
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   7/2020  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.11.2020 

o 12:30 hod. ON LINE. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubák, Mgr. S. Priklerová PhD, MUDr. J. Rudinský,  

Mgr. F. Minarovský, M. Nedorost a J. Beňo 

 

Ospravedlnený: A. Petro a I. Sverák 

 

Prizvaní:   Dr. M. Jursík, E. Kelecsényi, 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. Priebeh Slovenského pohára mužov a žien a súťaží SZH     I. Sverák, P. Brunovský 
6. Rôzne 

 

 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH, ospravedlnil neúčasť I. Sveráka a A. 

Petra 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.  

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 uviedol, že nemali zasadnutie komisie kvôli situácii s COVID-19, ale sú v intenzívnom 

kontakte. Pri aktuálnej situácii zrejme bude záver súťaží bez vyvrcholení záverečnými turnajmi. Bude dobré, ak 

sa vôbec podarí dohrať súťaže KZH. 

 

 

 



J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval, že KRaD SZH nemala v tomto období zasadnutie, ale sú stále v spojení s členmi 

komisie. Riešili otázky v súvislosti s formulárom na vyplácanie nkladov pre rozhodcov a delegátov. Pochvaľne 

sa vyjadril smerom k spolupráci s vedením súťaže v súvislosti s testovaním a najmä teraz, keďže sa vydávajú 

nominácie v týždenných intervaloch. V súčasnosti máme dosť nominácii rozhodcov v súťažiach EHF. 

 

Pripravil samostatný písomný materiál: 
 

Vec:  Bod  1. Smernica pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov – doplnenie bodu f. - úprava 

          Bod  2. Odmeňovanie  rozhodcov   2. liga -  úprava 

 

Bod 1.      KRaD navrhuje úpravu v  Smernici pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov o doplnenie bodu f.  – 

rozhodcovia pre  RD mužov a žien a RD mládež. kategórií. 

 

1. O nomináciu  neutrálnych rozhodcov  na oficiálne medzištátne prípravné stretnutie môže SZH  požiadať  

EHF. Po oficiálnej   delegácii z jej strany určuje aj výšku náhrady podľa platných smerníc EHF. 

Podmienky sú uvedené  vždy s nomináciou. 

2. SZH  môže  pozvať aj sám neutrálnych rozhodcov   a  náhrada  sa uskutoční  na základe dohody  medzi 

SZH  a rozhodcami .   

 

3. Na oficiálne  medzištátne prípravné stretnutia všetkých RD –  kde sú  nominovaní  naši rozhodcovia 

a delegát  a sú hymny resp. oficiálne predstavovanie , vlajkonosiči....      je nasledujúca odmena :  

 

Všetky sumy sú udávané v Eurách 

   

RD muži a ženy              95   Eur/ odmena/  25/ošatné/ 

RD mládež. Kategórií  30        /odmena/  20/ošatné/ 

 

4. Neoficiálne stretnutia RD – tréningové , bez hymien a bez delegáta 

RD muži a ženy                     30/odmena/    20/ošatné/ 

            RD mládež. Kategórií  15/odmena/   25/ošatné/ 

 

5. Cestovné, stravné, ubytovanie a poštovné zostáva v platnosti. 

 

Bod 2.  

2.Liga ženy  čl.4 bod 1 čl. 4 bod 2 čl. 4 bod 3 čl. 4 bod 4 /hrá sa turnajovo, 2 a viac zápasov/   

 

platba je na celý deň                                  60  Eur/ odmena /                  30 / ošatné /  

v prípade  jedného zápasu                             20 /  odmena/                          30 / ošatné / 

 

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložený návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

 

 

 



 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH a MOL ligy 

 

P. Brunovský oboznámil členov VV SZH, že pri zachovaní všetkých proti pandemických opatrení pokračujú 

najvyššie súťaže. Všetci aktéri musia byť testovaní, za čo poďoval SZH, že zabezpečil pre všetky kluby 

antigénové testy, rovnako aj hradí náklady na testovanie pre rozhodcov a delegátov SZH. MOL liga pokračuje 

zápasmi medzi slovenskými družstvami a dobrá správa je, že už aj po prestávke sa rozbiehajú zápasy českých 

družstiev. Intenzívne spolupracuje s predsedom KRaD SZH J. Rudinským pri zverejňovaní nominácií na 

jednotlivé zápasy, nakoľko v tejto situácii sa vydávajú nominácie v týždňových intervaloch. 

