
Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   7/2019  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.10.2019 

o 13:00 hod. v Bratislave, hotel Premium. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní :  J. Holeša, Ing. M. Šubák, F. Minarovský, M. Nedorost, Ing. I. Sverák a J. Beňo 

 

Ospravedlnení: Mgr. S. Priklerová PhD,  MUDr. J. Rudinský,  A. Petro a PaedDr. M. Jursík 

 

Prizvaní:   E. Kelecsényi, P. Palša, JUDr. M. Faithová, I. Sabovik a Ing. 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 výsledkov náhradného seminára rozhodcov     J. Rudinský 
6. Predpisy upravujúce oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže    M. Faithová 
7. Predpisy z oblasti antidopingu        M. Faithová 
8. Smernica pre registráciu a činnosť agentov pôsobiacich v hádzanej    M. Faithová 
9. Rôzne 

 
 

 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a otvoril rokovanie. VV SZH bol uznášania schopný v zmysle 

stanov SZH.  

 

 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení. 

 

Kontrolu uznesení vykonal P. Brunovský na základe samostatného písomného materiálu. Členovia VV SZH 

hlasovaním všetci „ZA“ schválili úpravy v nasledovných troch uzneseniach: 

 

 

U 1/10/19 : VV SZH opätovne uvádza do platnosti uznesenie  VV SZH č. 12/37/05 zo dňa 26.08.2005 

a U 2/02/2010 úhradu cestovných nákladov pre členov VV SR SZH, pri účasti na rokovaní 

orgánov SZH, uskutočnené osobným autom vo výške 0,193 EUR/1 km. 

  Z : P. Brunovský, L. Janošková   T : trvalý 

   

 

  



U 2/10/19 úprava U 12//5/07  Výkonný výbor SZH ukladá písomný materiál na VV SZH: 

a) posielať jednotne zo sekretariátu SZH, príslušne označený (kto materiál spracoval, kto 

predkladá, návrh uznesenia) elektronickou poštou. 

b) zápisnice a uznesenia VV SZH vyhotoviť a zaslať do 25 dní od rokovania VV SZH. 

Z : P. Brunovský     T : trvalý 

 

 

U 11/51/06 - ruší uznesenie       

 

 

Všetky ostatné uznesenia k dnešnému dňu zasadnutia VV SZH boli splnené, resp. majú termín trvalý.  

 

 

K bodu 3   

Správa predsedov komisií SZH. 

 

F. Minarovský, predseda KM SZH 

 

F. Minarovský informoval členov VV SZH, že od ostatného zasadnutia VV SZH, komisia nezasadala, ale 

zúčastnil sa komisie KZH. Závery zo zasadnutia budú rozdiskutované v bode 9-rôzne. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sveráka informoval, že všetky súťaže SZH už prebiehajú. ŠTK SZH sa okrem iného zaoberala neskorým 

príchodom Slavie Praha na zápas MOL ligy v Hlohovci, zranením hráča HáO TJ Slovan Modra v zápase SHE 

v ŠH Košice Crows, poškodením ŠPZ auta rozhodcu M. Baďuru po zápase MOL ligy HK Slovan Duslo Šaľa – 

Iuventa Michalovce a neodohratým zápasom mladších dorasteniek HK Slovan Duslo Šaľa – MHK Bytča (hostia 

nepricestovali, výsledok bol kontumovaný v pomere 10:0 v prospech domáceho družstva a prípad odstúpený na 

DK SZH). 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo oboznámil členov VV SZH, že komisia KZH mala zasadnutie dňa 9.9.2019. Na zasadnutí komisie riešili 

spolu s I. Sabovikom, GS SZH nahlasovanie na MŠVVaŠ SR a zaslanie čestných prehlásení na SZH (nie všetky 

KZH túto povinnosť k dnešnému dňu splnili). Rovnako spolu s F. Minarovským, predsedom KM SZH sa 

zaoberali propozíciami M-SR staršieho žiactva, SOH U12, elektronickými zápismi a rozpismi súťaží, kde 

rovnako nie všetky KZH zaslali predsedovi komisie J. Beňo rozpisy súťaží za svoje príslušné KZH. Podrobnejšia 

diskusia bude v bode 9 – rôzne. 

