
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   2/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.2.2021 

o 12:30 hod. ON LINE. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubík, Mgr. S. Priklerová PhD, Ing. I. Sverák, MUDr. J. Rudinský, 

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

 

Ospravedlnený: 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. Prerokovanie a návrh náhradného modelu vrcholu sezóny 2020/21 v staršom žiactve   F. Minarovský 
6. Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2021     F. Minarovský 
7. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR M. Šubák, M. Faithová 
8. Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov  (U 1/9/20217)    J. Rudinský 
9. Zoznam jubilantov na rok 2021        P. Palša, J. Beňo a  

I. Sabovik 
10. Rôzne 

 
 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH, ospravedlnil neúčasť 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 predložil písomný materiál, ktorý rieši problematiku bodu 5 a 6 dnešného programu rokovania 

VV SZH. Po diskusii medzi členmi VV SZH bol návrh upravený do nižšie uvedenej podoby s tým, že J. Beňo 

ako predseda komisie KZH ho rozpošle všetkým predsedom KZH. Predsedovia KZH budú informovať kluby vo 

svojich príslušných KZH, ktoré hrajú ich žiacke súťaže, aby zároveň zaslali ich záujem o organizovanie SOH 

U15. 

 

NÁVRH KM SZH NA ZMENU VYVRCHOLENIA SÚŤAŽE ST. A ML. ŽIACTVA 2020/2021 

 

 

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

zrejmé, že tieto krajské súťaže sa nebudú môcť dohrať podľa pôvodných rozpisov súťaží a hracích systémom. 

Jednoducho sa to už nebude dať stihnúť. To nám spôsobí, že pôvodne plánovaný nový model vyvrcholenia súťaže 

staršieho žiactva /semifinálové turnaje a Final4 turnaje/ nebude možné zrealizovať. 

 

Cieľom je dať možnosť družstvám hrať, ak to samozrejme bude povolené, krajské súťaže ako tak odohrať a dať 

možnosť družstvám odohrať vrcholný turnaj  s vyhlásením výsledkov. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh je nahradiť plánovaný nový model staršieho žiactva /semifinálové turnaje a Final 4 turnaje/ organizáciou 

takého modelu, aký máme u mladšieho žiactva – teda SOH – Slovak Open Handball. 

 

Za predpokladu, že by sa začalo trénovať plnohodnotne, teda celé družstvo spolu, nie len v malých skupinách, 

navrhujeme nasledovný postup: 

 

Ak by sa začalo trénovať najneskôr od 1.Mája 2021 – zorganizovať turnaje v termínoch: 

 

- SOH U15 staršie žiactvo   –    2.- 4.  Júl 2021 

- SOH U12 mladšie žiactvo –    9.-11. Júl 2021  

 

 

*Podľa nášho názoru je potrebné, aby družstvá mali minimálne 2 mesiace na neprerušený tréningový proces 

a odohratie zápasov v krajských súťažiach alebo turnajoch, aby boli schopné absolvovať  trojdňový turnaj SOH 

U15/12. Ak by sa povolilo trénovať skôr, bude to len plus pre kluby – získajú viac času a priestoru pre prípravu 

družstiev na turnaj SOH U15/12. 

 

*Treba zvážiť určenie organizátora turnaja pre staršie žiactvo. Najskôr dať výzvu pre kluby, či by niekto mal 

záujem tento turnaj organizovať – termín do konca Apríla. Ak by nikto nemal záujem, tak by organizáciu prevzal 

na seba SZH. 

 

*Organizátora turnaja pre mladšie žiactvo máme – Slovan Malá Fatra Žilina, ale je potrebné, aby SZH prerokoval 

nevhodnosť nimi navrhovaného termínu /13.-15. August 2021/ a treba dodržať termín uvedený v tomto návrhu. 

 

*Všetko samozrejme za predpokladu, že bude povolené organizovať takéto hromadné podujatia!!! 



 

Ak by sa nezačalo trénovať ani v navrhnutom poslednom termíne – teda od 1.Mája 2021, navrhujeme dohrať 

súťaže len v rámci krajských súťaží, bez určenia poradia /napr. formou turnajov/, bez vyvrcholenia turnajom 

SOH U 15/12. V takomto prípade treba tento súťažný ročník ukončiť bez vrcholných turnajov a dať klubom čas 

a priestor, aby vedeli znova naštartovať tréningový proces a v kľude sa pripraviť na nasledujúcu sezónu. 
 

