
 Slovenský zväz hádzanej  Junácka 6  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   8/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.9.2022 

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

 

 

 

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

M.Lozák, J.Beňadik 

 

Ospravedlnení: - 

 

Prizvaní:   M.Jursík, E.Kelecsényi, I.Sabovik a P. Brunovský 
 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie          J. Holeša 
2. Kontrola uznesení a úloh SZH        P. Brunovský 
3. Správa predsedov komisií         predsedovia komisií 
4. Informácia o projekte RCH         E. Kelecsényi 
5. Schválenie hlavných úloh  LK SZH na obdobie 2022 – 2026     M. Šubák 
6. Doškoľovací seminár pre trénerov D- a C-licencie v Dunajskej Strede    P. Streicher 

7. Doškoľovací seminár pre trénerov DL BA a TT kraj      P. Streicher 

8. Workshop pre trénerov mládeže k novej modifikácii herných systémov v BA a TT kraji  P. Streicher 

9. 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 P. Brunovsky na základe samostatného písomného materiálu.  

 

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

stav. Upriamená pozornosť bola na dlhodobé uznesenie U 1/9/2017 „Koncepcia získavania a prípravy 

nových rozhodcov“, nakoľko predovšetkým na pozícii predsedu KRaD SZH prišlo k zmene predsedu 

komisie. 

 

 

 



 

 

K bodu 3  

Správa predsedov komisií  

 

  

P.Varjassiová, zástupkyňa športovcov informovala  členov VV SZH, že obdržala od M. Rummela (Štart 

pre naše deti) podnet  k úprave PP SZH. 

Po skončení VV SZH ho prepošle a bude zaslaný všetkým členom VV SZH. Následne sa ním bude zaoberať 

LK SZH. 

 

 

J. Beňadik, predseda KM SZH oboznámil členov VV SZH s aktivitami komisie v súvislosti s hracími 

systémami (ďalej len HS) najmä v dorasteneckých kategóriách, kde je potrebné zvýšiť aktivity hlavne cez 

koordinátorov. Výrazne spolupracujú v tejto oblasti s TMK SZH a jej predsedom P. Streicherom.  

 

V bode rôzne predložil samostatný písomný materiál. 

 

Požiadal o doplnenie člena KM SZH o zástupcu za BA KZH – D. Baďura ml. 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložený návrh. 

 

 

P. Streicher, predseda KM SZH uviedol, že KM SZH mala zasadnutie, kde kľúčovou otázkou boli a sú 

termíny pre jednotlivé školenia trénerov. Hľadajú termíny na školenie trénerov licencie B+. Na školenie 

trénerov licencie C a D, je zatiaľ nízky počet prihlásených na to, aby mohlo byť otvorené. 

K novým HS je nevyhnutná súčinnosť od KRaD SZH ako aj komisie KZH. V spolupráci s predsedom 

KRaD SZH bude zaslaný výkladový materiál k problematike a zjednoteniu postupu i zo strany rozhodcov. 

Jesenná časť je stále považovaná za skúšobnú, no od jarnej časti už bude spustená „ostrá prevádzka“. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH oboznámil členov VV SZH, že okrem pravidelných on line zasadnutí, 

uskutočnili sa aj dve riadne zasadnutia komisie. Všetky súťaže prebiehajú podľa stanovených termínových 

listín. ŠTK SZH odstúpila trestaných trénerov a funkcionárov na DK SZH, ako aj porušenie rozpisu NHE 

zo strany HKM Šaľa. Rieši zápas I. ligy žien ŠŠK Bernolákova Košice – HC Sporta Hlohovec 

(nepricestovanie hostí na stretnutie). ŠTK SZH vyžrebovala prvé kolá SP mužov a žien. 

  

 

M.Lozák, predseda komisie KZH informoval členov VV SZH, že žiacke súťaže sa rozbehli podľa plánu. 

Mali rokovanie komisie 26.9.2022 on line. Realizácia nových pravidiel hádzanej zatiaľ prebieha bez 

problémov. HS má každý v komisii v rámci KZH za úlohu. V niektorých KZH ešte nemajú menovaných 

koordinátorov, no riešia to. 

 

 

M.Šubák, predseda LK KZH  oboznámil členov VV SZH, že nemali zasadnutie komisie, avšak budú mať 

on line rokovanie.  