 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost uviedol, že DK SZH mala dve zasadnutia od ostatného VV SZH. Všetky prípady sú k dnešnému 

dňu doriešené a rozhodnutia zverejnené na web stránke SZH a v Správach SZH. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák informoval, že LK SZH nemala zasadnutie. 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil nasledovný písomný materiál: 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI RCH SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/2020 – September 

 

1. Prehľad uzavretých zmlúv s trénermi k 30.9.2019 

 RCH 

BA 

RCH 

DS 

RCH 

SA 

RCH 

TO 

RCH 

PB 

RCH V 

2019/2020 12 4 5 9 5 10 

 

2. Kontrolná činnosť v RCH 

- Testovanie (do 6.10.2019) 

- Mesačné hodnotenie hlavných trénerov (ku 25. dňu v mesiaci) 

 

3. Workshop – Talent Program 

27.9.2019 o 13.00 hod. v Hlohovci 

- prítomných 48 Trénerov staršieho žiactva a mladšieho dorastu zo všetkých pozvaných klubov 

+ Tréneri reprezentačných družstiev (P. Streicher – ženy, R. Antl – muži, mládež: R. Jedinák, T. Stráňovský) 

OBSAH WORKSHOPU 

 Systém práce projektu Talent Program (2004/2005) 

 Výber hráčov do programu 

 Diskusia 

 

Spracovala: Mgr. Silvia Priklerová, PhD. 

 

VV SZH predložený materiál zobral na vedomie. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5 

Schválenie výsledkov náhradného seminára rozhodcov SZH 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH zaslal vopred nasledovný písomný materiál: 

 

Výsledky náhradného seminára rozhodcov: 

 

Dňa 22.9.2019 sa uskutočnil v MŠH v Nitre náhradný delegačný seminár rozhodcov SZH. 

Podmienky náhradného seminára splnili - Palovčák, Šimko 

Opravné teoretické testy splnili - Bačík, Klimko, Novák, Batista, Štefanová, Pajkoš, Chudíček, Danišová, 

Rusnáková a Chudoba 

Opravné teoretické testy nesplnila - Haščíková 

Fyzické previerky splnili - Zubo, Novák, Nagy st., Soláriková   

Fyzické previerky nesplnila - Rusnáková, Batista - ospravedlnený po operácii ramena 

Ospravedlnená neúčasť - Majstríková - beh, Vanko - beh,   

Neúčasť bez dôvodu - Leštinský, Fabuš 

 

Komentár k predloženému materiálu predniesol M. Šubák, podpredseda VV SZH a zároveň člen KRaD SZH, 

ktorý sa ostatného rokovania komisie aj osobne zúčastnil. 

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložené výsledky náhradného seminára rozhodov SZH. 

 

K bodu 6 

Predpisy upravujúce oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže 
 

 

M. Faithová, predložila nasledovné štyri písomné materiály v súvisloti s týmto bodom rokovania: 

 

- štatút reprezentanta 

- štatút člena realizačného tímu RD SR 

- smernica SZH pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie 

- návrh na zmenu predpisov, ak klub neuvoľní alebo bráni hráčovi v účasti na reprezentácii 

 

Po diskusii členov VV SZH budú predložené materiály upravené o pripomienky a predložené na novembrové 

zasadnutie VV SZH. 

 

 

 

K bodu 7 

Predpisy z oblasti antidopingu 

 

Bod bol preložený na neskoršie zasadnutie VV SZH. 

 

 

K bodu 8 

Smernica pre registráciu a činnosť agentov pôsobiacich v hádzanej 



 

M. Faithová predložila uvedený materiál na ostatnom zasadnutí VV SZH. Po prešetrení a porovnaní s obdobnou 

smernicou IHF a po diskusii členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválili predloženú smernicu: 

 

 

Smernica 

pre registráciu a činnosť agentov pôsobiacich v hádzanej 

 

Článok I. 

Preambula 

1. Účelom tejto smernice (ďalej len „smernica“) je regulovať činnosť hráčskych 

a trénerských agentov (ďalej spoločne aj iba ako „agent“ alebo v množnom čísle 

„agenti“), ktorí zastupujú bez ohľadu na právny základ alebo sú inak zainteresovaní na 

úprave, predlžovaní a ukončovaní zmlúv  medzi športovcami /hráčmi/ a/alebo trénermi  

na jednej strane a športovými organizáciami na strane druhej a zastupujú jednu z týchto 

strán (ďalej spoločne pre účely smernice  iba ako „sprostredkovateľská činnosť“). 

2. Sprostredkovateľskou činnosťou sa pre účely tejto smernice  rozumie činnosť agenta 

podľa bodu 1. tohto  článku bez ohľadu na typ zmluvy (sprostredkovateľská zmluva, 

mandátna zmluva, inominátna zmluva a pod.), ktorú agent s klientom (t.j. športovec alebo 

tréner alebo športová organizácia) uzavrel. 

