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I.SPRÁVNA RADA SZH:
schválila:

- nového viceprezidenta SZH pre mládež a rozvoj hádzanej
Ernö Kelecsényi
e-mail: kelecsenyi@slovakhandball.sk
tel.: 0903 246 012

II.VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
a) schválil:
-

M. Čurillu za člena DK SZH (výmenu M. Čurillu za M. Magdošku)

-

organizátora finálového turnaja
42. ročníka celoslovenskej súťaže mladšieho žiactva, žiakov a žiačok
základných škôl (ZŠ), centier voľného času (CVČ) pre ročník 2015/2016
Termín
Organizátor

25.5.2016
MŠK Považská Bystrica

- Pozvánku na poradu klubov Extraligy mužov,
mužských a ženských
oddielov-klubov štartujúcich vo všetkých
súťažiach SZH, ktoré sa
uskutočnia
14.6.2016 (utorok) v kongresovej sále v hoteli LINDNER, Metodova 4, 821 08
Bratislava nasledovne:
o 10,00
o 11,00

hod.
hod.

o 12,00
o 12,30
o 13,30

hod.
hod.
hod.

od 13,30 hod.
o 15,30
hod.
b)informuje:

Extraliga muži
žreb nového súťažného ročníka Extraligy mužov
2016/17 a tlačová konferencia
spoločný obed pre účastníkov extraligovej porady
mužská zložka (1. liga a DL)
spoločný výklad k online zápisom pre mužskú
ženskú zložku
ženská zložka (1. liga a DL)
VV SZH

spoločnú súťaž mužov SZH a ČSH so začiatkom od súťažného ročníka
2017/2018, pri pomere 10 (českých klubov): 6 ( slovenských klubov).

- všetci tréneri, ktorí majú záujem sa môžu zúčastniť bezplatne na
prednáškach D. Nachevského počas seminára rozhodcov a delegátov SZH. Dané
prednášky sa uskutočnia dňa 25.6.2016 od 9:30 hod.- 12:30 hod. v aule SPU
v Nitre. Prosíme záujemcov, len aby zaslali informáciu o účasti na e-mail
marian.cech.szh@gmail.com do 15.6.2016 najneskôr.
-

VV SZH na svojom zasadnutí dňa 12.4. 2016 poveril organizovaním
Finálových
turnajov
o Majstra
SR
v súťažnom
ročníku
2015/2016
v kategóriách staršieho žiactva:
Staršie žiačky – HK Slovan Duslo Šaľa
Starší žiaci – Tatran Prešov

Záväznú prihlášku, potvrdenú krajským zväzom hádzanej zašle každý účastník najneskoršie do 30.
5. 2016 na adresu SZH (halasova@slovakhandball.sk) a organizačnému pracovníkovi usporiadateľa.
Propozície turnaja M-SR 2015/2016 budú zaslané organizátorom, účastníkom finálových turnajov,
KZH, nominovaným rozhodcom, delegátom a sú zverejnené na web stránke SZH.
Prehľad organizátorov za posledné 4-ročné obdobie:
Staršie žiačky

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

HK Slovan Duslo Šaľa
HC Tatran Stupava
HK Štart Trenčín
Iuventa Michalovce

Starší žiaci

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Tatran Prešov
MŠK Považská Bystrica
Slavoj Trebišov
HK Topoľčany
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III. SEKRETARIÁT SZH:
oznamuje:

- Konferencia SZH sa uskutoční 28.5.2016 v Bratislave, v hoteli
kluby obdržali pozvánku spolu s materiálmi

Lindner,

IV. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) žiada:

- kluby,aby posielali hlásenky na stretnutia aj p. Tomášovi
Húskovi na adresu
huska@slovakhandball.sk, ktorý uverejňuje začiatky stretnutí všetkých súťaží na
webovej stránke SZH
b) udeľuje PP:
á
á