 

Definitívne rozhodnutie o celom návrhu príjme VV SZH na svojom rokovaní v marci 2021. 
 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval, že KRaD SZH nemala v tomto období zasadnutie. Naďalej je v intenzívnom kontakte 

s riaditeľom súťaží a pripravuje nominácie v pravidelnom intervale. 

Pochvaľne sa vyjadril o on line seminári pre delegátov v súťažiach SZH, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci 

s marketingom SZH na základe novej zmluvy medzi SZH a spoločnosťou NIKÉ. Poďakoval M. Simonidesovi 

za vedenie tohto seminára. 

Pripravujú nominačný seminár pre rozhodcov a delegátov súťaží SZH, predbežne na jún 2021. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že rokovanie LK SZH nemali. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák znova oboznámil členov VV SZH, že pri zachovaní všetkých proti pandemických opatrení pokračujú 

obe najvyššie súťaže.  

 

Zároveň spolu s P. Brunovským, riaditeľom súťaží predložili za ŠTK SZH nasledovný písomný návrh: 

 

ŠTK SZH sa opätovne zaoberala aktuálnou situáciou v súvislosti s platnými nariadenia ÚVZ SR a hlavného 

hygienika SR a ich dopadov na súťaže SZH, ako aj momentálnou situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19 

v krajine a otváraním škôl, resp. potencionálnym uvoľňovaním opatrení v krajine. 

 

Na základe analýzy skutkového stavu, v zmysle vyššie uvedeného, v súčasnosti nedisponujeme takými 

informáciami a garanciami, aby sme mohli predložiť jednoznačný návrh. Po skúsenostiach aj z ostatného 

súťažného ročníka 2019/2020 vieme, že rozhodujúci a najneskorší moment pre prijatie definitívneho návrhu je 

záver mesiaca marec. 

 

Preto ŠTK SZH navrhuje, aby sa táto problematika preložila na marcové rokovanie VV SZH, kde už bude možné 

prijať, i v prípade nepriaznivej situácie, definitívne stanovisko. Nateraz ostáva v platnosti rozhodnutie VV SZH 

z decembra 2020. 

 

 

 

 

 

 



Zároveň ŠTK SZH predkladá nasledovný návrh na uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie VV SZH: 

 

ŠTK SZH v tomto výnimočnom súťažnom ročníku 2020/2021 navrhuje (z pohľadu korektnosti pre družstvá) 

posun prestupového termínu do konca marca 2021 (na základe vyššie uvedeného, kedy sa v marci bude 

schvaľovať definitíva o súťažiach SZH) pre všetky kluby SZH, okrem 4 družstiev SR MOL ligy. Pre tieto 

družstvá sa nič v systéme súťaže nemení a pre nich ostáva termín 28.2.2020. Pre družstvá NHE tiež do konca 

marca 2021, lebo je stále otvorená baráž medzi družstvami NHE a I. ligy mužov. 

 

U 1/2/2021: VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil v tomto výnimočnom súťažnom ročníku 2020/2021 (z  

pohľadu korektnosti pre družstvá) posun prestupového termínu do konca marca 2021 (na základe 

vyššie uvedeného, kedy sa v marci bude schvaľovať definitíva o súťažiach SZH) pre všetky kluby 

SZH, okrem 4 družstiev SR MOL ligy. Pre tieto družstvá sa nič v systéme súťaže nemení a pre 

nich ostáva termín 28.2.2020. Pre družstvá NHE tiež do konca marca 2021, lebo je stále otvorená 

baráž medzi družstvami NHE a I. ligy mužov. 