 

 

V.Pokorný, predseda DK SZH informoval členov VV, že komisia mala on line zasadnutie, riešili prípady 

odstúpené z ŠTK SZH. 

 



 

P.Haščík, predseda KRaD SZH uviedol, že mali zasadnutie komisie. Obsadenia všetkých súťaží sú 

vykonávané v stanovených lehotách.  Zaznamenávajú veľa ospravedlnení z rôznych dôvodov, aj zo 

zdravotných i u medzinárodných rozhodcov. V najbližšom období majú realizovať preregistrovanie 

rozhodcov zo SZH do klubov, aby sa videl reálny prehľad, v ktorých kluboch nie sú rozhodcovia. Ohľadom 

HS sú maximálne nápomocní a obratom zašlú všetkým rozhodcom upresnenia.  

Zatiaľ neprišlo k zjednoteniu odmien rozhodcov v rámci jednotlivých KZH. 

 

Z dôvodu nedostatku rozhodcov v súčinnosti s predsedami komisie rozhodcov jednotlivých KZH požiadal 

VV SZH o doplnenie 6 rozhodcov na listinu pre dorastenecké súťaže a II. ligu žien 2022/2023: 

1. Juraj Čikarev              juraj.cikarev@gmail.com                  Modra              

2. Marco Marušinec       marco.the.d15@gmail.com                Senec               

3. Tobiaš Ondruš            tobiasondrus@gmail.com                  Bratislava         

4. Ladislav Hrúz             hruza80@gmail.com                         Bojnice            

5. Lucia Kozlíková         luciakozlikova20@gmail.com          Šurany             

6. Jakub Jašek                134jakub@gmail.com                        Bardejov          

 

 

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 RCH pre VV SZH - september 2022 

 

 

 Školský projekt: 

o  Rozdelenie škôl v RCH – Adriana Lešková BA, TT a Zdena Rajnohová – ostatné.  

o  Momentálne sa krúžky postupne rozbiehajú a prebieha ich nahlasovanie koordinátorkám. 

o  BA, TT – 48 krúžkov a ostatné kraje 21 krúžkov 

o  Projekt MODULY bol predstavený všetkým zúčastneným na stretnutí v Púchove: 

 Tréneri do škôl 

 Projekt zameraný na 2. triedu prvý stupeň ZŠ 

 MODUL - 6 vyučovacích hodín TVaŠ v jednej triede 

 Do projektu je potrebné zapojiť školy prihlásené do krúžkov  

 

 Systém práce s mládežou od sezóny 2022/2023 a príprava na Akadémiu 

 

o  V Púchove 12.09.2022 sa uskutočnilo stretnutie, ktorého sa zúčastnili regionálni manažéri 

(Orosz, Polakovič, Klačanský, Foľta) predsedovia krajov, krajskí manažéri a tréneri.  

o Štruktúra vznikla na základe schválenia výberov regiónov a vzájomných 4 stretnutí týchto 

družstiev.  
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o Pracovať sa bude v kategóriách staršie žiactvo (Talent program) a mladší dorast (RCH 

program) tak, aby sme plynule nadviazali na predchádzajúce obdobie.   

o  Zadefinovali sa úlohy a povinnosti na jednotlivých pozíciách a nastavila sa komunikácia. 

o  Aktuálne by to malo viesť k lepšej efektivite práce s mládežou, lepšej komunikácii medzi  

trénermi na regionálnej úrovni a k lepšiemu riadeniu tohto procesu.  

 

 Rozdelenie regiónov (8 krajov): 

 

o  Región BA – Bratislavský kraj  (Ľubomír Orosz) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Kysel, RCH Martin Spuchlák 

 Ženská zložka – TP Ľuboš Hepner, RCH Peter Olšavský 

o  Región Západ – Trnavský a Nitrianský kraj  (Pavol Polakovič) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Straňovský, RCH Pavol Polakovič 

 Ženská zložka – TP Mária Straková, RCH Silvia Dostanič 

 

o  Región Stred – Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický kraj + Topoľčany (Lukáš 

Klačanský) 

 Mužská zložka – TP Ladislav Kovačin, RCH Lukáš Klačanský 

 Ženská zložka – TP Renáta Bartková, RCH Viktor Dubovský 

 

o  Región Východ – Prešovský a Košický kraj (Milan Foľta) 

