
 
Slovenský zväz hádzanej,                     Trnavská cesta 37,                   831 04   Bratislava 

 
 

ROZPIS 
SLOVENSKÉHO POHÁRA  2014/2015   MUŽI – ŽENY 

 
1. PREDPIS 

 
Hrá sa podľa Pravidiel hádzanej platných od 1.7.2010, súťažného poriadku SZH platného od 1.7.2011, 
disciplinárneho poriadku SZH platného od 1.7.2008 a ich doplnkov, podľa rozpisov pre jednotlivé 
súťaže SZH, WHIL a ustanovení tohto rozpisu. Pre štart hráčov (-čok) v Slovenskom pohári (ďalej 
len SP) nie je potrebný zoznam hráčov (-čok) ako v Extralige mužov, resp. WHIL. Hráči (-čky) 
štartujú na platné registračné preukazy. 

 
2. NÁKLADY 
 

Družstvá štartujú na vlastné náklady. Administráciu úhrad nákladov na rozhodcov a delegátov vykonáva  
SZH. Po každom kole budú rozpočítané náklady tak, aby pripadla na každé družstvo rovnaká čiastka. 
Prehľad bude zaslaný v záverečnom vyúčtovaní. 

  
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): 
P. Bystrica, N. Zámky, ŠKP Bratislava, Hlohovec, Prešov, Košice, Topoľčany, MHáK Martin,  Modra, 
Pezinok, Malacky, Šaľa, Cífer, Vajnory a Sečovce. 
 
ŽENY (9): 
Šaľa, Michalovce, ŠKP Piccard Senec, Partizánske, Bemaco Prešov,  Zlatná, Sereď, ŠKP Topoľčany a 
Sporta Hlohovec. 

 
4. TERMÍNY 
 

Muži: 
- 1. kolo, (resp. v zákl. skupinách): 13. – 14.9.2014 – bez zápasu 
- osemfinále (na 1 zápas):  25. – 26.10.2014 
- štvrťfinále (na 1 zápas):   5.11.2014 
- semifinále 1. zápas:   10.12.2014 
- semifinále 2. zápas (odveta):   17.12.2014 
- finále 1. zápas:    28.1.2015 
- finále 2. zápas (odveta):   4.2.2015 
 
Ženy: 
- 1. kolo     6. – 7.9.2014 
- štvrťfinále (na 1zápas):   17.9.2014 
- semifinále:    25.4.2015 
- finále:     26.4.2015 
 
Poznámka:  
Zmena štvrťfinále kvôli účasti RD žien na turnaji v Chebe. 
 



Termín pre uzatvorenie prihlášok na usporiadateľa záverečného turnaja semifinále a finále SP žien 
je do 27.10.2014. Prihlášky treba zasielať na sekretariát SZH, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 3 
(alebo e-mailom na:) katusakova@slovakhandball.sk a je potrebné uviesť podmienky a výšku nákladov, 
na ktorých sa bude usporiadateľ podielať. Zároveň je potrebné uviesť aj možnosti ubytovania 
a stravovania spolu s cenovými kalkuláciami. O mieste záverečného turnaja SF a F rozhoduje VV SZH. 
V prípade, že sa na niektorý z turnajov - platí i pre záverečný turnaj - neprihlási žiadny záujemca 
o usporiadanie, tak o usporiadateľovi rozhodne žreb na zasadnutí VV SZH. 
 

5. ŠTARTUJÚ 
 

a / Muži – narodení pred 1.1.1995 a starší dorastenci (1.1.1995 – 31.12.1997) 
           Ženy – narodené pred 1.1.1995 a staršie dorastenky (1.1.1995 – 31.12.1997) 
         
       b/ Štart cudzincov v SP 2014-2015: 

