
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   8/2020  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.12.2020 

o 12:30 hod. ON LINE. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Mgr. S. Priklerová PhD, MUDr. J. Rudinský, Mgr. F. Minarovský,  

M. Nedorost a J. Beňo 

 

Ospravedlnený: M. Šubák, I. Sverák a A. Petro 

 

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. Vyhodnotenie súťaží SZH za jesennú časť       I. Sverák, P. Brunovský 
6. Povinnosť klubov od roku 2021 mať určitý počet rozhodcov podľa danej súťaže   J. Beňo 
7. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR M. Šubák, M. Faithová 
8. Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2020/2021     F. Minarovský 
9. Rôzne 

 

 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH, ospravedlnil neúčasť M. Šubáka,  

I. Sveráka, 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.  

 

K U 1/9/2017 pripravil nasledovný písomný materiál J. Beňo, predseda komisie KZH: 

 

Návrh pre VV SZH: 

 

 povinnosť pre kluby mať svojich aktívnych rozhodcov s licenciou: 

 

1) Buď podľa počtu družstiev: 

a)  5 družstiev -   4 rozhodcovia 

 b)  3 družstvá  -  3 rozhodcovia 

 c)  1 družstvo -  1 rozhodca 



 

2) Buď podľa hrania súťaže: 

a)  Extraliga, WHIL -  4 rozhodcovia 

 b)  I. liga      -  3 rozhodcovia  

 c) II. dorastenecká liga- 2 rozhodcovia 

 d) krajská súťaž  - 1 rozhodca 

 

- prípravné obdobie  tri roky 

- za nedodržanie povinných kvót rozhodcov bude nasledovať povinnosť zaplatiť navrhnutú pokutu 

- za každého chýbajúceho rozhodcu podľa návrhu bude klub platiť pokutu nasledovne: 

 

Extraliga, WHIL-  500,- € 

I. liga  - 300,- € 

II. Dorast liga  - 150,- € 

Krajská súťaž -   50,- € 

 

Bonus za prekročenie počtu rozhodcov v klube bude: 

Za každého navyše rozhodcu 5% vrátenie z vkladu do súťaží. 

 

U 1/9/2017: VV SZH po diskusii hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložený materiál  

„Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov“ s nasledovnými úpravami: Prechodné 

obdobie sú 3 roky, t.j. 2018/19, 2019/20, 2020/21. Do 30.4.2018 je potrebné doplniť 

„marketingovo-motivačný akčný“ plán a dopracovať sankcie. 

 

Z: J. Rudinský a predsedovia komisií VV SZH T: 30.4.2018 

 

Z dôvodu končiaceho sa prechodného obdobia je potrebné, aby sa od ročníka 2021/22 začalo uvažovať 

o sledovaní dodržiavania  uznesenia U 1/9/2017. 

 

Návrh:  

1/ Komisia rozhodcov by mala vypracovať zoznam  klubov, ktoré sú členmi SZH  a doplniť ho príslušnosťou 

doteraz aktívnych rozhodcov, aby kluby mali prehľad o chýbajúcich rozhodcoch podľa prijatého návrhu.  

2/ Z dôvodu, že pre pandémiu Covidu 19 nemohlo byť v roku 2020 uskutočnené žiadne školenie nových 

rozhodcov, predĺžiť toto uznesenie ešte o jeden rok, čím by predmetné uznesenie platilo od súťažného ročníka 

2022/23.  

 

Po diskusii medzi členmi VV SZH J. Rudinský navrhuje doplnil benefity pre tie kluby, ktoré podmienky splnia 

a I. Sabovik, GS SZH požiadal vypracovať tabuľku s aktuálnou registráciou rozhodcov v jednotlivých kluboch. 

Vypracovaním tabuľky bol poverený tajomník KRaD SZH L. Podlucký v spolupráci so ŠS SZH S. Švarcom 

a predložiť na rokovanie VV SZH. 

 

VV SZH sa bude týmto uznesením i naďalej zaoberať. 

 

 

 

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 s členmi komisie 

v telefonickom a mailovom  kontakte. Komunikácia je v podstate zúžená len na tému kedy začnú súťaže. Tento 

súťažný ročník pri aktuálnej situácii bude zrejme ukončený len súťažiami v KZH, bez záverečných turnajov. 