 Mužská zložka – TP ............, RCH Marek Gernát 

 Ženská zložka – TP Drahuš Ondo-Eštok, RCH Miroslava Kundrátová 

 

 

 Výkonná zložka pre región: 

o  Organizačná činnosť – Regionálny manažér, predsedovia KZH 

o  Výkonná činnosť – Tréner RCH a TP 

o  Výkonná a kontrolná činnosť – Tréneri SZH a koordinátori krúžkov 

 

 

 

 Semináre z Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa": 

 

o  V priebehu leta 2022 mali možnosť tréneri predĺžiť  licencie A, B, C a D. Všetky 

semináre   boli plánované tak, aby si každý mohol vybrať z dvoch termínov. 

o  Na semináre bolo prihlásených: 

 Púchov – 43 trénerov  (MC, A, B) 

 Michalovce – 33 trénerov (MC, A, B) 

 Prešov – 17 trénerov (C, D) 

 Dunajská Streda – 107 trénerov (C, D, B) 

 



 

Pripravila: Renáta Marcinová / 23.9. 2022 

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

K bodu 5 

Schválenie hlavných úloh LK SZH na obdobie 2022 – 2026 

 

M. Šubák, nakoľko LK SZH nemala zasadnutie, požiadal o preloženie bodu na najbližšie zasadnutie VV 

SZH 

 

K bodu 6 

Doškoľovací seminár pre trénerov D- a C-licencie v Dunajskej Strede 

 

P. Streicher predložil vopred nasledovný písomný materiál: 

 

Vyhodnotenie doškoľovacieho seminára trénerov licencie D-C-B-A 

v nedeľu, 4.9.2022 v Dunajskej Strede 

 

Doškoľovací seminár bol uskutočnený v priestoroch športovej haly v Dunajskej Strede. 

 

Prihlásení:  

20 – licencia D 

36 – licencia C 

38 – licencia B 

9 – licencia A 

 

Zúčastnilo sa: 

95 účastníkov 

 

Plný program absolvovalo: 

52 účastníkov 

Účastníkom, ktorí sa doškolenia nezúčastnili v plnom rozsahu, bude licencia predĺžená iba do 31.1.2023! 

 

Program seminára: 

2 hod teoretický úvod 

Témy: prevencia zranení, rozhodovacie procesy v tréningu mládeže 

2 a 2 hod prax demo tím ml. dorastenky HC DAC 

Témy: individuálne techniky, kooperácia v skupine s rozhodovaním pod časovým a priestorovým tlakom 

 

Lektor: 

Mgr. Martin Križan, PhD 

 

Spracoval: P. Streicher 

 

VV SZH zobral písomný materiál na vedomie. 



 

 

 

K bodu 7 

Doškoľovací seminár pre trénerov DL BA a TT kraj 

 

VV SZH, na žiadosť P. Streichera daný bod z programu rokovania vypúšťa, nakoľko bude realizovaný 

v inej forme. 

 

 

 

K bodu 8 

Workshop pre trénerov mládeže k novej modifikácii herných systémov v BA a TT kraji 

 

 

P. Streicher vopred predložil nasledovný písomný materiál: 

 

Návrh - časový harmonogram workshopov k novej koncepcii herných systémov v súťažiach 

mládeže SZH 

 

Október: 

Bratislavský a Trnavský kraj 

Miesto konania: Bratislava 

 

November: 

Nitriansky a Trenčiansky kraj 

Miesto konania: Bánovce n/Bebravou, Topoľčany 

Prešovský a Košický kraj 

Miesto konania: Prešov 

 

December: 

Žilinský a Banskobystrický kraj 

Miesto konania: Žilina 

 

Organizácia: 

2 hod Teória – prezentácia štruktúry herných systémov pre vekové kategórie 

2 hod Prax  - v hale s účastníkmi workshopu 

 

Spracoval: P. Streicher 

 

VV SZH zobral písomný materiál na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9 

Rôzne 

 

J.Beňadik, predseda KM SZH vopred predložil nasledovný písomný materiál: 

Slovenský zväz hádzanej, Junácka 6, 831 04 Bratislava 3 

 

R o z p i s 

 

48. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok pre ročník 2022/2023 

 

 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riadenie súťaže: Slovenský zväz hádzanej a jeho komisia mládeže. 