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 v súťažnom 
ročníku 2013/2014 a s prihliadnutím na vzdialenosti boli na zasadnutí HK SZH určení účastníci 1. 
kola (resp. zákl. skupiny) a osemfinále mužov, 1. kola a štvrťfinále žien. Do štvrťfinále mužov 
vzhľadom na počet prihlásených družstiev bol priamo nasadený majster SR a víťaz SP mužov Tatran 
Prešov.  O zložení štvrťfinálových dvojíc a domácom prostredí rozhodne žreb 27.10.2014 
o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 221 na SZH, Trnavská cesta 37, Bratislava. Žrebuje sa bez 
nasadzovania družstiev, avšak ak sa vyžrebuje dvojica tak, že bude hrať extraligista s družstvom z 
nižšej súťaže, potom automaticky domáce prostredie je pridelené družstvu z nižšej súťaže, aj keby 
žreb rozhodol opačne. Víťazi postúpia do semifinále. Semifinálové dvojice sa vyžrebujú 6.11.2014 
o 10.00 hod. taktiež v Bratislave, na SZH v zasadacej miestnosti č. 221 na 2. poschodí. Stretnutia 
osemfinále a štvrťfinále sa hrajú len na 1 stretnutie a vyraďovacím systémom. Semifinále a finále sa 
hrajú na dve stretnutia (doma-vonku). Porazení semifinalisti stretnutia o 3. miesto nehrajú. Žreb 
finále sa uskutoční 18.12.2014 o 10,00 hod. na SZH miestnosť  č. 221. 

 
osemfinále (na 1 zápas) 25. – 26.10.2014: 
SPM-1  Sečovce – Košice 
SPM-2  Pezinok – Považská Bystrica 
SPM-3  Malacky – Nové Zámky 
SPM-4  Vajnory – ŠKP Bratislava 
SPM-5  Cífer – Martin 
SPM-6  Modra – Hlohovec 
SPM-7  HKM Šaľa – Topoľčany 
Tatran Prešov je nasadený do štvrťfinále. 
 
Ženy:  

Zloženie dvojíc 1. kola a štvrťfinále bolo určené na zasadnutí HK SZH na základe 
umiestnenia v majstrovských súťažiach SZH v súťažnom ročníku 2013/2014 a s prihliadnutím na 
vzdialenosti. Stretnutia štvrťfinále sa hrajú na 1 zápas. Semifinálové dvojice sa vyžrebujú 6.11.2014 
o 10.00 hod. v Bratislave, na SZH Trnavská cesta 37,  v zasadacej miestnosti č. 221 na 2. poschodí. 
Ak sa do semifinále prebojujú aj usporiadateľ záverečného turnaja aj úradujúci Majster SR, 
tak pri žrebe semifinálových dvojíc sa nasadia tak, aby sa navzájom nestretli. Stretnutia sa hrajú 
vyraďovacím systémom. Porazení semifinalisti stretnutie o 3. miesto nehrajú. 

 
1.kolo 6. – 7.9.2014: 
SPZ-1  Hlohovec – Sereď 

 



 
štvrťfinále 17.9.2014: 
SPZ-02  Prešov  - Michalovce 
SPZ-03  Topoľčany - Partizánske 
SPZ-04  Zlatná  - Šaľa 
SPZ-05  víťaz SPZ-1  - ŠKP Piccard Senec 

 
Kritéria hodnotenia: 
Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny bod. Pri 
nerozhodnom výsledku získavajú obe družstvá po jednom bode. Do ďalšieho kola postupuje družstvo, 
ktoré získalo viac bodov. 
 
Pri stretnutiach hraných do rozhodnutia (v SP všetky tie, ktoré sa hrajú na jedno stretnutie): 
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) 
 

Pri stretnutiach doma-vonku: 
Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezískava žiadny bod. Pri 
nerozhodnom výsledku získavajú obe družstvá po jednom bode. 
Do ďalšieho kola postupuje družstvo, ktoré získalo viac bodov. V prípade rovnosti bodov postupuje 
družstvo: 

 a/ s väčším rozdielom gólov po súčte v oboch stretnutiach 
 b/ ktoré dalo viac gólov na súperovom ihrisku 
 c/ keď bol výsledok oboch stretnutí rovnaký, strieľajú sa 7 m hody podľa nižšie uvedenej schémy. 
 (priamo nasledujú 7 m hody, bez predĺžení) 
 
      Pravidlá pre streľbu sedemmetrových hodov (viď Pravidlá hádzanej – komentár k pravidlu 2 :2) 
 
7. ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL 

Hneď po skončení finálového stretnutia u žien a odvetného finálového stretnutia u mužov sú 
povinné obe družstvá si nastúpiť v strede hracej plochy. Usporiadateľ záverečného turnaja u žien 
a odvetného finálového stretnutia u mužov pripraví odovzdanie ocenení za pomoci hlásateľa 
a ceny odovzdá zástupca VV SZH, resp. SR SZH. 