 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost informoval, že DK SZH riešila kontumáciu v dorastenec súťaži, ako odstúpený prípad z ŠTK 

SZH, kde udelili finančné pokuty a ZVF ZVD družstva. 

 

Predložil žiadosť SHK Veselí nad Moravou o posun možnej úhrady PP za odstúpenie družstva zo súťaže MOL 

ligy, uvedený termín bol akceptovaný a korešpondeciu dorieši riaditeľ súťaže. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo oboznámil členov VV SZH, že zasadnutie komisie nemali, ale v tomto období komunikujú navzájom 

telefonicky. Požiadal o informáciu, či koordinátori v tomto období majú zastavené financie, alebo nie. Predložil 

nasledovný písomný materiál (náklady na rozhodcov v súťažiach KZH): 

 
1.  

rozhodca

1.  

rozhodca

2.  

rozhodcovia

2.  

rozhodcovia

Cestovné

počet zápasov

Cestovné

počet zápasov

Cestovné

počet zápasov

15 € 15 € 30 € 30 € 15 € 20 € 30 €

KZH Bratislava 104 1 560 € 120 1 800 € 60 1 800 € 60 1 800 € 172 9 540 €

KZH Trnava 56 840 € 90 1 350 € 70 2 100 € 45 1 350 € 130 8 240 €

KZH Nitra 108 1 620 € 0 € 72 2 160 € 0 € 90 5 580 €

KZH Trenčín+Žilina 165 2 475 € 108 1 620 € 165 4 950 € 84 2 520 € 144 15 885 €

KZH Košice+Prešov 72 1 080 € 83 1 245 € 72 2 160 € 83 2 490 € 155 11 625 €

0 €

0 €

0 €

50 870 €

Sumár 505 7 575 € 401 6 015 € 439 13 170 € 272 8 160 € 2 580 € 4 400 € 8 970 €

Spolu

€
Názov KZH

Mladšie žiačky

počet zápasov

Mladší žiaci

počet zápasov

Staršie žiačky

počet zápasov

Starší žiaci

počet zápasov

 
 

Prezident SZH J. Holeša informoval, že v najbližšom období sa bude pripravovať rozpočet na nový rok 

a pokúsi sa do neho zapracovať aj uvedené položky. Rovnako podá informáciu ohľadom financií pre 

koordinátorov v tomto období. Termín zúčtovania pre KZH odsúhlasil na 15.1., resp. 15.2.2020 a J. Beňo podá 

takto informáciu všetkým KZH. I. Sabovik, GS SZH dopracuje na základe tejto informácie dodatky. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že nemali zasadnutie LK SZH. Pripravil materiál do bodu rôzne – prijatie za člena SZH. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová oboznámila členov VV SZH, že zasadnutie TMK SZH nemali. Avšak v spolupráci s FTVŠ BA 

spustili III. stupeň vzdelávania trénerov, na ktorý bolo prihlásených 23 účastníkov. Ďalšia časť bude v januári 

a februári s tým, že záverečné skúšky sú naplánované na marec 2021. Na 11.-13.12.2020 pripravujú I. stupeň 

vzdelávania (16 prihlásených). 