 

2. Usporiadateľ:  Poverená ZŠ v poradí určenom v bode 4. 

 

3. Termíny stretnutí: 1. Turnaj 

      07. – 10.11. 2022 

 

    2. Turnaj 

      05. – 08. 12. 2022 

 

    3. Turnaj 

13. – 16.03. 2023 

 

    4. Turnaj 

      17. – 20.04. 2023 

 

 

    Semifinále:  04. 05. 2023 

 

    Finále:  18. 05. 2023 

 

       

KM SZH v prípade stretu termínov so súťažami SAŠŠ (M-SR) v priebehu jarnej časti môže zmeniť 

termíny semifinále a finále. 

 

 

 

 

 

4. Miesta stretnutí a usporiadatelia: 
Ihriská a športové haly zúčastnených družstiev s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel hádzanej 

(aj s rozmermi 18x36 m), uvedené v prihláškach. Usporiadateľom stretnutia   jednotlivých kôl  

v základnej časti je  ZŠ, CVČ alebo ŠK v poradí uvedenom v rozpise. 

 

 Pri počte účastníkov v skupine:     4                



I.turnaj  - číslo           1     III.turnaj - číslo      3        

 II.turnaj - číslo          2     IV.turnaj - číslo      4   

      

Miesta konania semifinále a finále budú určené na základe prihlášok, zaslaných  záujemcami 

o usporiadanie. Prihlášky s uvedením predbežných nákladov zašle záujemca najneskoršie do  31. 

marca 2023  na adresu marcinova@slovakhandball.sk. 

 

Usporiadateľ je povinný postupovať pri zabezpečovaní kola a jeho stretnutí podľa SP SZH,     platného 

od 01.07.2002. 

 

5. Účastníci:         Písomne prihlásené družstvá, ktoré zašlú záväznú prihlášku najneskôr do        16. 

októbra 2022   na adresu marcinova@slovakhandball.sk  a ktoré budú následne zaradené do skupín. 

 

 

6. Náklady: Družstvá štartujú na vlastné náklady. Úhradu nákladov rozhodcov vykonáva usporiadateľ - 

klub, ZŠ, CVČ, ŠK (cestovné, diéty podľa platných všeobecných zákonov a smerníc). Náklady na 

rozhodcov počas semifinálových a finálových kôl hradí SZH formou refakturácie. Pre celoslovenskú 

súťaž MLŽ ZŠ riadenú SZH platí v základných kolách nasledovná úhrada rozhodcom: 5 € za 

stretnutie. V semifinále 8 € a vo finále 10 € za stretnutie. 

 

 

 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA     
 

 

7. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel hádzanej, platných od 1.7.2016, Súťažného a disciplinárneho poriadku 

platného od 1.7.2011 a ustanovení  tohto Rozpisu súťaže. 

V tejto súťaži sa nariaďuje používať k  hre loptu pre hádzanú veľkosť č.1. 

Zákaz hrania kombinovaných obranných systémov 1+5, 2+4 /t.j. zákaz osobného bránenia 1 

alebo 2 hráčov, povolené je len osobné bránenie všetkých hráčov/. Je povolené používať 

priestorové obranné systémy.  

Sankcie za nedodržanie nariadenia: progresívne trestanie realizačného tímu     družstva: 

napomenutie, 2-minutové vylúčenie, červená karta – diskvalifikácia. 

  

8. Štartujú: Žiaci a žiačky ZŠ, narodení 1.9.2010 a mladší. Na 1 stretnutie nastupuje max. 16 hráčov 

vrátane brankárov. 

 

9. Podmienky účasti: Pred prvým turnajom sa predkladajú  súpisky potvrdené  riaditeľom ZŠ,  

 CVČ alebo ŠK (je to potvrdenie, že hráč je žiakom školy/klubu alebo navštevuje   

CVČ, ŠK), ktoré organizátor spolu so zápismi pošle organizačnému  pracovníkovi 

(čl.15). 

Hráči musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok. Za lekársku 

prehliadku v plnej miere zodpovedá oddiel - klub a škola.  

Tréneri musia mať so sebou preukazy k overeniu totožnosti hráčov, hrajúcich 

na zápase (preukazy poistencov a pod.).  