 
8. USPORIADATEĽ : 

Je  povinný nahlásiť výsledky  stretnutia bezprostredne po skončení daného stretnutia do TASR 
a SITA a od štvrťfinále vyššie zaslať scan zápisu (obe strany) e-mailom na 
info@slovakhandball.sk a katusakova@slovakhandball.sk  

 
9. USPORIADATEĽ ZÁVEREČNÉHO TURNAJA ŽIEN: 

Je povinný nahlásiť výsledky oboch semifinálových stretnutí a aj finálového stretnutia 
bezprostredne po skončení daného stretnutia do TASR a SITA a po skončení finálového stretnutia 
zabezpečiť foto víťaza SP a zaslať ho v elektronickej forme na adresu  info@slovakhandball.sk a 
katusakova@slovakhandball.sk  
Tak po oboch semifinálových zápasoch ako aj po finále usporiadateľ turnaja zašle scan zápisu 
(obe strany) e-mailom na info@slovakhandball.sk a katusakova@slovakhandball.sk  
 

10. USPORIADATEĽ  ODVETNÉHO FINÁLOVÉHO STRETNUTIA MUŽOV: 
 
Je povinný po skončení  stretnutia zabezpečiť foto víťaza SP a zaslať ho v elektronickej forme na 
adresu  info@slovakhandball.sk a katusakova@slovakhandball.sk  

 
 
 



 
11. POSTUPY 
 

Víťaz SP 2014/2015  žien má právo štartovať v PVP /v prípade, že víťaz SP je aj majstrom SR toto 
právo prechádza na finalistu/. 
Víťaz SP 2014/2015  mužov má právo štartovať v Challenge cup-e /v prípade, že víťaz SP je aj 
majstrom SR toto právo prechádza na finalistu/. 

 
12. 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 

 
13. TRESTY 

 
Pri všetkých diskvalifikáciách so správou (hráči, hráčky, tréneri, funkcionári), majú diskvalifikované 
osoby automaticky zastavenú činnosť pre nasledujúce stretnutie. Ďalej 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. 

 
14. HODNOTENIE VÝKONU ROZHODCOV 
 

Ak je na stretnutí prítomný delegát SZH (od štvrťfinále vyššie je vždy delegovaný 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 (elektronicky zasielajú vyplnenú „tabuľku na hodnotenie 
výkonu rozhodcov“). 

 
15. ROZHODCOVIA – HLÁSENIE VÝSLEDKOV  STRETNUTIA (platí pre 1. kolo a osemfinále): 

 
Prvomenovaný rozhodca je povinný zaslať výsledok stretnutia po skončení zápasu do 60 minút sms 
správou na číslo 0915 498 564 s uvedením čísla zápasu, domáci – hostia, výsledok zápasu ( polčas).  

 
16. UPOZORNENIA 

 
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 (platí aj pre 

záverečný turnaj žien, t.j. nie usporiadateľ turnaja) povinný zabezpečiť neskrátený videozáznam 
zo stretnutia a na vyžiadanie ho poskytnúť riadiacemu orgánu. 

d) Na všetky štvrťfinálové, semifinálové a finálové stretnutia bude delegovaný i delegát SZH. 
 

V Bratislave, 10.7.2014  
                  Ing. Ivan Sverák, v.r.      Milan Nedorost, v.r. 
                             predseda ŠTK SZH                  predseda TK SZH  
 
   Mgr. Martin Simonides, v.r.                Jaroslav Holeša, v.r. 
                   generálny sekretár SZH                                  prezident SZH 