3. Táto smernica upravuje práva a povinnosti agentov, športovcov, trénerov a športových 

organizácií. 

4. Účelom smernice je zabezpečiť: 

a) aby sprostredkovateľskú činnosť pre športovcov s príslušnosťou k SZH  vykonávali 

iba osoby, ktoré sú športovými odborníkmi v hádzanej  a sú registrované 

Slovenským zväzom hádzanej (ďalej len „SZH“),   

b) aby všetci športovci, tréneri a športové organizácie s príslušnosťou k SZH mali 

prístup k činnosti agentov za rovnakých a známych podmienok,  

c) ochranu  práv športovcov, trénerov a športových organizácií, ako aj agentov, 

zabezpečiť transparentnosť vzťahov  v hádzanej a športové záujmy hádzanej. 

 

Článok II. 

Rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica sa vzťahuje na členov SZH, športovcov, športových odborníkov a športové 

  



organizácie s príslušnosťou k SZH, ako aj na ostatné osoby, ktoré majú príslušnosť 

k SZH bez ohľadu na právny základ a tiež na  subjekty, ktoré sa zúčastňujú bez ohľadu na 

spôsob  alebo sa chcú zúčastniť na ktorejkoľvek  súťaži SZH. 

Článok III. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Športovci, tréneri a športové organizácie majú právo využívať služby agenta pri 

rokovaniach a uzatváraní zmluvných vzťahov v  športe s cieľom riadneho a odborného 

zastupovania ich práv a legitímnych záujmov.  

 

Článok IV. 

Povinnosť registrácie agenta 

1. SZH vedie register agentov. Agent sa považuje za športového odborníka v hádzanej 

a register agentov je vedený v informačnom systéme SZH ako register tohto typu 

športového odborníka. 

2. Registráciou sa rozumie zápis agenta do registra agentov (ďalej aj iba ako „registrácia“). 

3. Agent je povinný požiadať SZH o registráciu, na základe ktorej získa oprávnenie - 

licenciu pre vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti definovanej v čl. I, bode 1. a 2.  

tejto smernice. Pokiaľ nie je registrácia dokončená, agent nie je oprávnený vykonávať 

žiadnu činnosť, ktorá podlieha tejto smernici.  

4. Žiadosť o registráciu možno podať do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto smernice  

a potom každý rok od 1. do 30. júna. 

5. Platnosť  registrácie a teda aj licencie agenta je 2 roky, a to odo dňa registrácie.  

6. Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, je osoba, ktorá už vykonáva činnosť agenta 

v hádzanej,  oprávnená pokračovať v činnosti bez registrácie  avšak najviac   60 dní. Od 

61. dňa  môže sprostredkovateľskú činnosť v hádzanej vykonávať iba taká osoba, ktorá 

podala žiadosť o registráciu v lehote stanovenej touto smernicou. Žiadajúca osoba je 

oprávnená konať ako agent až do rozhodnutia o  registrácii. 

7. Žiadosť o registráciu môžu podať   SZH osoby, ktoré sú plnoleté, majú spôsobilosť na 

právne úkony a spĺňajú podmienku bezúhonnosti podľa zákona o športe, nepodliehajú 

zákazu tejto činnosti alebo nebolo voči nim začaté disciplinárne konanie. Agent v žiadosti 

uvádza zoznam svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre zápis  agenta ako 

športového odborníka do informačného systému športu, a to do registra fyzických osôb 

v športe. 



8. Registráciou  sa  udelí agentovi licencia. Licencia sa vždy udeľuje agentovi ako fyzickej 

osobe. 

9. V žiadosti o registráciu musí žiadateľ písomne vyhlásiť, že uznáva a zaväzuje sa 

dodržiavať stanovy, nariadenia a predpisy SZH ako aj  rozhodnutia orgánov SZH, 

rovnako sa zaväzuje dodržiavať  aj predpisy a nariadenia EHF a IHF.  

10. Žiadajúca osoba  je povinná v samostatnom vyhlásení uviesť akým spôsobom bude 

vykonávať činnosť agenta, t.j. či činnosť agenta bude vykonávať výlučne ako fyzická 

osoba alebo bude vykonávať činnosť prostredníctvom právnickej osoby bez ohľadu na 

zmluvný vzťah s touto právnickou  osobou, pričom vždy uvedie názov, sídlo a  IČO 

právnickej osoby,  prostredníctvom ktorej bude pôsobiť.  