20,- EUR
10,- EUR
40,- EUR
40,- EUR
10,- EUR

Bernoláková Košice, stretnutie bez účasti trénera,7B-42,8B-42
HC Sporta Hlohovec, nedodržanie obsadenia rozhodcovského
stolíka (stretnutie bez hlásateľa), 2B-38, 2B-51, 2B-64
HC Sporta Hlohovec, neúčasť zdravotnej služby na stretnutí 5B-11
Inter Bratislava, neúčasť zdravotnej služby na stretnutí 2B-43
Stupava, nedodržanie obsadenia rozhodcovského
stolíka (stretnutie bez hlásateľa), 2B-47

c)kontumuje: - 4B-23 Revúca – Lehnice 10:0
V zmysle čl. 48 bod 1b/ (nenastúpenie družstva na stretnutie) v prospech
družstva Revúce v pomere 10:0 a prideľuje mu dva body do tabuľky.
V. KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV SZH:
informuje:
-

KRaD SZH uverejnila na webovej stránke SZH tzv. Pravidlá pre každého

-

KRaD SZH oznamuje rozhodcom a delegátom SZH, aby si svoje pracovné a
rodinné povinnosti zariadili tak, aby sa mohli nerušene zúčastniť
nominačného seminára rozhodcov a delegátov SZH pre súťažný ročník
2016/2017, kde budú prezentované nové zmeny v pravidlách IHF platné od
1.7.2016. Seminár sa uskutoční v dňoch 24.6.2016 v Oponiciach
medzinárodní rozhodcovia a delegáti a 25.-26.6.2016 v Nitre pre
rozhodcov a delegátov SZH. Vzhľadom k dôležitosti zmien v pravidlách
IHF, KRaD SZH neplánuje náhradný termín seminára pre súťažný ročník
2016/2017.

-

KRaD SZH v rámci seminára rozhodcov a delegátov pozýva celú odbornú
verejnosť bezplatne na prezentačnú prednášku k novým pravidlám hádzanej
platných od 1.7.2016.
Prednáška sa uskutoční v sobotu 25.6.2016 v čase od 9,30 do 12,30 v
aule SPU Nitra, ul. A Hlinku 2. Prosíme záujemcov, len aby zaslali
informáciu o účasti na e-mail
marian.cech.szh@gmail.com do 15.6.2016 najneskôr.
Prednášateľ : Dragan Nachevski - člen komisie rozhodcov IHF a predseda
TRC EHF.
Súčasťou prezentácie budú klipy, v ktorých budú jasne viditeľné zmeny
platné od 1.7.2016.

-

KRaD SZH zorganizovala dňa 15.5.2016 školenie rozhodcov licencie C
v Nitre. Školenia sa zúčastnili a úspešne absolvovali nasledovní
kandidáti :

1. Chudoba Dávid
2. Fabian Róbert
3. Valent Samuel
4. Batista David
5. Hančíková Alexandra
6. Jeníčková Miriam
7. Elexová Viktória
8. Talárová Petra
9. Talárová Mária
10.Mihoková Soňa
11.Janoška Milan

Topoľčany
Topoľčany
Topoľčany
Partizánske
Senec
Bratislava
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Bratislava
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VI. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:
- všetkých klubových manažérov, aby si pred zápasom skontrolovali žiadosti, ktoré
zadali v elektronickej matrike, či sú vybavené. Ak je pri žiadosti uvedené
„vytvorená“, znamená to, že žiadosť ešte nebola spracovaná a schválená. Ak je
uvedené „uzavretá“, vtedy bola žiadosť vybavená a dotyčný hráč (-ka) resp.
funkcionár môžu nastúpiť na stretnutie.
b)oznamuje:
- všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke
matričná komisia
VII. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA SZH:
a)žiada:
- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trénerských licencií B,C,D,na
e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk,aby TMK SZH mohla naplánovať školenia
trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov je potrebná účast minimálne
15 frekventantov.
c) otvára:
- školenia na získanie trénerských licencí:
I.

stupeň „D“ v termíne 20. – 22.5.2016 v Prešove,
poplatok 70,- EUR

a
II. stupeň „C“ – RC Level I. v termíne 27.-29.5.2016, 3.-5.6.2016 v Modre,
poplatok 100,- EUR
VIII. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
R-33 ŠKP Bratislava, nešportové správanie zdravotnej služby -

