žien Duenas. Vychádza z potrieb 

reprezentačných výberov ako dospelých, tak aj mládežníckych.  Vzhľadom k aktuálnemu 

dátumu by bolo dobré pre trénerov družstiev dať im túto informáciu v čo najkratšom čase.“ 

 

 

Zloženie komisie mládeže SZH: 

  

predseda KM SZH – Jan Beňadik,  

tajomníčka KM SZH – Renáta Marcinová,  

členovia nominácie KZH: 

BA KZH : ?  

TT KZH: Mária Straková,  

NR KZH: Tomáš Stráňovský,  

TN KZH: Martin Kočner,  

ZA KZH: Róbert Klimo,  

KE KZH: Lucia Majovská,   

PO KZH: Marek Gernát,  

 

člen – Martin Križan – zodpovedný za komunikáciu s TMK SZH, 

člen - Peter Pčola  – zodpovedný za komunikáciu uso žensko zložkou mládežníckych 

reprezentácií 

člen – Tomáš Kysel - zodpovedný za komunikáciu s mužskou zložkou mládežníckych 

reprezentácií 

člen – Renáta Bartková - zodpovedná za SOHu 

člen – Robert Popluhár - zodpovedný za školský šport 

člen – Viktor Dubovský - zodpovedný za Beachhandball 

 

1.  Hlasovanie za zloženie /schválenie/ členov KM SZH /, potrebné je schváliť zloženie 

komisie, keďže sú spoluautormi návrhu jednotnej štruktúry HK SZH: 
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ZA                   - 7x 

PROTI            - nikto 

ZDRŽAL SA    - 2x                      

 

2. Hlasovanie za predložený návrh – Jednotná štruktúra HS SZH  

ZA                   - 8x 

PROTI            - nikto 

ZDRŽAL SA    - 1x 

 

V zmysle výsledkov hlasovania boli oba návrhy schválené tak, ako boli predložené. 

 

 

J.Beňadik, predseda KM SZH predstavil projekt „Moduly“, na ktorý získal SZH finančné 

prostriedky z MŠ SR. Všetky potrebné informácie budú distribuované na krajské zväzy a kluby 

v najbližšom čase. 

 

P.Haščík, predseda KRaD informoval ohľadne absolvovania náhradného seminára pre 

rozhodcov a delegátov. Okrem dvoch rozhodcov absolvovali školenie všetci. Ďalej informoval, 

že delegovanie rozhodcov a delegátov pre klub Tatran Prešov v spojitosti s ich účasťou v českej 

lige je zabezpečované českou stranou a teda mimo angažovanosti KRaD a teda aj finančné 

vysporiadanie je mimo SZH. Rovnako informoval o podlžnostiach na účte Asociácie 

rozhodcov, ktoré chce čo najskôr vyriešiť s predsedom Asociácie. Požiadal o nákup košieľ 

a polokošieľ pre delegátov SZH zo spoločnosti Spagnolo. Taktiež požiadal o doplnenie a kúpu 

ďalších sád heads setov, na čo reagoval I. Sabovik, generálny sekretár, že na košeliach sa 

pracuje a head sety bude možné zakúpiť až v novom roku, keď dáme túto položku do rozpočtu 

SZH. 

 

M.Lozák, predseda komisie KZH, predložil návrh príspevku SZH pre KZHá. Prebehla rozprava 

s tým, že materiál sa posunie na decembrové zasadnutie VV, kedy budeme vedieť, akú výšku 

príspevku dostane SZH od MŠ SR v rámci PUŠ.  

Ďalej prebehla otvorená diskusia k termínom SOHu, Majstrovstiev SR. Následne boli 

navrhnuté tieto termíny pre konanie podujatí: 

 

SOHu: 9.6. – 11.6.2023 

Majstrovstvá SR starší žiaci: semifinále 20.5. - 21.5. a 27.5. - 28.5.2023 

finále 17.6. - 18.6.2023 

 

Majstrovstvá SR staršie žiačky:  semifinále 27.5. -28.5. a 3.6 - 4.6.2023 

finále 17.6. - 18.6.2023 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 



 9 

I.Sabovik informoval členov VV o zriadení spoločného sharepointu, kde budú nahrávané 

všetky pracovné materiály k zasadnutiam VV SZH. Prístupy sú zriadené a návod tvorí prílohu 

č.8 k Zápisnici.  

 

J.Holeša, prezident SZH, informoval o nezdokladovaní príspevkov niektorých klubov za rok 

2021. Po následnej diskusii bolo prijaté rozhodnutie, že na základe porušenia zmluvy zo strany 

klubov, VV SZH nesúhlasí, aby týmto klubom boli vyplatené prostriedky z rozpočtu SZH roku 

2022. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 27.9.2022 o 12:00 hod. v zasadacej 

miestnosti Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

Následne J. Holeša, prezident SZH všetkým poďakoval za účasť a konštruktívnu debatu 

a zasadnutie Výkonného výboru SZH ukončil. 

 

 

V Bratislave, dňa 7.9.2022 

 

Zapísal: I. Sabovik, v.r. 

 

Overili: J. Holeša, v.r.  

 

 

 

Príloha č. 5 tvorí samostatnú prílohu k tejto zápisnici. 

 

Originál s podpismi zapisovateľa a overovateľa zápisnice je uložený na sekretariáte SZH. 

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 
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Príloha č.1 

 
 

ROZPIS 

SLOVENSKÉHO POHÁRA 2022/2023 MUŽI – ŽENY 
 

1. PREDPIS 

 

Hrá sa podľa Pravidiel hádzanej platných od roku 2022, súťažného poriadku SZH, 

disciplinárneho poriadku SZH platného a ich doplnkov, podľa rozpisov pre jednotlivé 

súťaže SZH, MOL ligy a ustanovení tohto rozpisu. Pre štart hráčov (-čok) v Slovenskom 

pohári (ďalej len SP) nie je potrebný zoznam hráčov (-čok) ako v MOL lige. Hráči (-

čky) štartujú na platné registračné preukazy. 

Pri zápasoch s družstvami NIKÉ Handball Extraligy a MOL ligy je podmienka hrať 

iba v športovej hale. 