 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období október 2020  

 

 Realizácia RCH tréningov v jednotlivých regiónoch rešpektujúca nariadenia a opatrenia prijaté Úradom 

verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) 

 Spoločný RCH tréning realizovaný len v: 

  RCH Považská Bystrica, 28.9.2020 o 9,00 v Považskej Bystrici 

  RCH Topoľčany, 28.8.2020 o 17,00 v Nových Zámkoch 

Ostatné spoločné plánované tréningy boli zrušené vzhľadom na prijaté opatrenia ÚVZ SR. 

 

 Príprava individuálnych kondičných tréningových plánov pre jednotlivé vekové kategórie (MŽ/SŽ, 

MD/SD, reprezentanti / pripravil J. Čerňan / F. Gurich) a ich sprostredkovanie RCH trénerom 

 

 Konferenčný hovor RCH (MS Teams aplikácia) so zástupcami vybraných klubov v trenčianskom 

regióne, 8.10., 16:00 – 17:00. Oslovené kluby HK AS Trenčín, MHK Bytča, TJ Sokol B. n/Bebravou resp. 

Partizánske – kategória staršie žiačky  resp. mladšie dorastenky s ponukou opätovného zapojenia do RCH 

štruktúry. Pozitívne reakcie, komunikácia a ďalšie pokračovanie spolupráce pozastavené pandemickou 

situáciou.  

 

 RCH konferenčný hovor (MS Teams aplikácia), 14.10., 12:00 – 13:30, program a zápisnica z tohto 

stretnutia sú priložené nižšie 

 Konferenčný hovor RCH kondičných trénerov (MS Teams aplikácia), 14.10., 13:30 – 14:30, 

aktualizácia informácií, nastavenie vzájomnej komunikácie, jednotnej metodiky a reportingu, zdieľanie 

skúseností. Konferenčný hovor viedol Ján Čerňan. 

 

 Počet školských krúžkov zapojených do RCH štruktúry a spĺňajúcich stanovené kritéria je 169, z toho 52 

školských krúžkov bolo aktívnych aj v októbri, kým to situácia umožňovala. 

 Prehľad školských krúžkov v jednotlivých regiónoch k 1.10.2020: 

  RCH BA - 48 krúžkov 

  RCH DS - 24 krúžkov 

  RCH SA - 12 krúžkov 

  RCH TO - 25 krúžkov 

  RCH PB-chlapci - 21 krúžkov 

  RCH PB-dievčatá -  9 krúžkov 

  RCH Východ: 

   MI – 14 krúžkov  

   PO – 5 krúžkov  

   KE – 11 krúžkov  

 

 



 
Zápisnica k stretnutiu RCH trénerov                      14.10.2020, MS Teams konferenčný hovor 

 

Prítomní: Ernö Kelecsényi, Fernando Gurich, Silvia Priklerová, Zdena Rajnohová, Ľubomír Orosz, Milan 

Foľta, Marián Buday, Ferdinand Minarovský, Peter Pčola, Ján Čerňan, Zuzana Moravčíková 

 

Ospravedlnení:  - 

Miesto a čas stretnutia: MS teams konferenčný hovor, 12:00 – 13:30    

Program stretnutia RCH  

1. Otvorenie  (E. Kelecsényi / EK)  

2. Hodnotenie aktuálnej situácie a nastavenia v súvislosti s COVID-19 ochorením (E. Kelecsényi) 

3. Juniorská / kadetská reprezentácia – status update (F.Gurich) 

4. Kondičné tréningy a spolupráca s kondičnými trénermi (F. Gurich / J. Čerňan) 

5. Správa o činnosti škôl v projekte (Z. Rajnohová) 

6. Rôzne 

 

1. Otvorenie  (E. Kelecsényi)  

 Privítal prítomných a otvoril stretnutie. Poďakoval za trpezlivosť pri organizácii stretnutia, ktoré sa 

menilo s ohľadom na aktuálnu situáciu (zmena termínu a spôsobu komunikácie (MS Teams), čakanie 

na oficiálne vládne informácie apod.) 