Informoval o ponuke Žiliny (vyvrcholenie súťaží) na august 2020. Termín sa javí ako nie najvhodnejší, lepší by 

bol júl 2020 a bez staršieho žiactva, ale bude treba pokračovať v komunikácii. 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

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

komisie a v intenzívnom kontakte so sekretariátom SZH. KRaD SZH v tomto mimoriadnom období (Covid-19) 

pripravila v rámci on line vzdelávania pre všetkých rozhodcov a delegátov SZH 3 videá – situácie z tohto 

súťažného ročníka, aby sa všetci vyjadrili k daným rozhodnutiam. Keďže v tomto období nemôžu prebiehať 

nižšie a mládežnícke súťaže a rozhodcovia týchto súťaží nemôžu rozhodovať, tak si túto možnosť pochvaľujú 

najmä rozhodcovia týchto súťaží. 

 

J. Rudinský predložil nasledovný písomný materiál: 

 

Vec :   zaradenie  rozhodkyne  na listinu MOL - Extraliga 

 

KRaD  SZH   si  Vás  dovoľuje VV SZH  požiadať   u  súhlas    na  zaradenie  Rebeky  Haščíkovej na listinu  

Rozhodcov MOL ligy  a SHE. 

 

Zdôvodnenie  :  

KRaD  SZH  sa zaoberala  situáciou v ženskom programe v štruktúre  rozhodcov   SZH. Skonštatovala, že 

máme  súčasne  na listine pre najvyššie   súťaže  3  rozhodkyne a  je ťažko to  obsadzovať  nakoľko  je nepár  a 

nemáme  to  s čím porovnávať.  Zároveň   musíme priznať, že  pár,  ktorý sa javí ako stabilný /čo sa týka 

zloženia  Bočaková - Jánošíková/  nepodáva požadované výkony.  Preto  KRaD SZH tak, ako po minulé  roky, 

navrhuje  do odvetnej časti  postup  mladých rozhodcov, aby  dostali šancu  sa ukázať. 

Zaradením  Rebeky Haščíkovej   by  vznikla  druhá ženská  dvojica  Kellner - Haščíková, ktorá dúfame, bude 

oživením v ženskom programe a  bude  konkurenciou  už pre spomenutý pár  a tým sa snáď  zvýši  úroveň 

ženských  párov,  o čo nám hlavne ide.  

Nasadenie plánujeme  už  od januára   2021   po úspešnom reštarte  súťaži.   

 

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. Očakávame v týchto dňoch legislatívny výklad z ČSH na prechod hranicou SR/ČR 

v súvislosti s pokračovaní MOL ligy, nakoľko je potrebné odohrať zápasy „cez hranicu“. 

Predkladajú vrámci ŠTK SZH písomný materiál v rámci samostatného bodu. 



Zvýraznil výbornú spoluprácu s predsedom KRaD SZH J. Rudinským, ktorý v tomto období musí vykonať 

množstvo telefonátov pri obsadzovaní v neštandardnom „Covid-19 režime“ po týždňoch. 

V rámci SHE bol dňa 9.12.2020 o 17:30 hod. odvysielaný v priamom prenose na RTVS zápas HKM Šaľa – 

MHC Štart Nové Zámky, čo hodnotíme veľmi pozitívne v rámci propagácie hádzanej na Slovensku. 

 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost informoval, že DK SZH nemala zasadnutie, riešili len úhrady pokút. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

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

elektronicky. Písal e-mail ohľadom koordinátorov a poďakoval za príspevok, ktorý prišiel v dňoch 12.-

13.12.2020.  

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová oboznámila členov VV SZH, že v piatok prebehol seminár, ktorý riešili cez platformu on line. 

Poďakovala za kvalitnú prácu J. Čerňanovi. Z počtu 40 prihlásených sa zúčastnilo 12. Budú zisťovať príčinu, 

prečo tomu tak bolo. Veľa ľudí sa odhlásilo 1 deň pred začatím, čo považuje za neseriózne. 

Zaslali pripomienky k úpravám k Zákonu o športe. 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období november – december 2020  

 

November 2020 

 

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

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

tréningové plány majú pokryť obdobie november / december resp. podľa vývoja situácie. 

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

verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) – individuálne tréningy, skupinové tréningy 5+1 - kde je možné 

takto trénovať. RCH tréneri podávajú naďalej správu o ich tréningovej činnosti na týždennej báze a to 

formou excel záznamu (zoznam hráčov/hráčok, forma a zameranie tréningu, hodnotenie tréningu, príp. 

video záznam) alebo cez online aplikáciu MatchMeeting. 

 Hodnotenie činnosti RCH trénerov na mesačnej báze formou slovného hodnotenia ich činnosti a aj na 

základe týždenných záznamov, osobnej návštevy a telefonickej komunikácie so supervízormi jednotlivých 

regiónov. Pripravuje RCH supervízor daného regiónu. 