 

2. NÁKLADY 

 

Družstvá štartujú na vlastné náklady. Administráciu úhrad nákladov na rozhodcov 

a delegátov vykonáva  Asociácia rozhodcov SZH prostredníctvom zasielania faktúr na 

kluby-oddiely. Po každom kole sú rozpočítané náklady tak, aby pripadla na každé družstvo 

rovnaká čiastka. V súťaži Slovenského pohára 2022/2023 bude tieto náklady hradiť 

SZH. 

Rozhodcovia a delegáti účtujú náklady podľa toho, v akej majstrovskej súťaži 

domáce družstvo štartuje.  

Upozornenie: Usporiadateľ znáša náklady na prenájom ŠH, usporiadateľskú službu, 

pomocné funkcie (časomerač, zapisovateľ a hlásateľ) a občerstvenie pre rozhodcov a 

delegáta SZH a za zdravotnú službu. 

 

3. ÚČASTNÍCI 

 

MUŽI (15): 

 

MŠK P. Bystrica, MHC Štart N. Zámky, ŠKP Bratislava, HC Sporta Hlohovec, Tatran 

Prešov, HK Agro Topoľčany, HKM Šaľa, HáO TJ Slovan Modra, MHáK Martin, HK 

Košice, HK Kúpele Bojnice,  Záhoráci Stupava/Malacky, Štart HC Smartpoint Malacky,  

TJ Sokol Cífer a ŠK DAC D. Streda. 

 

ŽENY (7): 

 

HK Slovan Duslo Šaľa, MŠK Iuventa Michalovce, HC DAC D. Streda, AHT HC Tatran 

Stupava, ŠŠK Prešov, HC Sporta Hlohovec a HK Sokol Bánovce n/B. 

 

4. TERMÍNY 

 

Muži: 

 

- 1. kolo (na 1 zápas):   - 

- osemfinále (na 1 zápas):  19.10.2022 

- štvrťfinále (na 1 zápas):   16.11.2022 
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- semifinále  (na 1 zápas):  25.1.2023 

- finále (na 1 zápas):   18-19.3.2023 

 

 

 

 

 

Ženy: 

 

- osemfinále (na 1 zápas)   - 

- štvrťfinále (na 1zápas):   9.11.2022 

- semifinále (na 1 zápas):   16.11.2022 

- finále (na 1 zápas):   18.-19.3.2023 

 

 

5. ŠTARTUJÚ 

 

a / Muži – narodení pred 1.1.2003 a starší dorastenci (1.1.2003 – 31.12.2005) 

           Ženy – narodené pred 1.1.2003 a staršie dorastenky (1.1.2003 – 31.12.2005) 

         

       b/ Štart cudzincov v SP: 

V jednom stretnutí môže nastúpiť v jednom družstve neobmedzený počet hráčov /čok/ 

cudzej štátnej príslušnosti. 

 

 

6. SYSTÉM SÚŤAŽE 

 

Muži: 

Na základe počtu prihlásených družstiev, umiestnenia v majstrovských 

súťažiach SZH a zaradenia do súťaží v súťažnom ročníku 2022/2023 bude na zasadnutí 

ŠTK SZH dňa 25.8.2022 o 10,00 hod. v sídle SZH budú vyžrebované dvojice 

osemfinále. Do žrebu 1/8 finále je zaradených 14 klubov. Nasadených je 7 účastníkov 

NHE podľa umiestnenia v NHE v ostatnom súťažnom ročníku tak, že sa nemôžu 

stretnúť medzi sebou  a budú hrať na pôde súpera. Víťaz ostatného ročníka SP je priamo 

nasadený do ¼ finále SP /MŠK P. Bystrica/. 

Domáce prostredie a dvojice ¼ finále budú určené žrebom na zasadnutí ŠTK 

SZH dňa 20.11.2022 o 10:00 hod. v sídle SZH na Junáckej ulici 6, na 6. poschodí, v 

Bratislave. /ak žreb určí dvojicu, v ktorej bude hrať prvoligista, tak automaticky bude 

hrať v domácom prostredí/. 

Víťazi ¼ finále postúpia do semifinále. Semifinálové dvojice sa vyžrebujú 

17.11.2022 o 10.00 hod. taktiež v Bratislave, na SZH na 6. poschodí. /ak žreb určí 

dvojicu, v ktorej bude hrať prvoligista, tak automaticky bude hrať v domácom 

prostredí/. 

Porazení semifinalisti zápas o 3. miesto nehrajú.   

 

Všetky zápasy sa hrajú len na 1 stretnutie a vyraďovacím systémom.  

Dejisko Finále určí VV SZH. 

 

 

Ženy:  
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Na základe počtu prihlásených družstiev, družstvá začnú SP až od ¼ finále. 

Podľa umiestnenia v majstrovských súťažiach SZH a zaradenia do súťaží v súťažnom 

ročníku 2022/2023 budú na zasadnutí ŠTK  SZH dňa 25.8.2022 o 10,00 hod. v sídle 

SZH  vyžrebované dvojice 1/4 finále. MŠK Iuventa Michalovce, ako ostatný víťaz SP, 

je nasadený priamo do semifinále. 

Pri žrebe ¼ finále sú nasadené družstvá MOL ligy tak, že sa navzájom nemôžu 

stretnúť, ale budú hrať vždy u súpera.   

Víťazi ¼ finále postúpia do semifinále. O zložení semifinálových dvojíc 

rozhodne žreb dňa 10.11.2022 o 10.00 hod. v Bratislave, na SZH Junácka 6,  na 6. 

poschodí. /ak žreb určí dvojicu, v ktorej bude hrať prvoligista, tak automaticky bude 

hrať v domácom prostredí/. 

Porazení semifinalisti stretnutie o 3. miesto nehrajú. 

 

Všetky zápasy sa hrajú na 1 stretnutie a vyraďovacím systémom.  

Dejisko Finále určí VV SZH. 

 

 

 

 

Kritéria hodnotenia: 

 

V Slovenskom pohári sa hrajú všetky zápasy na jedno stretnutie, t.j. do rozhodnutia: 
V prípade, že sa stretnutie skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne, tak po stretnutí 

nasledujú vždy priamo 7 m hody, bez predĺžení. 