 Agenda konferenčného hovoru mierne upravená oproti tomu, čo sme avizovali vzhľadom na aktuálnu 

situáciu. 

 

2. Hodnotenie aktuálnej situácie a nastavenia v súvislosti s COVID-19 ochorením (E. Kelecsényi) 

 Aktívna komunikácia (písomná, telefonická, osobná) s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, 

SR – čakáme na odpovede a aktualizácie opatrení a reštrikcií, informácie nie sú zatiaľ jasné. 

 Riešime ako tréningový proces tak aj zapojenie školských krúžkov. 

 Na základe vládnych opatrení sú možné 2 scenáre: 1/ športové súťaže komplet pozastavené alebo 2/ po 

intervencii veľkých športových zväzov (hokej, futbal, hádzaná, volejbal, basketbal) bude možné hrať 

aspoň najvyššiu mužskú / ženskú súťaž (extraligu) za dodržania opatrení, ktoré sú v štádiu finalizácie 

(napr. COVID 19 antigénové testy pred každým zápasom apod.) 

 Antigénové testovanie extraligových tímov hradí SZH. 

 Nakoľko SZH prevzalo finančné náklady spojené s testovaním, požiada extraligové kluby o spoluprácu 

v tomto rozsahu:  

 reprezentanti/reprezentantky v kategórii junior/kadet budú môcť trénovať spolu s A-tímom v danom 

klube (F. Gurich pripraví zoznam týchto hráčov). 

 vekové kategórie, ktoré nebudú môcť trénovať (na základe vládnych opatrení) – budú mať nastavený 

obdobný systém individuálnych tréningových plánov vrátane reportingu (excel súbor, foto-video 

dokumentácia apod.) ako sme mali počas prvej vlny pandémie na jar 2020. 

 individuálne kondičné plány pripraví F. Gurich a J. Čerňan (úloha)  

 urobíme všetko preto, aby sme boli pripravení flexibilne riešiť situáciu a adaptovali tréningové 

podmienky tak, aby boli realizovateľné, v rámci vymedzených vládnych opatrení, ktoré plne 

rešpektujeme.  

 Nakoľko opatrenia vlády a špecifikácia podmienok zatiaľ nebola zverejnené (pozn. zápisnica je zo dňa 

14.10.2020) , aktuálne informácie budeme posielať postupne.  

 

 

 



 

DISKUSIA:  

 

Ferdinand Minarovský (RCH TO):  

 foto-video dokumentácia z priebehu individuálnych tréningov bude teda tiež potrebná.  

 Je potrebne evidovať zoznam hráčov na ploche v prípade kontroly zo strany napr. UVZ? 

 EK: Nakoľko opatrenia vlády a špecifikácia podmienok zatiaľ nebola zverejnené (pozn. zápisnica je 

zo dňa 14.10.2020) , aktuálne informácie budeme posielať postupne.  

 

Silvia Priklerová (RCH DS):  

 juniori/kadeti budú taktiež testovaní ako ostatní hráči/hráčky A tímu? 

 EK: Všetci ktorí budú zapojení do tréningového procesu budú musieť byť testovaní. Pošleme 

informáciu dodatočne. 

 S testovaním hráčov/hráčok by sme nemali mať problém. 

 Podľa aktuálnych informácií trénovať by mali iba profesionálne kluby. 

 

Ľubomír Orosz (RCH BA):   

 dostaneme teda zoznam hráčov-reprezentantov, ktorí budú oprávnení trénovať s A-tímom? 

 EK: Fernando Gurich pripraví zoznam hráčov/hráčok. 

 Stretli sme sa s tým, že rodičia nesúhlasili s testovaním hráča/hráčky. 

 Pracujeme so širším kádrom, tréning máme napr. 2,5h, kedy jedna skupina (širší A-tím + kadeti) trénuje 

1,15h a druhá skupina (užší káder A tím) druhú 1,15h. 

 Metodické pokyny dáva SZH t.j. určuje, kto patrí (napr. juniorskí reprezentanti) do širšieho kádra napr. 