11. SZH vykoná registráciu za predpokladu splnenia podmienok podľa bodov 7., 9. tohto 

článku, ak: 

a) agent bude vykonávať činnosť  agenta ako fyzická osoba, 

b) agent bude vykonávať činnosť agenta prostredníctvom právnickej osoby, ktorej 

hlavnou činnosťou bude sprostredkovateľská (agentská) činnosť v oblasti športu,  

c) agent bude vykonávať činnosť prostredníctvom právnickej osoby, ktorej je členom 

a vlastní najmenej 50% hlasovacích práv v právnickej osobe, 

d) agent bude vykonávať činnosť v pracovnom pomere alebo inom právnom vzťahu 

podľa Zákonníka práce alebo zákona o športe s právnickou osobou. 

Pre všetky vyššie uvedené prípady platí, že právnická osoba nesmie byť v likvidácii ani 

v konkurze a musí mať vysporiadané všetky záväzky voči štátu. 

12. SZH má právo podmieniť registráciu účasťou na ďalšom školení a skúške, ktorú určí.  

Rovnako má SZH  právo nariadiť, aby agentovi bola udelená licencia, iba ak agent  zložil  

skúšku požadovanú SZH. 

13.   Agent nesmie zastávať žiadnu funkciu v SZH a/alebo v IHF a/alebo v EHF, ani mať 

s týmito subjektmi  iný právny vzťah. Rovnako agent nesmie zastávať funkciu alebo mať 

iný právny vzťah s medzinárodnými a/alebo  slovenskými športovými organizáciami. 

14.   Licencia (t.j. oprávnenie vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v hádzanej) agenta je vo 

všetkých prípadoch spojená s agentom ako fyzickou osobou  a bez ohľadu na  bod 11. 

tohto článku smernice, podlieha iba agent disciplinárnej zodpovednosti ako fyzická 

osoba. 

15.   Pri podaní žiadosti o registráciu je žiadajúca osoba povinná zaplatiť registračný poplatok 

vo výške 1.000,-EUR.  

http://a.je/
http://a.je/
http://a.je/


 

 

Článok V. 

Činnosť agenta 

1. Agent je oprávnený vykonávať činnosť agenta po vykonaní registrácie, ktorou súčasne 

získava licenciu. Licencia je osobná a neprenosná. 

2. Agent je povinný predložiť SZH do 15 dní od svojej registrácie riadne podpísaný zoznam 

hráčov, trénerov a športových organizácií, s ktorými má už podpísanú, ale zatiaľ 

nepodpísanú  zmluvu, na základe ktorej je alebo bude  oprávnený tieto subjekty 

zastupovať ako agent.  

3. Agent je povinný oznámiť  SZH,   do 8 dní od vytvorenia,  každý nový takýto vzťah (t.j. 

vzťah podľa bodu 2. tohto článku) so športovcom, trénerom alebo športovou organizáciou 

a v rovnakej lehote oznámiť aj ukončenie takéhoto vzťahu.  

4. Zoznam podľa predchádzajúcich bodov tohto článku smernice obsahuje meno a adresu 

športovca alebo  trénera alebo  názov a sídlo športovej organizácie.  V zozname agent 

uvedie aj začiatok a koniec trvania zastúpenia. Akákoľvek zmena týchto údajov musí byť 

oznámená SZH do 8 dní. 

5. SZH má právo kedykoľvek požiadať o akékoľvek  dokumenty, ktoré sa týkajú alebo 

súvisia s údajmi uvedenými v zozname, vrátane zmluvy. Agent je povinný vyžiadané 

doklady SZH  predložiť. Ak tak agent neurobí v určenej lehote, je SZH oprávnený 

vymazať agenta z registra a zrušiť tak jeho registráciu ako agenta na SZH.  

6.   Agent môže konať iba v právnom vzťahu, ktorý bol oznámený SZH v zmysle 

predchádzajúcich ustanovení.  

7.       V prípade porušenie  povinností agenta upravených v predchádzajúcich bodoch  tohto  

článku smernice,  je SZH oprávnený zrušiť agentovi registráciu jeho výmazom z registra. 

 8.    Agent môže sprostredkovateľskú činnosť  v hádzanej vykonávať iba na základe písomnej 

zmluvy, ktorá musí obsahovať minimálne: 

a)   meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia športovca alebo trénera alebo 

identifikáciu športovej organizácie,  

b)       meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. IČO agenta, 

c)       predmet zmluvy a úlohy agenta, 

d)       začiatok a koniec trvania zmluvy, 

e)    odkaz na výlučný charakter zastupovania, t.j. športovec, tréner a ani športová  



organizácia nemôže byť zastúpená viacerými agentmi,  

f)       výšku odmeny a podmienky jej vyplatenia, 

g)      dátum uzavretia zmluvy. 