 

      Pravidlá pre streľbu sedemmetrových hodov (viď Pravidlá hádzanej – komentár k pravidlu 

2 :2) 

Komentár: Ak  o  výsledku  musia  rozhodnúť  7-metrové    hody,  oprávnenie  sa  ich  zúčastniť  

majú  iba  hráči,  ktorí  nie  sú  na  konci  hracieho času vylúčení alebo diskvalifikovaní (pozri 

tiež Pravidlo 4:1, štvrtý odstavec). Každé družstvo navrhne 5 hráčov. Každý z týchto hráčov 

hádže po jednom hode pričom sa striedajú s hráčmi súperovho družstva. Družstvá nie sú 

povinné určiť  poradie  strieľajúcich  hráčov.  Brankár  môže  byť  voľne  vybraný  a  striedaný  

spomedzi  oprávnených  hráčov.  Hráči  sa  môžu zúčastniť na hádzaní 7m hodov ako strelci a 

aj ako brankári. Rozhodcovia určia, na ktorú bránku sa bude hádzať. Rozhodcovia vykonajú 

losovanie, družstvo, ktoré vyhrá losovanie si môže  zvoliť, či  bude  hádzať  prvé  alebo  druhé.  

Opačné  poradie  sa  určuje  pre  všetky  nasledujúce  série  hodov  pokiaľ  je  skóre po prvej 

sérii hodov stále nerozhodné. Pre  takéto  pokračovanie  určí  každé  družstvo  opäť  piatich  

hráčov.  Všetci  alebo  niektorí  hráči  môžu  byť  tí  istí  ako  v  prvej  sérii. Táto metóda 

určovania piatich hráčov pokračuje tak dlho pokiaľ je to nevyhnutné. Avšak o víťazovi sa už 

rozhodne vtedy, ak je rozdiel skóre po tom, čo obidve družstvá odstrieľali rovnaký počet hodov. 

Hráči   môžu   byť   diskvalifikovaní   z   ďalšej   účasti   na   hádzaní   7m   hodov   v   prípade   

závažného   alebo   opakovaného   nešportového  správania  (16:6e).  Ak  sa  to  dotýka  hráča,  

ktorý  bol  práve  určený  do  ďalšej  série  piatich  hráčov,  musí  byť nahradený iným hráčom. 

 

 

7. ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL 

Hneď po skončení finálového stretnutia mužov resp. žien sú povinné obe družstvá si 

nastúpiť v strede hracej plochy. Usporiadateľ  finálového stretnutia pripraví 

odovzdanie ocenení za pomoci marketingového oddelenia SZH a hlásateľa a ceny 

odovzdá zástupca VV SZH. 
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8. USPORIADATEĽ : 

Je  povinný zaslať scan zápisu (obe strany) e-mailom na tisajova@slovakhandball.sk 

brunovsky@slovakhandball.sk a simonides@slovakhandball.sk 

 

 

9. USPORIADATEĽ  FINÁLE MUŽOV A ŽIEN: 

 

Je povinný po skončení  stretnutia zabezpečiť foto víťaza SP a zaslať ho 

v elektronickej forme na adresy: tisajova@slovakhandball.sk  a 

simonides@slovakhandball.sk 

 

 

10.POSTUPY: 

 

Víťaz SP 2022/2023  mužov a žien má právo štartovať v Európskej lige 2023/2024 

/v prípade, že víťaz SP je aj majstrom SR toto právo prechádza na finalistu/. 

 

11.ODMENY: 

 

Víťazi SP mužov a žien, ako aj porazení finalisti obdržia od SZH pohár. 

Finančné odmeny:  

Víťaz SP mužov aj žien obdrží 1.200,- eur 

Porazený finalista SP mužov aj žien obdrží 700,- eur 

Porazený semifinalista SP mužov aj žien obdrží 300,- eur 

 

 

 

12.TRESTY: 

 

Pri všetkých udelených „modrých kartách“ - diskvalifikáciách so správou (hráči, 

hráčky, tréneri, funkcionári), sa prípadom zaoberá DK SZH. Upozorňujeme, že tak ako 

v majstrovských stretnutiach, tak aj v SP každá diskvalifikácia trénera a funkcionára 

musí byť spojená s odobratím RP a doplňujúcou správou rozhodcov, resp. delegáta, bez 

ohľadu na druh previnenia. Každá diskvalifikácia trénera a funkcionára znamená 

automatické vystavenie disciplinárnemu konaniu. 

Podľa následného rozhodnutia DK SZH sa tresty vzťahujú aj na ostatné súťaže SZH. 

Žlté karty a dvojminútové vylúčenie trénerov a funkcionárov sa započítavajú k trestom 

( ŽK a 2 min.) udeleným v ligových majstrovských súťažiach SZH. 

 

13.HODNOTENIE VÝKONU ROZHODCOV: 

 

Ak je na stretnutí prítomný delegát SZH (od štvrťfinále vyššie je vždy delegovaný 

delegát SZH), tak hodnotenie výkonu rozhodcov vykonáva len delegát SZH. 

Ak na stretnutí nie je prítomný delegát SZH, tak hodnotenie výkonu rozhodcov 

vykonávajú oddiely tak, ako v príslušnej majstrovskej súťaži. 

 

 

14.UPOZORNENIA: 

mailto:tisajova@slovakhandball.sk
mailto:brunovsky@slovakhandball.sk
mailto:simonides@slovakhandball.sk
mailto:tisajova@slovakhandball.sk
mailto:simonides@slovakhandball.sk
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a) Hráč /ka/, ktorému /ej/ je povolené hosťovanie môže v SP štartovať len za jedno 

družstvo. V súťaži SP je počet hosťujúcich hráčov (-čok) v jednom stretnutí 

neobmedzený. 

b) V súťaži SP môže za jeden klub štartovať len jedno družstvo. 

c) V stretnutiach štvrťfinále, semifinále a finále je domáci oddiel podľa 

vyžrebovania povinný zabezpečiť neskrátený videozáznam zo stretnutia a na 

vyžiadanie ho poskytnúť riadiacemu orgánu. Družstvá NHE a MOL ligy môžu 

miesto neskráteného videozáznamu zabezpečiť video streaming (online) tak, ako  

v najvyššej súťaži,  okrem priameho prenosu TV, kedy video streaming nemôže 

byť vysielaný. 

d) Na všetky štvrťfinálové, semifinálové a finálové stretnutia bude delegovaný 

i delegát SZH a je povinná technická porada pred každým takýmto zápasom 

ako v NHE a MOL lige. 

e) Všetky družstvá sú povinné zo svojich domácich zápasov vypracovať on line 

zápis zo stretnutia. 

