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I. VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
schválil:

- úpravu súťažného poriadku SZH, článok 21, bod 4 – doplnenie o novú
druhú vetu:
Článok 21
Usporiadateľská služba
4. Za činnosť usporiadateľskej služby zodpovedá v plnom rozsahu
domáci oddiel – klub a hlavný usporiadateľ. Ak bude stretnutie
v zmysle Zákona 1/2014 „Zákon o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ zrušené alebo
zakázané, ŠTK SZH bude musieť stretnutie kontumovať a odstúpiť
prípad na DK SZH.

II. SEKRETARIÁT SZH:
a)informuje:

b) žiada:

-

zmena e-mailovej adresy viceprezidenta SZH:
Pavol Palša tlaciaren@expresprintpalsa.sk

-

oprava PSČ – rozhodca Boris Cipov, 974 01 Banská Bystrica

-

faxové číslo na sekretariát SZH 02/491 145 20 je zrušené

-

všetky oddiely - kluby, aby v prípade nezrovnalostí na web stránke SZH,
či obsahových alebo formálnych kontaktovali v záujme aktualizácie
údajov priamo p. Tomáša Húsku, tel.: 0915 498 564,
e-mail: huska@slovakhandball.sk

III. ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) oznamuje:

- ŠKP Bratislava bude všetky svoje zápasy hrať v novo pasportizovanej
športovej hale, Lekárska fakulta, Staré Grunty 36 , 841 04 Bratislava

b) udeľuje PP:

- 7,EUR
- 350,- EUR
- 10,- EUR
- 20,- EUR

Bernoláková Košice, neskoré zaslanie hlásenky, 8A-19
Slávia
OA
Sereď,
nedocestovanie
na
stretnutie
Bernoláková Košice – Sereď, porucha autobusu
Trebišov, tréner bez platnej licencie, 5A-35
Sečovce, stretnutie bez účasti trenéra, 6A-30

2A-19

IV. KOMISIA ROZHODCOV SZH:
a) žiada:
KR SZH žiada oddiely, aby používali výhradne elektronický formulár, ktorý bol poslaný pred
súťažou z rozpisom súťaží pre každé stretnutie osobitne. Ďalej je potrebné vypisovať všetky
políčka, najmä číslo stretnutia, mená rozhodcov a klub (domáci, hostia), ktorý robí
hodnotenie.
Okopírované, oskenované a upravované hodnotenia budú považované ako nezaslané a KR SZH bude
tieto posielať na prejednanie na DK SZH spolu s klubmi, ktoré si neplnia povinnosť hodnotiť
rozhodcov.
Nepravidelne alebo neposielajú hodnotenie rozhodcov nasledovné kluby :
1. liga muži - Malacky, Vajnory
1. liga ženy - Košice, Nitra, Trenčín, Zlatná
2. liga ženy - Revúca, N. Zámky, Šurany, Detva
STDCI – Nové Zámky, Hlohovec, Modra
MLDCI - ŠKP, Modra, Nové Zámky
STDKY - Košice, Partizánske, Nitra
MLDKY - Košice, Partizánske, Nitra, Trenčín
2. liga starší a mladší dorast - Šaľa, Cífer, Malacky
Elektronický formulár je povinnosťou zasielať po stretnutí na SZH a členovi KR SZH
Jaroslavovi Ondogreculovi <jaroondo@post.sk>.
b) informuje:
KR SZH usporiada školenie rozhodcov C v Michalovciach dňa 15.11.2014.
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Miesto školenia Zlatý býk Michalovce, Nám. Osloboditeľov 74, začiatok školenia 8,30
prezentácia, prihlášky do 14.11.2014 na adresu subakmilos@stonline.sk, telefonické informácie
Miloš Šubák 0905 420 221
V. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
Všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke matričná komisia.
VI. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
R-4

M. Findrik, ZVD Bernoláková Košice, diskvalifikácia so správou, 7A-7
DP SZH časť B, III. Previnenie trénerov a funkcionárov, III. 2. Opakované a hrubé
nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZVF na dve stretnutia nepodmienečne ( 7A-13, 7A-25)

R-7

O. Olekšák, Levoča, 6A-36
DP SZH časť B II. 2 nešportové správanie
ZSČ na jedno stretnutie nepodmienečne 6A-43

R-8

M. Leško, Stupava, 6A-87
DP SZH, časť B. II. 3. opakované hrubé nešportové správanie
ZSČ na tri stretnutia nepodmienečne (6A-44, 6A-56, 6A-57)

VII. TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISIA SZH:
a) informuje: - organizuje pri príležitosti prípravného medzištátneho dvojzápasu žien Slovenska
proti Ukrajine v Michalovciach seminár trénerov. Seminár je naplánovaný na piatok
28.11.2014 v popoludňajších hodinách. Prednášať bude tréner reprezentácie žien
Slovenska pán Dušan Poloz.
Presný začiatok s programom seminára bude uverejnený dodatočne.
Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: katusakova@slovakhandball.sk
b) žiada:

- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trenérských 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
aspoň 15 frekventantov.

VIII. KOMISIA MLÁDEŽE SZH:
informuje:
Minihadzaná cez objektív
podarilo sa splniť zahájenie fotosúťaže od 1.11.2014 podľa plánu. Môžete pomôcť tým, že budete
propagovať túto súťaž na svojich stránkách, zasielaním informácie priateľom (aj zahraničným) a
pod.
link:
www.minihandball.sk a www.fotominihandball.sk

Dôležité upozornenie:
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Najbližšie Správy SZH budú vydané v decembri 2014. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené
v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní
ich rešpektovať.