9.      Oprávnenie konať za športovca, trénera alebo športovú organizáciu je agent povinný  

          preukázať všetkým stranám, ktoré kontaktuje.  

10.   Zmluva s agentom sa môže uzavrieť iba  dobu určitú, a to na čas platnosti registrácie, 

avšak najviac na dobu 2 rokov. Porušenie tohto ustanovenia predstavuje disciplinárne 

previnenie oboch zmluvných strán, ktoré zmluvu uzavreli. 

11. Agent nesmie zastupovať športovú organizáciu a jej hráča alebo trénera v            rovnakom 

čase a v rovnakej veci. 

12.   Agent nemôže uzavrieť zmluvu so športovcom mladším  ako 18 rokov. 

13.  Akúkoľvek  odmenu  za sprostredkovateľskú činnosť  v hádzanej platí agentovi výlučne 

osoba, ktorú agent zastupuje.  Agent nemôže takto zaplatený poplatok previesť na  

športovú organizáciu. 

14.    Odmena  požadovaná agentom alebo špecifikovaná v zmluve nesmie byť v hrubom  

vyššia ako 

a)      10 % čistej ročnej mzdy/platu hráča alebo trénera, 

b)      5 % čistej ročnej mzdy/platu  hráčky  alebo trénera ženskej hádzanej. 

15.    V prípade mužskej hádzanej si môžu strany dohodnúť s agentom aj vyššiu odmenu ako je 

uvedené v bode 14. tohto článku smernice.  

16.   Ostatné odmeny alebo benefity športovca alebo trénera (napr. motorové vozidlo, bývanie, 

poistné atď.) sa do výpočtu ročnej čistej mzdy/platu  športovca alebo trénera podľa bodu 

14. tohto článku smernice nezahŕňajú. 

17.   Odmena agenta môže byť zmluvnými stranami dohodnutá jednorazovo alebo v splátkach.  

18.    Akékoľvek porušenie vyššie uvedených povinnosti ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa 

považuje  za disciplinárne previnenie. 

19.    Agent musí dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky, stanovy, predpisy SZH 

a rozhodnutia orgánov SZH, ako aj  predpisy, rozhodnutia a nariadenia, EHF a IHF. 

20.    Agent je povinný vykonávať svoju činnosť na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.  

21.    Agent  je zodpovedný za riadne uzavretie písomnej  zmluvy, ako aj za zabezpečenie toho, 

aby podpísaná zmluva bola v súlade s právami a legitímnymi záujmami športovca alebo 

trénera.   

22.     Agent  nesmie navádzať  ani presviedčať hráča alebo trénera priamo, či nepriamo, aby  



         bez  legitímneho dôvodu vypovedal alebo inak ukončil  svoju zmluvu so športovou 

organizáciou,  alebo aby  zmluvu akýmkoľvek spôsobom porušil.  

 23. Agent je súčasne povinný pri dohodovaní zmluvy pre klienta (t.j. športovca, trénera) 

zabezpečiť pre klienta aj ďalšie náležitosti potrebné na  vykonávanie športovej činnosti 

na území Slovenskej republiky,  napr.  v prípade zahraničného hráča alebo trénera je 

úlohou agenta získať potrebné povolenie na pobyt a pracovné alebo iné povolenie. 

24.    Agent je povinný predložiť SZH na prvú žiadosť všetky dokumenty, podklady, zmluvy   a 

faktúry súvisiace s vykonávaním sprostredkovateľskej činnosti agenta v hádzanej.  

 

Článok VI. 

Zrušenie registrácie 

1.      Výmazom agenta z registra agentov sa ruší jeho registrácia a licencia.  

2.     Po pevne stanovenom období dvoch rokov od registrácie,  SZH vymaže agenta  z registra, 

pokiaľ agent v lehote troch  mesiacov pred uplynutím stanovenej lehoty nepodal žiadosť 

o opätovnú registráciu. Pre opätovnú registráciu platia rovnaké podmienky ako pre prvú 

registráciu. 

3.      SZH vymaže agenta z registra, ak agent bude disciplinárne potrestaný Disciplinárnou 

komisiou SZH. 