 

 

 

 

V Bratislave, 23.8.2022  

 

 

                  Ing. Ivan Sverák, v.r.      Vladimír Pokorný, v.r. 

                             predseda ŠTK SZH                  predseda DK SZH  

 

   Ing. Peter Brunovský, v.r.                Jaroslav Holeša, v.r. 

                    riaditeľ súťaží SZH                                          prezident SZH 
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Príloha č.2 
 

 

 
 

P.č
. 

1.liga muži 1. liga dorast 2. spojená liga 1. liga ženy 2. liga ženy 1. liga dorky SP ženy SP muži 

1 TJ Sokol Cífer Tatran Prešov 
MŠK Kysucké Nové 
Mesto 

ŠŠK CVČ Nesvady-
Imeľ 

TJ Družstevník 
Topoľníky 

HK Slovan Duslo 
Šaľa 

HC Sporta 
Hlohovec 

Tatran Prešov 

2 ŠK DAC Dunajská Streda 
MHC Štart Nové 
Zámky 

ŠKH Agrokarpaty 
Pezinok  

HKM Šurany HKŽ Nové Zámky HK AS Trenčín 
HK Sokol Bánovce 
n/B 

HK Slovan Modra 

3 HŠK-74 Kolárovo HK Košice MHK Piešťany 
ŠŠK Bernoláková 16 
Košice 

ŠKH Agrokarpaty 
Pezinok 

ŠŠK Drábová Košice 
HC DAC Dunajská 
Streda 

HK Kúpele Bojnice 

4 
BHA (Bratislavská 
hád.akadémia) 

HáO TJ Slovan 
Modra 

MHáK 
Martin/MLDCI 

HK Sokol Bánovce 
n/B 

THA Martin HC Sporta Hlohovec 
MŠK IUVENTA 
Michalovce 

MHáK Martin 

5 Štart pre naše deti HK Agro Topoľčany 
MHáK 
Martin/STDCI 

ŠKP Topoľčany 
ŠŠK Drábová 
Košice 

ŠKP Bratislava HK Duslo Šaľa HK Košice 

6 
ŠKH Agrokarpaty 
Pezinok  

HC Sporta 
Hlohovec 

HBC Trnava HK Junior Močenok 
MŠK Vranov nad 
Topľou 

HC Tatran Stupava HC Tatran Stupava 
MHC Štart Nové 
Zámky 

7 
Záhoráci 
Stupava/Malacky 

Záhoráci 
Stupava/Malacky 

HKM Šaľa MLDCI HC Sporta Hlohovec  THA Martin ŠŠK Prešov HK Agro Topoľčany 

8 HK Vajnory ŠKP Bratislava HKM Šaľa STDCI ŠKP Bratislava  ŠŠK Prešov  ŠK DAC Dunajská 
Streda 

9 MŠK Považská Bystrica  
ŠK Zemplín 
Trebišov 

 HK Slávia 
Partizánske 

 Malacky/Rohožník  Záhoráci 
Stupava/Malacky 

10  THA Martin  Handball Zlatná na 
Ostrove 

 HC DAC Dunajská 
Streda 

 HC Sporta Hlohovec 

11  MŠK Považská 
Bystrica 

 ŠŠK Prešov  Handball Zlatná na 
Ostrove 

 MŠK HO Považská 
Bystrica 

12  HK Kúpele Bojnice  HC DAC Dunajská 
Streda 

 MŠK IUVENTA 
Michalovce 

 ŠKP Bratislava 

13    HK AS Trenčín  MHK/SMF-HK Žilina  Štart pre naše deti 

14    ŠA Trenčín  ŠK Zemplín Trebišov  HKM Slovan Šaľa 

15        TJ Sokol Cífer 
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P.č. NHE MOL       

1 Tatran Prešov HK Slovan Duslo Šaľa       

2 MŠK HO Považská Bystrica HC DAC Dunajská Streda       

3 MHC Štart Nové Zámky MŠK IUVENTA Michalovce       

4 HK Košice HC Tatran Stupava       

5 HáO TJ Slovan Modra DHK Zora Olomouc       

6 MHáK Martin Házená Kynžvart       

7 HK Agro Topoľčany Sokol Písek       

8 HK Kúpele Bojnice DHC Plzeň z.s.       

9 HC Sporta Hlohovec DHK Baník Most       

10 ŠKP Bratislava DHC Slavia Praha z.s.       

11 Záhoráci Stupava/Malacky DHC Sokol Poroba       

12 HKM Šaľa Handball club Zlín, z.s.       
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Príloha č.3 

 

Vyhodnotenie seminárov a doškolení trénerov 

 

Seminár 15.-17.8. 2022 Michalovce 

V tomto termíne prebehol seminár pre trénerov Niké-, MOL-ligy, RSH a DL s 32 účastníkmi. 

 

Lektori: 

Rastislav Jedinák: 

Obrana 1:2:3 a útok proti nej 

Protiútok 

 

Jozef Gedeon: 

Úprava pravidiel hádzanej od 1.7.2022  

 

Pavol Streicher: 

Obrana 0:6 a útok proti nej 

 

Ján Beňadik, Pavol Streicher: 

Jednotná štruktúra herných systémov v súťažiach mládeže SZH 

Teoretická časť bola uskutočnená v zasadačke, praktická časť v šp. Hale Iuventy Michalovce. 

Organizačné zabezpečenie zo strany Iuventy Michalovce veľmi kvalitné – priestory, 

občerstvenie, video všetkých praktických častí.. Veľká vďaka. 