A tímu. 

 

Peter Pčola (RCH Šaľa) 

 Trénujeme podobne ako v BA, t.j. širší káder A-tímu rozdelený na dve samostatne trénujúce skupiny. 

  

Milan Foľta (RCH Východ): 

 V Prešove môžeme mať problém so zapojením juniorov/kadetov do tréningu seniorského A-tímu  

 EK:  budeme riešiť individuálne. 

 

3. Juniorská / kadetská reprezentácia – status update (F.Gurich) 

 Pripravíme zoznam juniorských reprezentantov, ktorí sú opravení zúčastňovať sa tréningového procesu 

A-tímu. 

 3m test (3minútový test) – reprezentanti sú povinní reportovať výsledky na mesačnej báze priamo J. 

Čerňanovi – RCH hlavných trénerov prosím o kontrolu tohto procesu (testovanie samotné a reporting).  

 V spolupráci s J. Čerňanom príprava individuálneho tréningového plánu t.j. beh, kondícia, posilňovanie 

– pre 3 vekové kategórie (SŽ, dorast, repre) pravdepodobne na mesačnej báze resp. podľa aktuálnej 

situácie (2-týždňový resp. mesačný model apod.).  

 Plánovaný konferenčný hovor s kondičnými trénermi (14.10./13:30 – 14:30) – predstavenie sa 

navzájom, nastavenie systému a spolupráce, J. Čerňan ako hlavný SZH kondičný tréner. Nastavenie 

spoločnej metodiky a základných mantinelov, adaptácia kondičných plánov na lokálne / regionálne 

podmienky, vzájomná komunikácia trénerov pod kontrolou J. Čerňana. 

DISKUSIA: 

Silvia Priklerová (RCH DS):  

 Reprezentanti, ktorí budú trénovať s A-tímom majú taktiež realizovať individuálne tréningové plány?  



 J.Čerňan – reprezentanti majú svoje vlastné individuálne tréningové plány t.j. keď budú trénovať 

s A tímom, budú aj ich individuálne tréningové plány upravené podľa potreby (v závislosti od 

toho, aký tréningový plán má A-tím). 

 

4. Kondičné tréningy a spolupráca s kondičnými trénermi (F. Gurich / J. Čerňan) 

 Prezentácia je prílohou tejto zápisnice. 

 3m testovanie a individuálne kondičné plány pripravované pre reprezentantov – individuálne 

upravované, komunikované a vyhodnocované – účelom je postupné zlepšovanie výkonnosti hráča. 

 Testovanie je pre informáciu prioritne trénera, nie hráča. 

 

5. Správa o činnosti škôl v projekte (Z. Rajnohová) 

 Počet školských krúžkov ktoré spĺňajú naše kritériá 146, počet krúžkov ktoré nespĺňajú podmienky 23, 

po udelení výnimiek celkový počet 169 

 Prehľad krúžkov v jednotlivých regiónoch: 

  RCH BA - požadovaných 48 - splnenie podmienok 33 krúžkov 

  RCH DS - požadovaných 24 - splnených podmienok 19 krúžkov 

  RCH SA - požadovaných 12 - splnených podmienok 10 krúžkov 

  RCH TO - požadovaných 25 krúžkov - splnenie všetkých podmienok 

  RCH PB -CH - požadovaných 21 - splnenie všetkých podmienok 

  RCH PB -D- požadovaných 9- splnenie všetkých podmienok 

  RCH Východ: 

  MI - požadovaných 14 - splnenie všetkých podmienok 

  PO- požadovaných 5 - splnenie všetkých podmienok 

  KE - požadovaných 11 -splnenie podmienok 10 krúžkov  

 K 1.10. sa aktívne zapojilo 52 školských krúžkov 

 Niektoré krúžky už začali so svojou činnosťou v 09_2020 (aj bez nároku na odmenu). 