 Spustenie elektronickej platformy vzdelávania tzv. „e-learning“ v spolupráci s Bratislavskou 

hádzanárskou akadémiou a Slovenským olympijským a športovým výborom. Pilotná fáza projektu spočíva 



v zapojení učiteľov resp. trénerov školských krúžkov do tohto off-line vzdelávania (zoznam učiteľov 

oprávnených vstúpiť do tejto platformy). Obsahom platformy sú metodické pokyny, vzorové tréningy, 

video-ukážky tréningovej činnosti apod. a tieto budú postupne dopĺňané o ďalšie vhodné materiály. 

Predpokladom e-learningovej platformy je jej postupné rozšírenie o ďalšie kategórie trénerov. 

 TALENT program – zber údajov talentovaných hráčov/hráčok r. 2006/2007 z jednotlivých regiónov (F. 

Gurich). 

 

December 2020  

 

 RCH tréningy prebiehajú naďalej podľa vládnych opatrení a nariadení – t.j. v obmedzenej forme. 

 Činnosť RCH trénerov naďalej zaznamenávaná v MatchMeetingu alebo v excel zázname na týždennej 

báze. 

 Hodnotenie činnosti školských krúžkov (p. Rajnohová) a nastavenie v ďalšom období – napriek tomu, že 

činnosť školských krúžkov je z objektívnych pozastavená, našli sa učitelia (cca 10), ktorí za dodržania 

vládnych opatrení krúžok aktívne viedli (5+1 osoba).  

 RCH supervízori konferenčný hovor (MS Teams aplikácia), 10.12., 13:00 – 14:00, program: hodnotenie 

aktuálnej situácie v RCH (nastavenie tréningovej činnosti, problémy a výzvy), hodnotenie činnosti RCH 

trénerov, Talent program údaje sumarizácia, informácie o pilotnej fáze e-learningu (zapojenie učiteľov 

resp. trénerov školských krúžkov). Reakcia RCH trénerov – hoci si uvedomujú objektívne príčiny 

aktuálneho diania (obmedzení),  situácia začína byť kritická, u hráčov prevládajú negatívne pocity 

demotivácie a frustrácie, bez vidiny súťažného zapojenia sa ťažko udržiava koncentrácia.  

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

K bodu 5 

Vyhodnotenie súťaží SZH za jesennú časť 

ŠTK SZH predložila nasledovný písomný materiál: 

 

1. Vyhodnotenie súťaží SZH za jesennú časť 2020/2021: 

 

ŠTK SZH na začiatku súťažného ročníka vypracovala písomný materiál: „Opatrenia pri organizovaní zápasu 

v súvislosti so šírením COVID-19, ktorý bol schválený ÚVZ SR. Všetky súťaže SZH sa začali tak, ako boli 

naplánované. No žiaľ, na základe situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, po rozhodnutiach ÚKŠ SR 

a ÚVZ SR boli všetky súťaže zastavené. Opätovný reštart sa podaril len pre 5 kolektívnych športov, medzi 

ktoré sa zaradili aj obe naše najvyššie súťaže SHE a MOL liga a to za dodržania prísnych opatrení. Dňa 

19.10.2020 sme zaslali všetkým zainteresovaným: 

 

- Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 

- Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle 

opatrenia ÚVZ SR (vypracované MŠVVaŠ SR) 

- Výklad z MŠVVaŠ SR k otázke ako postupovať v prípade pozitívne testovaného jednotlivca (-

coch) 

 

Ďalej SZH zabezpečuje pre všetky kluby SHE, MOL ligy, delegátov a rozhodcov (výborná spolupráca i 

s predsedom KRaD SZH J. Rudinským pri obsadzovaní a testovaní rozhodcov a delegátov) týchto súťaží 



bezplatne antigénové testy, tak aby mohli byť všetci aktéri zápasov/tréningového procesu testovaní podľa 

nariadení. 

 

2. Návrh úpravy Rozpisov súťaží SZH pre I. a II. ligy dospelých a dorasteneckých súťaží SZH 

v súvislosti s opatrenia COVID-19 

 

Tak ako bolo uvedené v bode 1 – vid vyššie, všetky súťaže okrem SHE a MOL ligy sú pozastavené. Družstvá 

v súťažiach I. a II. ligy mužov a žien, resp. dorasteneckých súťaží majú odohratých len minimum zápasov. 

K dnešnému dňu nie je povolené organizovať zápasy pre tieto súťaže. Vzhľadom na aktuálny dátum je zrejmé, 

že tieto súťaže sa nebudú môcť dohrať podľa pôvodne schválených rozpisov súťaží a hracích systémom. 