 

 

10. Súpisky družstiev:  Súpisky pre ročník 2022/2023 predložia školy, TJ-kluby, ktoré majú 

v súťaži  „A“ a “B“ ...družstvo (meno, priezvisko, dátum nar., potvrdenie 

školy, TJ-klubu) príslušnému organizačnému pracovníkovi (bod 15).  
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Tieto súpisky platia do konca základných  kôl.  

Družstvá školy, TJ-klubu s 2 a viac družstvami zašlú pred začiatkom 1. turnaja 

kompletné zoznamy hráčov - čok „A“ a „B“... družstiev.  Tí hráči, ktorí budú 

štartovať za „A“ družstvo nemôžu nastúpiť za „B“ ... družstvo počas celej základnej 

časti. Táto skutočnosť platí aj opačne. t.j. hráč, ktorý nastúpi za „B“ družstvo 

nemôže už štartovať za „A“... družstvo.  

V semifinále a finále hráči z „A“ a „B“ družstva nastupujú za jedno spoločné 

postupujúce družstvo príslušnej školy, TJ-klubu  a predkladajú novú súpisku. 

Ak postupujú do semifinále a finále 2 družstvá z jednej školy, TJ,  jedného 

klubu - oddielu, v takom prípade musia žiaci štartovať podľa súpisiek 

platných pre základnú časť – základné turnaje. 

Nepravdivé údaje, zneužitie súpisky sa trestá hracími dôsledkami. 

 

11. Hracie termíny: Hracie dni sú KM SZH predpísané dni ( pondelok– štvrtok). 

Upozorňujeme družstvá, že nie je možné svojvoľne si meniť termíny !  

Zmeny sa môžu iba v závažných prípadoch uskutočniť jedine so súhlasom KM 

SZH, po predložení súhlasov zainteresovaných škôl. 

 

12. Hlásenie stretnutí: Usporiadateľ turnaja je povinný hlásiť stretnutia podľa  SP na          

každé kolo súperovi, organizačnému pracovníkovi a príslušnému krajskému 

zväzu hádzanej, ktorý riadi majstrovské súťaže žiactva, najneskôr 10 dní pred 

konaním kola na zabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu. 

 

13. Rozhodcovia: Rozhodcov na stretnutia kola zabezpečí usporiadateľ.  

 V prípade, že sa delegovaný rozhodca nedostaví 

a) usporiadajúci oddiel je povinný predložiť kópiu podacieho lístka o zaslaní 

hlásenky alebo mailu na príslušný KZH 

b) v prípade, že rozhoduje rozhodca - laik (nie je uvedený na listine 

rozhodcov SZH, KZH) – ešte pred stretnutím musí byť odsúhlasená 

dohoda o tom, kto stretnutie bude rozhodovať a bude písomne uvedená 

(čitateľne) na druhej strane zápisu o stretnutí  a podpísaná trénermi 

c) rozhodca-laik musí skontrolovať vyplnenie zápisu a výsledok zápasu 

potvrdiť podpisom 

Na semifinále a finále rozhodcov deleguje KR SZH. 

 

14. Zdravotné zabezpečenie:     Za zdravotné zabezpečenie jednotlivých turnajov zodpovedá 

organizátor turnaja. Minimálne musí mať k dispozícii počas stretnutí 

lekárničku so základným vybavením pri stolíku časomerača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Zápis o stretnutí: Usporiadateľ je povinný používať elektronickú formu zápisu o stretnutí –   

on-line zápis.  



1. Usporiadateľ je povinný zaslať zápisy odohraného kola do 24 hodín od 

ukončenia turnaja na adresu organizačných pracovníkov, príslušnému 

krajskému zväzu hádzanej a zároveň  výsledky nahlásiť elektronickou poštou 

na SZH. 

 

    Renáta Marcinová, sekretár mládeže SZH 

                                               mobil : 0903228018 

    e-mail : marcinova@slovakhandball.sk 

dievčatá :  PaedDr. Robert Popluhár, mobil : 0903 789 709 

    e-mail : popluhar.rob@gmail.com 

 

chlapci :  Róbert Klimo,  

    mobil : 0907 833 581 

    e-mail : robert.klimo@gmail.com 

 

   

16.  Hrací čas: Pri účasti 3 a 4 družstiev:  2 x 15 min + 5 min prestávka, medzi zápasmi v kole je 

maximálne 15 min prestávka.  Ak hrá družstvo 2 zápasy za sebou, prestávka je 

minimálne 15 minút (prípadne podľa dohody trénerov družstiev). 