 

Z: I.Sverák, I. Sabovik, P. Brunovský, S. Švarc   T: ihneď 

 

   

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost informoval, že DK SZH riešila dva prípady udelených žltých kariet, dvoch minút a červenej karty 

trénerom, resp. funkcionárom. Komunikácia prebiehala elektronicky a telefonicky. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo oboznámil členov VV SZH, že zaslal všetkým KZH list s nasledovnými informáciami: 

 

- upozornenie z VV SZH na termín 15.2.2020 na zúčtovanie príspevku 

- uznesenie zahŕňajúce povinnosť mať stanovený počet rozhodcov pre jednotlivé kluby (niektoré KZH zaslali  

  reakciu, niektoré nie). Týmto uznesením sa bude zaoberať VV SZH na marcovom rokovaní po predložení  

  podkladového materiálu z KRaD SZH 

- ako dohrať jednotlivé súťaže KZH 

- zoznam jubilantov na rok 2021 

- počty družstiev v klubov za jednotlivé súťaže KZH za rok 2020 pri dodržaní stanovených podmienok 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová oboznámila členov VV SZH, že sa zaoberajú prípravou licenčného seminára trénerov na jún 2021 

a pripravujú prezenčne špeciálnu časť vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa a rovnako aj III. 

kvalifikačného stupňa. 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období február 2021 / rok 2020 v skratke 

pre VV SZH, február 2021 

 

Február 2021 

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

MD/SD, reprezentanti / pripravil J. Čerňan / F. Gurich) a ich sprostredkovanie RCH trénerom – 12.2.2021. 

Uvedené tréningové plány majú pokryť obdobie február/marec (resp. budú obmieňané v intervale cca 6 

týždňov) resp. podľa vývoja situácie. 

 Príprava a distribúcia tretieho setu hádzanárskych tréningov / cvičení  (pripravil Gurich – Kysel – Spuchlák - 

Kukučka), ako doplnkový materiál pre RCH trénerov. V momente, kedy bude možné trénovať aj skupinovo, 

materiál je pripravený. 

 Činnosť školských krúžkov (Z. Rajnohová) podľa objektívnych možností, aktivitu vo februári nahlásilo cca 

59 krúžkov. 

 Hodnotenie činnosti RCH trénerov prebieha naďalej ako doposiaľ: 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. A zároveň na mesačnej báze formou slovného a percentuálneho 

hodnotenia ich činnosti, telefonickej komunikácie so supervízormi jednotlivých regiónov - pripravuje RCH 

supervízor daného regiónu. 

 Zber údajov o talentovanej mládeži a sumarizácia výkazu pre Centrum vedecko-technických informácií SR 

(Z. Moravčíková) 

 

 

RCH v roku 2020 v skratke:  

 

RCH činnosť: 

 RCH tréningy – plánované pravidelné RCH tréningy boli realizované len v mesiaci JAN/FEB resp. 

AUG/SEPT – ostatné  vzhľadom na COVID 19 opatrenia nebolo možné realizovať obvyklým spôsobom. 

 od 04/2020 pravidelná príprava mesačných (online) individuálnych kondičných tréningových cyklov 

realizovateľných v domácom prostredí resp. v malých skupinách (max 6 osôb podľa opatrení)  pre jednotlivé 

vekové kategórie (SD, MD, SŽ, MŽ, reprezentácia kadeti /pred-kadeti), ktoré obsahujú mikrocykly podľa 

možností trénovania (10 TJ, 8TJ, 5TJ, 4TJ, 3TJ). Celkovo bolo pripravených v roku 2020 9 setov kondičných 

individuálnych plánov pre jednotlivé vekové kategórie (t.j od 04/2020 – 12/2020).  

 od 04/2020 ONLINE reporting aktivity trénerov (excel záznam na týždennej báze, Match Meeting záznam, 

slovné / % mesačné hodnotenie). ONLINE reporting tréningovej činnosti hráčov/hráčok (vrátane video / foto 

– dokumentácie) 

 od 07/2020 – diagnostika a testovanie 3M hráčov na mesačnej báze (kategória kadetov a pred-kadetov) za 

účelom zvyšovania herného tempa 

 08/2020 – nová štruktúra RCH (viď obrázok)  

 Pozícia supervízor – administratívne spravovanie a kontrola klubov 

 Pozícia regionálny tréner resp. hlavný RCH tréner – kontrolná činnosť vo svojom klube.  