Jednoducho sa to už nebude dať stihnúť. 

Preto ŠTK SZH navrhuje v danej situácii upraviť rozpis všetkých týchto súťaží (ak vôbec bude povolené znova 

organizovať tieto súťaže) na jednokolovo, t.j. každý s každým odohrá iba jeden zápas .  

V prípade povolenia by sa súťaže reštartovali najbližšie možným plánovaným kolom v jarnej časti a dohrali by 

sa ostávajúce kolá. Ak sa v niektorom kole stretnú spolu dve družstvá, ktoré svoj zápas už stihli odohrať na 

jeseň, tak v jarnej časti tento zápas už hrať nebudú a v danom kole budú mať voľno. 

 

Cieľom je dať možnosť družstvám hrať, ak to samozrejme bude povolené, a súťaže riadne dohrať s vyhlásením 

výsledkov. Daný návrh riešenia je najlepší zo všetkých prípadných zlých (turnaje a pod., lebo každá úprava je 

nedobrá) a mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne rozhodnutia. Každé družstvo odohrá s každým vždy 

iba jeden zápas a len dané vyžrebovanie určí, či s daným súperom budú hrať doma, alebo vonku (vyžrebovania 

sú známe od leta). Podobné riešenia sa realizovali aj na významných podujatiach ako boli v tomto súťažnom 

ročníku európske pohárové súťaže vo futbale, alebo sa tak napr. trojkolovo hrala aj najvyššia futbalová liga 

v minulosti. Podobne o domácom prostredí sa rozhoduje aj v Davis cup-e, resp. Fed cup-e v tenise. 

 

 

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

 

 

 

 

K bodu 6 

Povinnosť klubov od roku 2021 mať určitý počet rozhodcov podľa danej súťaže 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH predložil k uvedenému bodu samostatný písomný materiál, ktorý bol 

prerokovaný v bode 2 – kontrola uznesení, nakoľko sa viaže k presnému uzneseniu, a tak je aj zapísaný v tejto 

zápisnici (vid bod 2). 

 

  

 

K bodu 7 

Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR 

 

Z dôvodu ospravedlnenia sa M. Šubáka z rokovania bol tento bod preložený na najbližší VV SZH. 

 

K bodu 8 

Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2020/2021 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu (Covid-19) bol tento bod presunutý na najbližšie rokovanie VV SZH. 

 



K bodu 9 

Rôzne 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH poďakoval KRaD SZH za zaslané videá, ktoré slúžia ako výuka pre rozhodcov 

a delegátov. 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH, že taraz je možné zaslať pripomienky k pripravovanej 

úprave Zákona o športe, ktorý by mal po úpravách platiť od 1.1.2022. 

Ďalej uviedol najbližší program reprezentačného družstva mužov SR v závere roka 2020 a v priebehu januára 

2021. V priamom televíznom prenose na RTVS bude odvysielaný prípravný zápas SR-ČR 29.12.2020 zo ŠH 

v Trenčíne. S reprezentáciou Maďarska sa stretne naše družstvo 7.-8.1.2021 v HUN a v dňoch 15.-16.1.2021 

v Šali s mužmi Rumunska. Ostatné reprezentácie momentálne „stoja“, nakoľko je viacero pozitívne 

testovaných, resp. okresní hygienici nedali povolenie. 

 

E. Kelecsényi, viceprezident SZH informoval o prípravných zápasoch RD žien v Španielsku, ktoré zároveň 

slúžili aj ako príprava pre ESP na ME žien v Dánsku. V súčasnosti poznáme potencionálnych súperov pre 

barážové zápasy nášho RD žien. 

Ďalej uviedol, že novembrová kvalifikácia o postup do play off zápasov na MS žien sa presunula z novembra 

na marec 2021. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH poďakovala, že sa hádzaná dostala na obrazovky RTVS. Vyjadrila sa 

k príspevku F. Minarovského v rámci bodu 3 – kde sa taktiež prikláňa k skoršiemu termínu, ako augustu 2021. 

Taktiež uviedla, že vychovanie ženských rozhodkýň trvá dlhšie. 

 

 

I.Sabovik, GS SZH a tajomník LK SZH predložil nasledovný písomný materiál: 

 

V zmysle Stanov SZH, LK SZH predkladá návrh na prijatie za nového člena SZH: 

 

SPORT CLUB RUDAR, o.z.  

adresa:    Sama Chalupku 995/11, 900 31 Stupava, SR 

IČO:    52716376 

predseda :   Rudolf Draškovič 

 

 

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

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložený návrh.  

 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

V Bratislave dňa 22.12.2020 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

Overil: J. Holeša 