 

17. Meranie času: Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami, rozhodujúci je čas rozhodcu. 

Každé družstvo má právo v každom polčase stretnutia vyžiadať si jeden oddychový 

čas („T“) s použitím zelenej karty. Zapisovateľ musí mať počas stretnutia 

k dispozícii píšťalku, žltú, červenú a zelenú kartu pre pomocnú signalizáciu od 

stolíka. 

 

18. Systém súťaže: Hrá sa v určených skupinách turnajovým spôsobom, každý s každým na turnaji. 2 

turnaje počas jesennej časti, 2 turnaje počas jarnej časti.   

Zákaz hrania kombinovaných obranných systémov 1+5, 2+4, /t.j. zákaz osobného 

bránenia 1 alebo 2 hráčov, povolené je len osobné bránenie všetkých hráčov/, je 

povolené používať priestorové obranné systémy podľa Jednotnej systematiky 

herných systémov Slovenského zväzu hádzanej platnej od 1.9.2022. 

 

19. Hodnotenie súťaže:  

    Víťazstvo sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny  

bod. Pri nerozhodnom výsledku získajú obe družstvá po 1 bode. Pre konečné poradie 

po základných turnajoch rozhoduje väčší počet bodov zo všetkých 4 turnajov, v 

semifinále a finále súťaže rozhoduje väčší počet získaných bodov zo stretnutí. Pri 

rovnakom počte bodov dvoch družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich 

vzájomných stretnutí. Ak sa družstvá stretli viackrát medzi sebou, je potrebné vziať 

do úvahy výsledky všetkých týchto stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov, potom 

o poradí rozhodnú tieto kritériá (usporiadané v poradí dôležitosti): 

a) väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 

b) väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí 

c) väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí  (v skupinách, semifinále, finále) 

d) väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí  

e) väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 

f) nové vzájomné stretnutie 2 x 5 minút. 

g) 7 metrové hody systémom 1 a 1 



Pri rovnakom počte viac ako 2 družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky,  

zostavenej z výsledkov vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a-e.  

 

20. Poradie stretnutí: Pri počte 3-4 družstiev :   1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 

Usporiadateľ kola má vždy číslo 1. – ostatné čísla sa posúvajú (viď. 

rozdelenie do skupín).  

21. Výstroj družstva: Každé družstvo musí mať  so sebou 2 sady dresov odlišnej farby a 2 lopty 

veľkosť č. 1. Odporúčame používať chrániče kolien a lakťov. 

 

22. Postup:    Postup do semifinále 

 

            ŽIAČKY                                                                                            ŽIACI                                                                                                  
     

          

23. Námietky: Do 24 hod po stretnutí písomne (doporučene) zaslať na KM SZH s vkladom 10 €. 

Kópia musí byť doručená súperovi. 

 

24. Informácie: PaedDr. Robert Popluhár – dievčatá, Róbert Klimo – chlapci (bod 15). 

 

25. Záver: Súčasťou tohto rozpisu bude rozdelenie do skupín /podľa počtu prihlásených 

družstiev, adresár organizačných pracovníkov. 

 

 

 

Schválené VV SZH 

27.09.2022 

 

 

 

Ján Beňadik           Jaroslav Holeša 

predseda KM SZH        predseda VV SZH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenský zväz hádzanej, Junácka 6, 831 04 Bratislava 

 

P R I H L Á Š K A 
    do 48. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok narodených po 1.9.2010 

 

Názov základnej školy : 

............................................................................................................................................ 

 

ZŠ prihlasuje družstvo :  .....................................................................................žiakov/žiačok  

 

Názov TJ/klubu : .................................................................................................žiakov/žiačok 

 

V ročníku 2022/2023 štartujú chlapci a dievčatá narodení 1.9.2010 a mladší 

 

Miesto konania stretnutí (presná adresa športovej haly – ihriska) :        .................................. 

 

Organizačný pracovník družstva (meno, priezvisko,) : ................................................................ 

 

Adresa na zasielanie pošty  .....................................................................................................  