Účastníci sa aktívne zapájali do diskusie a prejavili veľký záujem o zvolené témy. S ich 

prezentáciou lektormi boli veľmi spokojní. Všetky prezentácie vrátane videí dostali 

k dispozícii po ukončení seminára. 

Doporučujeme konať takéto podujatia pravidelne. 

 

Doškoľovacie semináre: 

22.-23.8.2022 pre licenciu D a učiteľov TV v Prešove 

3.-4.9.2022 pre licenciu D a učiteľov TV v Dunajskej Strede 

Oba termíny v rámci projektu Tréneri nedisKvalifikujte sa bloky 4 a 7. 

 

Lektor: 

Mgr. Martin Križan,PhD 

 

Vyhodntenie bude spracovaná po ukončení akcií. 

 

 

V Karlsruhe, 21.8.2022    PaedDr. Pavol Streicher v.r. 
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Príloha č.4 

 

Zmeny a doplnenia 

Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej 

Zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej schváleného 

Výkonným výborom Slovenského zväzu hádzanej dňa 14. júna 2016 v znení zmien a doplnkov 

schválených 22. augusta 2017, 30. júna 2020, 25. augusta 2020 

a 25. mája 2021  

I. 

1. V čl. 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  

„Disciplinárny orgán môže prerokovať disciplinárne previnenie aj v prípade, ak 

previnilec napriek výzve na úhradu vopred neuhradí poplatok za prerokovanie 

disciplinárneho previnenia a v stanovenom termíne nepredloží disciplinárnemu orgánu 

doklad o úhrade. V takom prípade toto konanie previnilca disciplinárny orgán zohľadní 

pri ukladaní disciplinárnej sankcie a jej výšky ako priťažujúcu okolnosť. Zároveň v 

rozhodnutí o uložení disciplinárnej sankcie určí náhradnú lehotu v akej previnilec uhradí 

poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia.“  

 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako 3 až 5.  

 

2. V čl. 25 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: 

„Pri uložení pokuty disciplinárny orgán zároveň rozhodne o lehote splatnosti pokuty.“  

 

3. V čl. 25 odsek 2 sa vypúšťa. 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 2 až 4.  

 

4. V čl. 46 bod 6.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 3 mesiace a/alebo“.  

 

5. V čl. 46 bod 8.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 6 mesiacov a/alebo“.  

 

6. V čl. 46 bod 10.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 3 mesiace a/alebo“.  

 

7. V čl. 46 bod 11.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 4 mesiace a/alebo“.  

 

8. V čl. 46 bod 12.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 5 mesiacov a/alebo“.  

 

9. V čl. 46 odsek 13. sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „alebo voči jej veci,“.  

 

10. V čl. 46 bod 18.2. znie:  

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 12 mesiacov a/alebo“.  
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11. V čl. 46 bod 22.2. znie: 

„pozastavenie výkonu športovej činnosti až na 6 mesiacov nepodmienečne a/alebo“.  

12. V čl. 46 bod 25.2. sa vypúšťajú slová „podmienečné alebo nepodmienečne“.  

 

13. V čl. 47 odsek 8. sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „alebo jej vec,“.  

 

14. V čl. 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„Previnilec nemôže štartovať v žiadnom ďalšom stretnutí akejkoľvek vekovej 

kategórie, až kým mu neskončí sankcia uložená v zmysle Disciplinárneho poriadku 

SZH.“. Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako 4 až 17.  

 

15. V čl. 48 bod 5.2. znie: 

„pozastavenie výkonu funkcie až na 3 mesiace a/alebo“.  

 

16. V čl. 48 bod 7.2. znie: 

„pozastavenie výkonu funkcie až na 6 mesiacov a/alebo“.  

 

17. V čl. 48 odsek 8. sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „alebo voči jej veci,“.  

 

18. V čl. 48 bod 13.2. znie:  

„pozastavenie výkonu funkcie až na 12 mesiacov a/alebo“.  

 

19. V čl. 48 bod 15.2. znie: 

„pozastavenie výkonu funkcie až na 24 mesiacov a/alebo“.  

 

20. V čl. 49 odseku 2 sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

21. V čl. 49 odseku 4 sa slová „na 1 až 6 stretnutí podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 6 mesiacov“.  

 

22. V čl. 50 bode 2.1. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

23. V čl. 50 bode 2.2. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

24. V čl. 50 bode 2.3. sa slová „na 1 až 4 mesiace podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

25. V čl. 50 bode 4.1. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

26. V čl. 50 bode 4.2. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

27. V čl. 50 bode 4.3. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  
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28. V čl. 50 bode 8.1. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

29. V čl. 50 bode 8.2. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

30. V čl. 50 bode 8.3. sa slová „na 1 až 4 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 4 mesiace“.  

 

31. V čl. 50 bode 10.1. sa slová „na 1 až 4 stretnutia“ nahrádzajú slovami „až na 4 

mesiace“.  

 

32. V čl. 50 bode 10.2. sa slová „na 1 až 4 stretnutia“ nahrádzajú slovami „až na 4 

mesiace“.  

 

33. V čl. 50 bode 10.3. sa slová „na 1 až 4 stretnutia“ nahrádzajú slovami „až na 4 

mesiace“.  

 

34. V čl. 50 odseku 12 sa slová „na 1 až 3 stretnutia podmienečne alebo nepodmienečne“ 

nahrádzajú slovami „až na 3 mesiace“.  

 

35. V čl. 53 odsek 3 znie:  

„Zakázané látky ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje zoznam zakázaných 

látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.“.  

 

36. V čl. 53 odseku 6 sa slová „určené vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných 

látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe“ nahrádzajú slovami „ustanovené 

vo všeobecne záväznom právnom predpise Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných 

metód na účely dopingu v športe.“.  

 

 

II. 