 Tipos Minihadnball liga bude/nebude sa hrať? 

 EK:  minihadball liga sa za daných okolností hrať nebude, no v tomto projekte chceme pokračovať 

naďalej pod hlavičkou niektorého z partnerov.  

 

Ernö Kelecsényi:  podľa aktuálnych informácií činnosť školských krúžkov je pozastavená až do odvolania. 

 

6. Rôzne 

Ernö Kelecsényi :  

 Oslovili sme kluby HK AS Trenčín, MHK Bytča, TJ Sokol B. n/Bebravou resp. Partizánske – kategória 

staršie žiačky  resp. mladšie dorastenky s ponukou opätovného zapojenia do RCH štruktúry 

 Všetky menované kluby prejavili záujem a uvítajú podporu zo strany SZH 

 Sú s nimi plánované ďalšie stretnutia, aby sme si túto spoluprácu nastavili, budeme však postupovať 

podľa aktuálnej situácie a opatrení. 

 Ferdinand Minarovský: Vzhľadom na aktuálnu situáciu stretnutie v blízkej budúcnosti nebude 

možné, ale môžeme menované kluby zapojiť už do našej individuálne tréningovej činnosti – t.j. 

poslať im metodické pokyny.   

 

Ďalšie plánované stretnutie – všetci budú včas  informovaní. 

Zapísala:  Moravčíková Zuzana 

Overil:  Kelecsényi Ernö 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 



K bodu 5 

Priebeh Slovenského pohára mužov a žien a súťaží SZH 

 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH a MOL ligy nadviazal na informácie podané v bode 3 – správa predsedov 

komisií. V súčasnosti stále nemôžu prebiehať nižšie ani mládežnícke a žiacke súťaže. Rovnako tak ani 

Slovenský pohár mužov a žien. V súčasnosti sa zameriavame spolu s klubmi na odohratie čo najväčšieho 

možného počtu zápasov v ramci SHE a MOL ligy. V prípade, že sa situácia v nižších súťažiach nezmení, ŠTK 

SZH pripraví na decembrové rokovanie VV SZH návrh na úpravu týchto súťaží. Ako najreálnejšie riešenie sa 

ukazuje (ak budú vôbec môcť súťaže na jar pokračovať) odohrať nižšie súťaže v upravenom formáte – 

jednokolovo. Čo sa týka Slovenského pohára, rovnako, akonáhle bude možné odohrať nižšie súťaže, príde 

k posunu jednotlivých kôl tejto súťaže. 

 

 

 

K bodu 6 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH o pomoci z MŠVVaŠ SR nasledovne: 

 

Pre najvyššie súťaže SZH 222.000,- eur na personálne náklady klubom (za obdobie august – október 2020) 

s podmienkou, že 111.000,- eur (50%) poskytne SZH na ostatné náklady klubom (za rok 2020), čo predstavuje 

cca 23.000,- eur/ klub (rozdelené medzi 14 klubov). V prípade, že klub nebude vedieť vydokladovať personálne 

náklady, tak táto čiastka bude prerozdelená medzi ostatné kluby. Kluby majú povinnosť všetky náklady 

zúčtovať do 4.12.2020. 

MŠVVaŠ SR prisľúbilo ďalšiu pomoc i za mesiace november a december 2020. 

Ministerstvo hospodárstva SR rovnako prislúbilo sanáciu okrem personálnych nákladov za obdobie marec – 

november 2020. 

Ušetrené finančné prostriedky za akcie reprezentačných družstiev budú prerozdelené klubom ku koncu roka, 

ktoré musia byť zúčtované do konca februára 2021. 

Ďalej podal informácie ohľadom šampionátov: v chlapčenskej zložke boli všetky podujatia zrušené 

s výnimkom ME kadetov (august 2021). Ostatné dievčenské šampionáty plánované na leto zatiaľ ostávajú v 

platnosti, rovnako aj predkadeti (SWE). Čakáme na informácie ohľadom dohrávaných zápasov mužov s CRO 

a ESP.  

