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I. SPRÁVNA RADA: 

 

a) odvolala: - dňa 4. novembra 2013 Darinu Sverákovú z funkcie trénerky 

junioriek Slovenska, rovnako tak i všetkých členov realizačného tímu 

junioriek SR.  

 

b) schválila:  - za trénera junioriek Slovenska Ľuboša Hudáka  

 

 

II.VÝKONNÝ VÝBOR: 

 

a) schválil: - usporiadateľa záverečného turnaja Slovenského pohára žien 

  2013/2014 v termíne 19. - 20. 12. 2013 - HK Slovan Duslo Šaľa  

 

    - prijatie Handball Club Bardejov oficiálne za člena SZH 

 

- úpravy RP a PP SZH 

 

                                          1. Registračný poriadok SZH : 

 

Nové znenie čl. III, bod 1 : 

 

1. Podľa tohto registračného poriadku musia byť registrovaní 

hráči všetkých vekových kategórií od vekovej kategórie 

mladšieho žiactva, tréneri, rozhodcovia a funkcionári zo 

všetkých súťaží organizovaných SZH a iným KZH. Podľa 

tohto registračného poriadku môžu byť registrovaní aj ostatní 

občania, ktorí sa nezúčastňujú súťaží SZH či KZH. 

 

                               2. Prestupový poriadok SZH : 

 

Nové znenie čl. X, bod 4 : 

 

4. Za prestup nezmluvného hráča nie je potrebný súhlas 

materského klubu a nový klub je povinný zaplatiť výchovné 

za 

hráča vo výške: 

 

a) u hráčov od 11 do 14 rokov:   400 EUR 

b) u hráčov od 15 do 16 rokov:  800 EUR 

c) u hráčov od 17 do 19 rokov:      1 600 EUR 

 

Nové znenie čl. IX, bod 3 : 

 

3. Hráč, ktorému je povolené hosťovanie nesmie hrať v rovnakej 

   súťaži za materský klub.  Pod rovnakou súťažou sa rozumie aj 

   žiacka súťaž organizovaná iným KZH. 
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III. SEKRETARIÁT SZH: 

 

a) informuje:   - zmena organizačného pracovníka TJ SOKOL Cífer do konca 

súťažného ročníka  2013/14: 

 

   Stanislav Olos 

Novomestská 44/45, 

926 01 Sereď 

   Tel.:  0903 696 799 

   e-mail: stavml@azet.sk 

 

IV. HRACIA KOMISIA SZH: 

    

a) udeľuje PP:   

  

7,- EUR 1.MHáK Košice, nedostatočné obsadenie stolíka 

(časomerač bez platného preukazu) 6A-17 

    20,- EUR Malacky, neúčasť trénera na stretnutí, 6C-13 

    20,- EUR Močenok, neúčasť trenéra na stretnutí, 8A-20 

    20,- EUR Hlohovec, neúčasť trenéra na stretnutí, 4A-25  

 

b) vyhlasuje:  - výberové konanie na usporiadateľa M - SR v plážovej hádzanej 

mužov, žien a mládežníckych kategórií v termíne jún – júl 2014. Do žiadosti 

treba uviesť presný termín podujatia. Podmienky, ktoré musí zabezpečiť 

usporiadateľ: bezplatné hracie priestory v zmysle pravidiel plážovej hádzanej, 

rozhodcov, zdravotné zabezpečenie, obsadenie stolíka zapisovateľa a náklady 

na tieto funkcie. Prihlášky je treba zasielať na adresu SZH (Trnavská cesta 

37,831 04  Bratislava) alebo najlepšie e-mailom szh@slovakhandball.sk) do 

31.1.2014 najneskôr. 

 

 

V. DISCIPLINÁRNA KOMISIA: 

 

a) udeľuje PP:   

 

R-10 A.Škoda, M.Sedláček, Malacky, 1A-20, diskvalifikácia so správou 

 

DP SZH časť B II.3 - opakované a hrubé nešportové správanie  

 

A. Škoda 

Trest: PP 5,- EUR + ZSČ na 1 zápas nepodmienečne 

 

M. Sedláček 

 Trest: PP 15,- EUR + ZSČ na 3 zápasy nepodmienečne 

  

R-11 B. Vallo, M. Szalacsi , J. Šulavík, Vajnory, diskvalifikácia so správou,  1A-24 

DP SZH časť B II. 3 - hrubé nešportové správanie   

M. Szalacsi  

Trest: PP á 15- EUR + ZSČ na 4  zápasy nepodmienečne 

 

mailto:szh@slovakhandball.sk
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B. Valo  

Trest: PP 10,- EUR  + ZSČ na 2 zápasy nepodmienečne 

J.  Šulavík   

Trest: PP 10,- EUR  + ZSČ na 2 zápasy nepodmienečne 

k R-11 Žiadosť HK Vajnory o odpustenie zvyšku trestu – J. Šulavík, B. Vallo,  

1A-24 

J. Šulavík, B. Vallo,  trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa  a zvyšnú časť trestu 

mení na podmienečný trest do konca roka 2013 v zmysle čl. 18 DP SZH časť A . 