 

Telefón: ............................................................ E-mail : ............................................................. 

 

Tréner družstva (meno, priezvisko):   .................................................................................................. 

 

Telefón: ............................................................ E-mail : ............................................................... 

 

Základná škola, resp. klub sa zaväzuje a potvrdzuje, že jej družstvo v súťaži bude dodržiavať platné 

ustanovenia Súťažného poriadku SZH, rozpis súťaže a rozlosovanie, pravidlá hádzanej a súťaž riadne 

dokončí. 

.................................................................  ............................................................ 

             pečiatka školy     podpis riaditeľa školy 

 

Oddiel/klub sa zaväzuje, že uvedenému družstvu bude napomáhať pri zabezpečení účasti v tejto súťaži, 

bude hradiť náklady spojené s účasťou družstva v tejto súťaži. V prípade odhlásenia družstva po rozposlaní 

vylosovania sa zaväzuje uhradiť poriadkovú pokutu vo výške 33,- EUR. V prípade odstúpenia zo súťaže 

v jej priebehu a v prípade vylúčenia družstva zo súťaže vo výške 66,- EUR. V prípade porušenia rozpisu 

súťaže a SP uhradí poriadkovú pokutu v zmysle rozpisu a SP do stanoveného termínu. 

 

....................................................................  ................................................................... 

         pečiatka oddielu/klubu           podpis predsedu oddielu/klubu 

 

V ....................................................... dňa  ....................................... 

 

Vyplnenú prihlášku potvrdenú školou a oddielom/klubom zašlite najneskôr do 16. októbra 2022  na 

adresu : 

 

Slovenský zväz hádzanej, Junácka 6, 831 04 Bratislava, marcinova@slovakhandball.sk  

Prihláška platí len pre jedno družstvo (každé družstvo musí mať samostatnú prihlášku). 

 

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

mailto:marcinova@slovakhandball.sk


J.Holeša, prezident SZH požiadal všetkých členov VV SZH, aby si pripravili na októbrový VV SZH návrh 

rozpočtu za svoju komisiu pre rozpočet SZH 2023. Najbližší týždeň očakávame, že prídu finančné 

prostriedky z MŠVVaŠ SR, priorita bude uhradenie personálnych nákladov. 

Odišli informácie na kluby ohľadom zmlúv, dokedy terba čo zdokladovať. 

Budúci týždeň očakávame aj informáciu z MŠVVaŠ SR ohľadom výšky príspevku po výpočte zo vzorca. 

Oboznámil členov VV SZH s novým partnerom na oblečenie pre reprezentačné družstvá a plážovú hádzanú 

a zároveň všetkých pozval na zápasy reprezentačných družstiev (členovia VV SZH dostali pozvánku aj 

mailom). 

V Prešove sa pripravuje aj „Deň hádzanej“, deti do 15 rokov budú mať vstup voľný. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK sa osobne zúčastnil v troch kluboch NHE na testovaní fyzickej výkonnosti. ŠTK 

SZH bude toto testovanie vyhodnocovať spoločne s autorom testov p. J. Čerňanom a vyhodnotenie 

prednesie na VV SZH. 

 

 

I.Sabovik, GS SZH informoval členov VV o kongrese EHF, na ktorom s osobne zúčastnil: 

Kongres EHF, ktorý sa konal tentokrát v Luxemburgu schválil, že od roku 2024 prichádza k rozšíreniu 

počtu družstiev mládežníckych ME zo 16 účastníkov na 24. Osem krajín má priamo účasť a ostatné pôjdu 

do kvalifikácie pre najbližší rok. 

Rozhodol o usporiadateľoch mládežníckych šampionátov. Schválil posun vekových kategórií pre Partille 

cup chlapci do 18 a dievčatá do 19 rokov. 

Z dôvodu zvyšovania prestíže plážovej hádzanej sa rovnaké promo bude vytvárať i pre žrebe šampionátov 

v plážovej hádzanej, ako pri klasickej. 

Termín najbližšieho kongresu sa posúva z júna na september. 

EHF čaká na hodnotenie z IHF ohľadom novej lopty, ktoré by malo byť v októbri na on line mítingu 

a následne bude táto informácia prednesená na kongrese EHF. 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 25.10.2022 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 3.10.2022 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overili: J. Holeša, v.r.  

 

 

 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 

 