4.      SZH je oprávnený vymazať agenta z registra aj v prípadoch, v ktorých to ustanovuje tento 

predpis.  

5.       SZH  vymaže  agenta z registra aj na základe písomnej žiadosti agenta alebo ak agent 

zomrie alebo stratí spôsobilosť na právne úkony alebo stratí bezúhonnosť. 

6.     Výmazom z  registra agent stráca licenciu, t.j. právo vykonávať sprostredkovateľskú 

činnosť v hádzanej na území Slovenskej republiky. 

7.       V prípade, že agent koná prostredníctvom právnickej osoby a dôjde k ukončeniu takejto 

spolupráce, je agent oprávnený vykonávať sprostredkovateľskú činnosť naďalej ako 

fyzická osoba.  

 

Článok VII. 

Disciplinárna zodpovednosť 

1.   Porušenie  ktorejkoľvek povinnosti agenta  vyplývajúcej z tejto smernice je disciplinárnym  

previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZH. 

2.       Ak sa športovec, tréner alebo športová organizácia dopustia porušenia ustanovení  



          tejto smernice,  považuje sa to za disciplinárne previnenie v zmysle Disciplinárneho       

          poriadku SZH.  

 

Článok VIII. 

Povinnosti hráča a trénera 

1.      Hráč a tréner sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto smernice a zmluvy s agentom. 

2.    Hráč a tréner môžu uzavrieť zmluvu iba s agentom, ktorý je registrovaný podľa tejto 

smernice a ktorý má licenciu. Porušenie tohto  pravidla predstavuje disciplinárne 

previnenie hráča alebo trénera. 

 

Článok IX. 

Povinnosti športovej organizácie 

1.      Športová organizácia je povinná dodržiavať ustanovenia tejto smernice.  

2.       Športová organizácia môže uzavrieť zmluvu iba s agentom, ktorý  je registrovaný podľa 

tejto smernice a je držiteľom licencie. Porušenie tohto pravidla predstavuje disciplinárne 

previnenie športovej organizácie.  

     

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1.       Žiadosti o registráciu agenta bude vybavovať ad hoc komisia vymenovaná Výkonným 

výborom SZH.  

2.     SZH vedie register agentov v súlade s touto smernicou. Agent  je športovým odborníkom 

a zapisuje sa do informačného systému športu, a to registra fyzických osôb v športe. 

3.      Ak sa niektoré ustanovenie ukáže ako neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na          

        platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Smernice. 

4.      Výklad tejto Smernice vykonáva Výkonný výbor SZH. 

5.      Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej prijatia Výkonným výborom SZH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9 

Rôzne 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH a MOL ligy predložil členom VV SZH na schválenie zloženie DK MOL ligy 

pre nadchádzajúce súťažné ročníky (po zmene riadenia súťaže z ČSH na SZH). Zloženie DK MOL ligy bolo 

prediskutované a schválené i ČSH. 

 

Návrh DK MOL ligy: 

Milan Nedorost – predseda 

Miloš Nosek – člen 

Zuzana Füleová – člen 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválili zloženie DK MOL ligy. 

 

 

F. Minarovský, predseda KM SZH a J. Beňo, predseda komisie KZH informovali podrobnejšie o záveroch 

zasadnutia komisie KZH, pripomienkach k niektorým dátumov v rozpisoch žiackych súťaží, navýšeniu 

príspevku z 10,- na 20,- eur pre KZH z regiónov „stred“ a „východ“, čo by predstavovalo nárast o 2.160,- eur. 

Po diskusii členovia VV SZH požiadali, aby materiály boli upravené o návrhy a predložené na novembrové 

zasadnutie VV SZH. 

 

J. Beňo zároveň požiadal o možnosť uhradenia polovice príspevku pre KZH za I. polrok 

I.Sabovik, GS SZH informoval členov VV SZH, že na MŠVVaŠ SR boli nahlásené v stanovenom termíne počty 

registrovaných športovcov v počte 5877, čo predstavuje nárast v porovnaní s vlaňajškom o 1256 registrovaných 

športovcov. 

 

 

J. Holeša, prezident SZH na základe informácie, že sa celoslovenskej vzdelávacej akcie organizovanej TMK 

SZH pre trénerov v Hlohovci nezúčastnil zástupca KRaD SZH (pozvánka bola zaslaná), požiadal o zlepšenie 

vzájomnej spolupráce a podpory. 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SZH sa uskutoční dňa 4.11.2019 v Bratislave. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

V Bratislave dňa 1.10.2019 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

 

Overil: J. Holeša 