Tieto zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej  

nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Výkonným výborom Slovenského zväzu 

hádzanej, účinnosť dňom 1. augusta 2022.  
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Príloha č.6 

 

PRAVIDLÁ MINIHÁDZANEJ  2021/22 

                         /RCH Minihandball liga, krajské súťaže, klubové a školské turnaje/ 

 

Minihádzaná je v podstate zmenšená klasická hádzaná. Od klasickej hádzanej sa odlišuje 

predovšetkým  rozmermi ihriska, počtom hráčov, sú menšie bránky a hrá sa so špeciálnou gumenou 

loptou, ktorou nehrozí zranenie. Menšie ihrisko sa pre hráčov stáva prehľadnejším, hra sa zrýchľuje, 

padá veľa gólov a do hry sa zapájajú všetci na ihrisku. Pravidlá sú jednoduché a preto je 

minihádzaná vhodná ako pre tréning hádzanej, tak aj pre školské pohybové aktivity. Dôraz kladie 

na „hranie sa“, taktika a ani víťazstvo by nemali byť vôbec dôležité. Zápasy sa hrajú bez počítania 

skóre, bez určovania poradia v súťaži, v turnaji. Filozofia minihádzanej má byť smerovaná k tomu, 

aby deti mali predovšetkým radosť a zážitok pri hraní sa s loptou a strieľaní gólov. Minihádzaná má 

prinášať pozitívne zážitky a skúsenosti, ktoré podporujú vývoj detského chovania. Deti sa učia 

správať v skupine, v ktorej musia akceptovať prednosti aj nedostatky jednotlivcov.  

Základné pravidlá:  

Pohlavie: spoločne môžu hrať dievčatá a chlapci v zmiešaných družstvách 

Počet hráčov: na ihrisku 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár), spolu v družstve min. 8 a max. 12 

Hrací čas: 1x15min.   

Lopta: hrá sa s gumenou loptou, určenou pre deti, veľ.0 - obvod 44 – 49 cm, zn. Molten  

Ihrisko: zmenšené, s rozmermi 12 - 14 m široké, 20 m dlhé. Podľa veľkosti telocvične/haly sú 

možné úpravy veľkosti ihriska, ale nemalo by byť užšie ako 12 metrov.  

Bránkovisko: polkruh - 5 m vzdialenosť od stredu bránkovej čiary  

Bránka: zmenšená, s rozmermi 2,40 x 1,60 – podľa podmienok 

 

Podrobnejšie pravidlá:  

1.  Hra brankára 

- Brankár nemusí mať oblečenie odlišné od svojich spoluhráčov v poli.  

- Brankár môže chytať loptu všetkými časťami tela. 

- Môže sa pravidelne zapájať do útočnej činnosti svojho družstva, aby vypomohol pri založení útoku 

ako neobsadený hráč, ale len na svojej polovici ihriska – nesmie sa zapájať do útočnej akcie na 

polovici súpera.  

- V priebehu obrannej činnosti svojho družstva nesmie brankár opustiť bránkovisko, a tak 

zabraňovať súperovi v útočnej aktivite. 

- Ak brankár vyrazí loptu vedľa bránky /za bránku/, môže ju vhodiť späť do hry – prvá prihrávka 

od brankára je voľná – súper ju nemôže zachytiť – toto pravidlo platí aj pri rozohraní po obdržanom  

góle.  

- Ak leží lopta v bránkovisku, patrí brankárovi. 

- Striedanie brankára je možné kedykoľvek, keď má družstvo v držaní loptu. Do bránkoviska však 

nesmú vstúpiť dvaja hráči súčasne. Brankár položí loptu, vybehne z bránkoviska, do ktorého vstúpi 

nový strážca bránky. Položenú loptu vyhadzuje hráčovi v poli. 

2.  Útok - Hra s loptou    

- Loptu musíš prihrávať svojim spoluhráčom a môžeš sa pohybovať po celej hracej ploche, okrem 

bránkoviska.  
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- Loptu smieš držať v ruke najviac 3 sekundy a môžeš s ňou urobiť najviac 3 kroky.  

- Pri pohybe môžeš loptu udierať o zem jednou rukou (driblovať),  jedenkrát - je povolený jedno-

úderový dribling. 

- Po prihrávke brankára hráčovi v poli, je povinná minimálne jedna prihrávka medzi hráčmi 

až potom môže nasledovať streľba na bránku. 

- Gól je platný, len ak lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru  a zároveň sa chodidlom 

nesmieš dotknúť čiary bránkoviska – je prešľap a lopta patrí súperovi. 

- Po streľbe môžeš dopadnúť aj do bránkoviska, ak sa odrazíš s loptou pred čiarou bránkoviska a 

odhodíš loptu pred dopadom na zem.  

- Je povolený dotyk lopty s hlavou, trupom, pažami, rukami, stehnami a kolenami – od kolena dole 

sa jedná o porušenie pravidiel a lopta patrí súperovi. 

- Je dovolené používať ruky k získaniu lopty len otvorenou dlaňou.  

- Striedanie hráčov sa uskutočňuje počas hry (hokejovo).  

3. Obrana 

- Bránenie súpera sa vykonáva pokrčenými rukami – udržiavanie telesného kontaktu a týmto 

spôsobom sledovať a kontrolovať pohyb súpera. 

- Obranca môže používať ruky na cielené bránenie lopty v držaní súpera. 

- Nesmieš – držať súpera, zvierať, sácať súpera rukami z ktorejkoľvek strany – je to veľmi 

nebezpečné. Nie je dovolené vytrhnúť súperovi držanú loptu z ruky. 

- Sácať, strkať, udierať, držať a zvierať, faulovať zboku a zozadu je zakázané. 

- Družstvá využívajú len systém osobnej obrany na celom ihrisku a počas celého hracieho času. Iné 

obranné systémy nie je možné využívať. 

- Osobná obrana znamená, že jednotliví hráči brániaceho družstva bránia v tesnom kontakte 

útočiacich hráčov, vždy každý jedného hráča pri jeho pohybe na celom ihrisku. 

- Osobnú obranu hráči hrajú okamžite po strate lopty, najneskôr po dokončení návratu do obrany. 

4. Vykonávanie hodov 

- Pri akomkoľvek rozohrávaní lopty musia byť súperovi hráči od hráča s loptou vzdialení minimálne 

2 metre.  

- Trestný hod sa vykonáva z čiary bránkoviska, resp.meter od bránkoviska. 

- Ak lopta prejde celým objemom za autovú čiaru, súper vhadzuje aut tak, že jednu nohu položí na  

autovú čiaru. Je to vlastne voľný hod, z ktorého môžeš streliť aj gól, 

- začiatočný hod po góle vykonáva brankár z bránkoviska. 