Erika Hoštacká, XF-04

DK SZH situáciu preverila a v zmysle DP SZH časť A čl. 3 bod 2a udeľuje klubu ŠKP
Bratislava napomenutie.
R-34 Tomáš Laho, Hlohovec, diskvalifikácia so správou, XD-08
DP SZH časť B, II. 2. Nešportové správanie
PP 30,- EUR + ZSČ na 1 stretnutie nepodmienečne
R-35 Marián Buday, tréner, Považská Bystrica, diskvalifikácia so správou, 5B-16
DP SZH časť B, III. Previnenie trénerov a funkcionárov, 2.Hrubé nešportové správanie
PP 20,- EUR + ZVF na 1 stretnutie nepodmienečne
R-36
Patrik Prikryl, Hlohovec, diskvalifikácia so správou, pravidlo 8:6a, 6B-36
Norbert Čider, Hlohovec, diskvalifikácia so správou, pravidlo 8:10a, 6B-36
Kevin Buday, Považská Bystrica, diskvalifikácia so správou, pravidlo 8:10 a, 6B-36
Patrik Prikryl, Hlohovec
DP SZH časť B, II Previnenia hráčov, 2. Nešportové správanie
ZSČ na 3 stretnutia nepodmienečne
Hráč nesmie štartovať v žiadnom stretnutí v súťažiach riadených SZH v čase od 18.4. –
9.5.2016
Klub HC Sporta Hlohovec
PP 10,- Eur
Norbert Čider, Hlohovec
DP SZH časť B, II. Previnenia hráčov, 3. Opakované a hrubé nešportové správanie
ZSČ na 4 stretnutia nepodmienečne
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Klub HC Sporta Hlohovec
PP 20,- Eur
Kevin Buday, Považská Bystrica
DP SZH časť B, II Previnenia hráčov,3. Opakované a hrubé nešportové správanie
ZSČ na 4 stretnutia nepodmienečne
Klub Považská Bystrica
PP 20,- Eur
K R-36 Kevin Buday,Považská Bystrica,žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča, 6B-36
Kevin Buday, trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa a zvyšnú časť trestu mení
na podmienečný trest do konca súťažného ročníka 2015/16 v zmysle čl. 18 DP SZH časť A .
Patrik Prikryl,Norbert Číder,Hlohovec, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráčov, 6B-36
Patrik Prikryl, trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa a zvyšnú časť trestu
mení na podmienečný trest do konca súťažného ročníka 2015/16 v zmysle čl. 18 DP SZH
časť A .
Norbert Číder, trest ZSČ po uplynutí polovice trestu – odpúšťa a zvyšnú časť trestu
mení na podmienečný trest do konca súťažného ročníka 2015/16 v zmysle čl. 18 DP SZH
časť A .
R-37 Podnet na začatie disciplinárneho konania, Hlohovec, XD-12 Hlohovec hráč Lukáš Klačanský

Topoľčany,

Po dôkladnom prešetrení celého prípadu, na základe doručených materiálov a vzhliadnutí
videozáznamu DK SZH rozhodla:
DK SZH zastavuje disciplinárne konanie v zmysle DP SZH časť A čl. 12 a) .
R-38 Michal Šimko, Martin, diskvalifikácia so správou, 1E-8
DP SZH časť B II.3. Opakované a hrubé nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na 2 stretnutia nepodmienečne
R-39 Martin Kovács, Levoča, diskvalifikácia so správou , 1E-9
DP SZH časť B II.3. Opakované a hrubé nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na 1 stretnutie nepodmienečne
R-40/W Mária Perczeová, Šaľa, diskvalifikácia so správou, W-202
DP WHIL, A Previnenie jednotlivcov, čl. 3 Previnenie hráčok, bod 2. nešportové
správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na 1 stretnutie nepodmienečne W-217
V časovom úseku od 8.5.2016 do 14.5.2016 nemôže hráčka štartovať v žiadnom stretnutí
v súťažiach SZH.

Dôležité upozornenie:
Najbližšie Správy SZH budú vydané začiatkom júna 2016. Zároveň upozorňujeme, že informácie
uvedené v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú
povinní ich rešpektovať.