 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH predložil nasledovný písomný materiál: 

 

V zmysle Stanov SZH, l. 3, bod 5.5 LK SZH predkladá návrh na prijatie za nového člena SZH: 

 

 

1) Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.  

sídlo:   Karola Kuzmányho 6225/24 , 071 01 Michalovce 

IČO:   53332504 

predseda :  Ing. Patrik Sabov 

 

 

Subjekt splnil podmienky pre prijatie za člena SZH v zmysle článku 3 Stanov SZH. 

 



 

 

2) HKM Slovan Šaľa 

 

Sídlo:  Horná 30, 927 01 Šaľa 

IČO: 52671666 

prezident (predseda): Jozef Klačko 

 

Subjekt splnil podmienky pre prijatie za člena SZH v zmysle článku 3 Stanov SZH. 

 

VV SZH hlasovaním (naraz za oba návrhy) všetci „ZA“ schválil predložený návrh.  

 

 

Dňa 21.9.2020 prebehlo hlasovanie per rollam k nasledovnému návrhu KRaD SZH: 

 

Na základe  žiadosti  zo SEHA ligy  zo dňa   17.9.2020   som  rozposlal  návrh  všetkým  členom  KRaD SZH 

na  vyjadrenie  resp. doplnenie návrhu. 

Väčšinovým  návrhom   bola prijatá  nasledujúca  nominácia  rozhodcov a delegátov  SZH  pre 

súťaže  SEHA  v ročníku 2020/21 

  

rozhodcovia :        1.    Mandák Boris      -    Rudinský  Mário 

                               2.    Baďura  Michal    -    Ondogrecula Jaroslav 

                

Výsledok hlasovania per rollam VV SZH:               ZA                     - 8x 

                                                           PROTI               - nikto 

                                                            ZDRŽAL SA        - nikto 

                                                                            Nehlasoval         - 1x 

delegáti :               1.     Rudinský  Ján 

                               2.    Dvorský    Peter  

 

Výsledok hlasovania per rollam VV SZH:               ZA                     - 8x 

                                                           PROTI               - nikto 

                                                            ZDRŽAL SA        - nikto 

                                                                            Nehlasoval         - 1x 

V zmysle   rozpisu  Spoločného poriadku rozhodcov  a delegátov SZH   nominácia 

podlieha  schváleniu  VV  SZH.  

Na  základe  toho prosím,  o čo najrýchlejšie schválenie per rollam   a zaslanie  nominácie  na 

SEHA  kanceláriu. 

 

Dr. Rudinský Ján v.r. 

predseda komisie  

 

Záver:  

 

Na základe výsledkov hlasovaní členov VV SZH, boli oba návrhy KRaD SZH schválené tak, ako boli 

predložené. 

 



V dňoch  20.-21.10.2020 prebehlo hlasovanie per rollam k nasledovnému návrhu uznesenia: 

 
 
Návrh uznesenia VV SZH: 

 

 

Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej schvaľuje, že na organizovanie Majstrovstiev Európy v hádzanej 

mužov, ktoré sa uskutočnia v januári 2022 na Slovensku a v Maďarsku  (ďalej len „ME 2022“) využije 

Slovenský zväz hádzanej, ktorý má na starosti organizáciu ME 2022 na území Slovenskej republiky, svoju 

100% dcérsku spoločnosť Marketing SZH, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 52 227 

715, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 137621/B.  

 

Výsledok hlasovania per rollam VV SZH: 

 

Hlasovanie:                       ZA                     - 8x 

                              PROTI                  - nikto 

                             ZDRŽAL SA           - nikto 

                                             Nehlasoval:         - 1x 

 

Na základe výsledku hlasovania per rollam bol predložený návrh uznesenia schválený. 

 

 

 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

V Bratislave dňa 10.11.2020 

 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

Overil: J. Holeša 