 

5. Chovanie sa k súperovi  

- Správaj sa vždy v duchu „Fair play“ !!!  

- Sácať, strkať, udierať, držať a zvierať a faulovať zboku a zozadu je zakázané.   

- Bežný faul vykonaný s úmyslom získať loptu alebo zastaviť protihráča sa posudzuje ako voľný 

hod – rozohranie lopty družstvom, ktoré bolo faulované. 

- Hrubý faul vykonaný s úmyslom zastaviť súpera alebo nešportové správanie sa trestajú vylúčením 

hráča - musíš si na 1 minútu sadnúť na lavičku, ale za teba môže nastúpiť iný spoluhráč.  

- Ak budeš v zápase vylúčený 3x, nasleduje trest – diskvalifikácia. 
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- Ak sa obranca správa nedovolene k súperovi (fauluje) pri jasnej gólovej príležitosti, predovšetkým 

pri streľbe, družstvo v útoku strieľa trestný hod. hráč vykonáva hod až po hvizde rozhodcu a nesmie 

pohnúť prednou stojacou nohou. 

 

 

 

+Odporúčame veľkorysosť v posudzovaní niektorých z týchto pravidiel, predovšetkým vzhľadom 

k hráčskej vyspelosti a veku detí. Ak by sme boli veľmi  dôslední v posudzovaní, deti by si takmer 

nezahrali. Zároveň, ale musíme deti v priebehu hry upozorňovať na porušenia pravidiel a trpezlivo 

vysvetľovať pravidlá minihádzanej. 

+Upozorňujeme a vyžadujeme od trénerov, učiteľov a vedúcich družstiev /v neposlednom rade aj 

od rodičov/ toleranciu a ohľaduplnosť voči mladým rozhodcom, ktorí sa často len učia 

rozhodcovskému remeslu. Tréner by mal byť aj v  správaní sa voči rozhodcom vzorom pre tieto deti 

a aj tým napomáhať k vytváraniu pozitívnej atmosféry pri zápasoch a turnajoch. 
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Príloha č.7 

 

PRAVIDLÁ SOFTHÁDZANEJ 

/klubové a školské turnaje v kategórii U8 – predprípravka a nižšie/ 

Softhádzaná je v podstate jemnejšia minihádzaná, s upravenými pravidlami. Od hádzanej sa 

odlišuje predovšetkým rozmermi ihriska, počtom hráčov, sú menšie bránky a hrá sa so 

špeciálnou gumenou loptou, ktorou nehrozí zranenie a hrá sa bezkontaktne. Vhodná hra pre 

menšie deti, ktoré majú strach z fyzického kontaktu. Menšie ihrisko sa pre hráčov stáva 

prehľadnejším, hra sa zrýchľuje, padá veľa gólov a do hry sa zapájajú všetci na ihrisku. Pravidlá 

sú jednoduché a preto je softhádzaná vhodná najmä pre školské pohybové aktivity na prvom 

stupni ZŠ a MŠ. Dôraz kladie na „hranie sa“, taktika a ani víťazstvo by nemali byť vôbec 

dôležité. Zápasy sa hrajú bez počítania skóre, bez určovania poradia v súťaži, v turnaji. 

Filozofia softhádzanej má byť smerovaná k tomu, aby deti mali predovšetkým radosť a zážitok 

pri hraní sa s loptou a strieľaní gólov a získali pozitívny vzťah k hádzanej.  

Základné pravidlá:  

Pohlavie: spoločne môžu hrať dievčatá a chlapci v zmiešaných družstvách 

Počet hráčov: na ihrisku 3 + 1 (3 hráči v poli + brankár), spolu v družstve min. 8 a max. 12 

Hrací čas: 2x8min 

Lopta: hrá sa s gumenou loptou, určenou pre deti, veľ.0 - obvod 42 – 47 cm, napr.zn. Molten 

Ihrisko: zmenšené, s rozmermi 12 - 14 m široké, 20 m dlhé. Podľa veľkosti telocvične možná 

úprava veľkosti ihriska – zmenšenie rozmerov podľa podmienok. 

Bránkovisko: polkruh - 4m vzdialenosť od stredu bránkovej čiary, možné úpravy podľa 

veľkosti ihriska – minimálne však 3m polkruh, alebo obdĺžnikové územie vo vzdialenosti 4-

3m od bránkovej čiary. 

Bránka: zmenšená, s rozmermi 2,40 x 1,60 – podľa podmienok možno však použiť 

akúkoľvek bránku /napr.floorball, hokej, žinenka a pod./  

Podrobnejšie pravidlá:  

1. Hra brankára 
- Brankár nemusí mať oblečenie odlišné od svojich spoluhráčov v poli. - Brankár môže chytať 

loptu všetkými časťami tela.  

 

- Môže sa pravidelne zapájať do útočnej činnosti svojho družstva, aby vypomohol pri založení 

útoku ako neobsadený hráč, ale aj na súperovej polovici ihriska – môže sa zapájať do útočnej 

akcie svojho družstva na polovici súpera, aj dať gól – na rozdiel od minihádzanej  

 

- Avšak v priebehu obrannej činnosti svojho družstva nesmie brankár opustiť bránkovisko, a 

tak zabraňovať súperovi v útočnej aktivite. 

 

- Ak brankár vyrazí loptu vedľa bránky /za bránkovú čiaru/, môže ju vhodiť späť do hry – 

prvá prihrávka od brankára je voľná – súper ju nemôže zachytiť – toto pravidlo platí aj pri 

rozohraní po obdržanom góle.  

 

- Ak leží lopta v bránkovisku, patrí brankárovi.  
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- Striedanie brankára je možné kedykoľvek, keď má družstvo v držaní loptu. Do bránkoviska 

však nesmú vstúpiť dvaja hráči súčasne. Brankár položí loptu, vybehne z bránkoviska, do 

ktorého vstúpi nový strážca bránky. Položenú loptu vyhadzuje hráčovi v poli. 

 

2. Útok - Hra s loptou  

- Loptu musíš prihrávať svojim spoluhráčom a môžeš sa pohybovať po celej hracej ploche, 

okrem bránkoviska.  