R-12 Žiadosť trénera RD mužov Z. Heistera na ZSČ hráčovi -  L. Urban,  Tatran Prešov  

DK SZH disciplinárne konanie zastavuje v zmysle čl. 12, bod 1., písm. a)  DP SZH časť A, 

nakoľko k disciplinárnemu previneniu nedošlo. 

 

 

VI. KOMISIA ROZHODCOV SZH:     

 

a) informuje: 

 

- v rámci svojich právomocí vyplývajúcich zo Spoločného poriadku rozhodcov 

a delegátov, z vlastného podnetu ako príklad osobitného zreteľa, za problémy v zápase 2A-27 

v 1.lige žien prijala toto opatrenie: odvoláva dvojicu M. Sivák – R. Sivák 

z novembrových  nominácií v 1.lige žien; 

- zároveň berie na vedomie obojstrannú  vetáciu rozhodcov a predstaviteľa klubu 1.ligy žien 

ŠŠK CVČ Nesvady – Imeľ; 

- v rámci svojich právomocí vyplývajúcich zo Spoločného poriadku rozhodcov a delegátov, za 

opakované nešportové / neslušné správanie  prijala nasledovné opatrenie:  rozhodcu P. Baďuru 

odvoláva  zo všetkých zápasov v mesiacoch november a december 2013; 

- v dňoch 19. - 20.10.2013 KR SZH zorganizovala školenie rozhodcov licencie C v Košiciach.  

Školenia sa zúčastnilo a úspešne ho absolvovalo 13 účastníkov : 

 

Adrian Šujeta               Prešov         Marcel Žec                           Prešov 

Lukáš Dzurja  Prešov         Tatiana Vraňuchová  Prešov  

Filip Fabišík               Košice         Erich Ľoch   Košice 

Norbert Müller               Košice         Daniela Harčarufková  Košice 

Andrea Hemčáková  Košice         Monika Gašparová  Košice 

Iveta Dudláková  Košice         Ryan Martin Hudák  Košice 

Ingrid Kudročová  Michalovce 

 

KR SZH blahoželá a praje veľa úspechov v rozhodcovskej kariére. 

 

b) upozorňuje: - na pravidlo 2:10 Team time out: 

 

Tak ako sme už informovali na aktívoch klubov v júni 2013 a ako je aj uvedené v knižke Hádzaná str. 

9.  

Každé družstvo môže dostať 3 jednominútové oddychové časy v riadnom hracom čase (okrem 

predĺžení). (Vysvetlivka č. 3 Pravidiel hádzanej) V posledných piatich minútach riadneho hracieho 

času je povolený iba jeden oddychový čas (t.j. v čase 55:00 – 60:00) a v každom polčase riadneho 
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hracieho času môžu byť maximálne dva oddychové časy – viď. Pravidlá hádzanej 2:10 Time-out 

(Posledná veta tohto pravidla hádzanej, že v súťažiach SZH sa možnosť dostať tri oddychové časy 

neuplatňuje – RUŠÍ) 

 

Príklady ako možno žiadať TTO: 

V prvom polčase 1; v druhom polčase je možné potom 2 (ale v posledných 5 minútach vždy len 1) 

V prvom polčase 2; v druhom polčase už len 1 

 

            

VII. MATRIČNÁ KOMISIA SZH: 

 

Všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v  zložke matričná komisia. 

 

VIII. KOMISIA MLÁDEŽE: 

 

a) informuje: 

 

Na základe rozhodnutia Komisie mládeže dňa 19.9.2013 Vám touto cestou dávame na vedomie, že 

Slovenský zväz hádzanej v roku 2013 zakúpil 1000 ks mini hádzanárskych lôpt, ktoré sú určené pre 

Základné školy a kluby, ktoré sa venujú mini hádzanej. 

Na základe tejto skutočnosti je možné pre každú základnú školu, alebo klub získať 10 lôpt bezplatne 

na základe zaslanej požiadavky na adresu  marcinova@slovakhandball.sk .  

 

Žiadosť o zaslanie bezplatných lôpt musí obsahovať podpis predsedu klubu popr. u škôl riaditeľa 

školy, čitateľný odtlačok pečiatky. V žiadosti musí byť uvedený počet žiakov, ktorí sa venujú 

športovej aktivite v klube poprípade v škole. Ak nie je možné získať podpis predsedu klubu popr. 

riaditeľa školy, žiadosť podpisuje nimi poverená osoba. Táto skutočnosť musí byť uvedená pri podpise 

(napr. v zastúpení a pod.) 

 

Ak žiadosť bude spĺňať všetky náležitosti, budú lopty (po dohode s organizáciou na spôsobe 

doručenia) odovzdané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenie: 

Najbližšie Správy SZH budú vydané v decembri 2013. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené 

v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní ich 

rešpektovať. 

 

http://www.slovakhandball.sk/
mailto:marcinova@slovakhandball.sk