 

- Loptu smieš držať v ruke najviac 3 sekundy a môžeš s ňou urobiť najviac 3 kroky. 

 

- Pri pohybe nemôžeš loptu udierať o zem (driblovať), - je zakázané akékoľvek vedenie lopty 

úderom o zem - dribling. 

 

- Ak ti lopta pri spracovaní prihrávky vypadne z rúk, môžeš ju znova zdvihnúť a pokračovať 

v hre – nejedná sa o porušenie pravidla o zákaze driblingu. 

 

- Gól môže útočiace družstvo streliť až keď je lopta za pomyselnou stredovou čiarou. 

 

- Gól je platný, len ak lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru a zároveň sa chodidlom 

nesmieš dotknúť čiary bránkoviska – je prešľap a lopta patrí súperovi. 

 

- Po streľbe môžeš dopadnúť aj do bránkoviska, ak sa odrazíš s loptou pred čiarou 

bránkoviska a odhodíš loptu pred dopadom na zem. 

 

- Je povolený dotyk lopty s hlavou, trupom, pažami, rukami, stehnami a kolenami – od kolena 

dole sa jedná o porušenie pravidiel a lopta patrí súperovi. 

 

- Striedanie hráčov sa uskutočňuje počas hry (hokejovo).  

 

3. Obrana  

- Bránenie súpera sa vykonáva bez fyzického kontaktu /tieňovo-basketbalovo/ – udržiavanie 

telesného kontaktu len jemným dotykom a týmto spôsobom sledovať a kontrolovať pohyb 

súpera.  

 

- Obranca nesmie používať ruky na cielené bránenie pohybu súpera ani lopty v držaní súpera. 

Obranná činnosť spočíva len v blokovaní prihrávok a streľby.  

 

- Ak dôjde k úmyselnému faulu/kontaktu kdekoľvek na ihrisku, rozhodca nariadi trestný hod. 

Pri neúmyselnom faule/kontakte sa rozohráva voľný hod.  

 

- Družstvá využívajú len systém osobnej obrany na celom ihrisku a počas celého hracieho času 

a to bezkontaktne. Iné obranné systémy nie je možné využívať.  

 

- Osobná obrana znamená, že jednotliví hráči brániaceho družstva bránia v tesnom kontakte 

útočiacich hráčov, vždy každý jedného hráča pri jeho pohybe na celom ihrisku.  
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- Osobnú obranu hráči hrajú okamžite po strate lopty, najneskôr po dokončení návratu do 

obrany.  

 

4. Vykonávanie hodov  

- Pri akomkoľvek rozohrávaní lopty musia byť súperovi hráči od hráča s loptou vzdialení 

minimálne 2 metre.  

- Rozohranie voľného hodu– dodržanie 2m vzdialenosti od lopty.  

- Trestný hod sa vykonáva z čiary bránkoviska, resp.meter od bránkoviska. Hráč vykonáva 

trestný hod až po hvizde rozhodcu a nesmie pohnúť prednou stojacou nohou.  

- Ak lopta prejde celým objemom za autovú čiaru, súper vhadzuje aut tak, že jednu nohu položí 

na autovú čiaru. Je to vlastne voľný hod, z ktorého môžeš streliť aj gól.  

- začiatočný hod po góle vykonáva brankár z bránkoviska.  

 

5. Správanie sa k súperovi  

- Správaj sa vždy v duchu „Fair play“ !!!  

- Sácať, strkať, udierať, držať a zvierať a faulovať zboku a zozadu je zakázané.  

- Bežný neúmyselný faul vykonaný s úmyslom získať loptu sa posudzuje ako voľný hod – 

rozohranie lopty družstvom, ktoré bolo faulované.  

- Hrubý úmyselný faul vykonaný s úmyslom zastaviť súpera alebo nešportové správanie sa 

trestajú vylúčením hráča - musíš si na 1 minútu sadnúť na lavičku, ale za teba môže nastúpiť 

iný spoluhráč.  

- Ak budeš v zápase vylúčený 3x, nasleduje trest – diskvalifikácia – už v zápase nemôžeš 

pokračovať.  

- Ak sa obranca dopustí akéhokoľvek úmyselného kontaktu na útočiacom hráčovi, pri jasnej 

gólovej príležitosti, predovšetkým pri streľbe, obranca bude vylúčený, družstvo v útoku strieľa 

trestný hod.  

+Odporúčame veľkorysosť v posudzovaní niektorých z týchto pravidiel, predovšetkým 

vzhľadom k hráčskej vyspelosti a veku detí. Ak by sme boli veľmi dôslední v posudzovaní, deti 

by si takmer nezahrali. Zároveň, ale musíme deti v priebehu hry upozorňovať na porušenia 

pravidiel a trpezlivo vysvetľovať pravidlá hry.  

+Upozorňujeme a vyžadujeme od trénerov, učiteľov a vedúcich družstiev /v neposlednom rade 

aj od rodičov/ toleranciu a ohľaduplnosť voči mladým rozhodcom, ktorí sa často ešte len učia 

rozhodcovskému remeslu. Tréner by mal byť aj v správaní sa voči rozhodcom vzorom pre tieto 

deti a aj tým napomáhať k vytváraniu pozitívnej atmosféry pri zápasoch a turnajoch.  
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Príloha č.8 

 

Návod na obsluhu sharepointu, kde budú zdieľané všetky dokumenty k Výkonným 

výborom Slovenského zväzu hádzanej 

 

Video návod je súčasťou zaslanej prílohy. Taktiež si ho môžete stiahnuť tu:  
https://slovakhandball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_slovakhandball_sk/EZQzaN-
gvEVCp4bbDZ5YfVYBwl8etcqR26Cshj8Zstu88g?e=uFEYVB 

-  

 

https://slovakhandball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_slovakhandball_sk/EZQzaN-gvEVCp4bbDZ5YfVYBwl8etcqR26Cshj8Zstu88g?e=uFEYVB
https://slovakhandball-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_slovakhandball_sk/EZQzaN-gvEVCp4bbDZ5YfVYBwl8etcqR26Cshj8Zstu88g?e=uFEYVB