 Pozícia SD/MD tréner  

 Talent program tréner 

 Každé RCH vlastného kondičného trénera (ich činnosť koordinovaná hlavným zväzovým kondičným 

trénerom / J. Čerňan) 

 Každé RCH regionálneho koordinátora pre základné školy  

 

Obr. nová štruktúra RCH (od 08/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské krúžky 

 03/2020 - činnosť krúžkov pozastavená v súvislosti s pandemickými opatreniami 

 04/2020 – poslané metodické pokyny pre činnosť školských krúžkov so zreteľom na prijaté aktuálne COVID-

19 opatrenia 

 07/08/2020 – nastavenie nových hodnotiacich kritérií pre výber škôl resp. školských krúžkov zapojených do 

RCH, komunikácia s RCH koordinátormi pre školy 

 10/2020 – počet školských krúžkov zapojených do RCH štruktúry a spĺňajúcich stanovené kritéria je 150, 

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 - 19 krúžkov 

 RCH PB-chlapci - 8 krúžkov 

 RCH PB-dievčatá -  9 krúžkov 



 RCH Východ: MI – 14 krúžkov / PO – 5 krúžkov / KE – 11 krúžkov 

 11/2020 - 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. 

 

Talent program 

 Pôvodne plánované pravidelné 3-dňových mini-kempy/mesiac s účasťou 30-32 hráčov, hráčok, no  z dôvodu 

Covid-19 pandémie boli viaceré kempy zrušené, realizovali sa len 3 chlapčenské kempy (JAN/FEB/SEP) a 4 

dievčenské kempy (JAN, FEB, SEP, OKT).  

 11/2020 - zber údajov talentovaných hráčov/hráčok r. 2006/2007 z jednotlivých regiónov – 145 chlapcov 

a 123 dievčat (F. Gurich). 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5 

Prerokovanie a návrh náhradného modelu vrcholu sezóny 2020/21 v staršom žiactve 

 

F. Minarovský predložil k tomuto bodu písomný materiál v bode 3 – správa predsedov komisií 

 

 

K bodu 6 

Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2021 

 

F. Minarovský predložil taktiež k tomuto bodu písomný materiál v bode 3 – správa predsedov komisií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7 

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

 

Tento bod bol preložený na najbližší VV SZH. 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval o problematike plnenia finančných záväzkov klubov voči hráčom, hráčkam, 

liste LOSS a odpovedi SZH (vid príloha č. 1 tejto zápisnice) na tento list (všetky materiály obdržali členovia VV 

SZH v písomnej podobe). 

 

Zároveň bol členom VV SZH predložený nasledovný písomný materiál vypracovaný JUDr. M. Faithovou:  

 

 
Návrh úpravy  licenčného konania zohľadňujúci plnenie finančných záväzkov klubov voči hráčom a hráčkam 

 

Vzhľadom k skutočnosti, že SZH nemôže tolerovať a akceptovať také konanie svojich členov - klubov, 

ktoré si neplnia záväzky (najmä finančné) voči hráčom, je potrebné  legislatívne zabezpečiť to, aby  mal zväz 

dosah na takýto klub, a to v súlade so štandardami, ktoré sú bežné v „športovej“ Európe.  

 

SZH ako riadiaci orgán súťaže má právo určiť podmienky, ktorých splnenie požaduje na to, aby 

družstvo klubu mohlo súťažiť v konkrétnej súťaži  SZH a rovnako má právo stanoviť podmienky prevodu 

práva súťažiť na iný subjekt.  Na základe toho základný nástroj pre úpravu danej problematiky je úprava 

podmienok a procesu na udelenie práva súťažiť v súťaži SZH (tzv. licenčná smernica). 

 

Problematika neplnenia finančných záväzkov voči hráčom sa týka predovšetkým najvyšších súťaží (muži, 

ženy) v hádzanej, keďže  iba v seniorských  súťažiach  sú hráči, ktorých hranie hádzanej predstavuje ich hlavnú 

ekonomickú - zárobkovú činnosť. Samozrejme proces zaradenia do súťaže /t.j. licenčný proces/ by mal byť 

jednotný pre všetky vekové kategórie s tým, že pri seniorských súťažiach sa budú vyžadovať podmienky naviac, 

ktoré sa týkajú práve preukázania splnenia záväzkov voči hráčom. 

 

Nižšie je uvedený sumár toho, čo by pripravovaná legislatívna úprava mala obsahovať, nie je to znenie 

návrhu  legislatívnej normy. 

 

Návrh obsahu a rozsahu legislatívnej úpravy: 

1.  Zadefinovanie licencie ako práva na účasť v súťaži, pričom licencia môže byť  prevoditeľná iba za 

podmienok stanovených SZH a so súhlasom SZH.  Na licenciu nemôže existovať právny nárok a musí byť 

vždy časovo obmedzená na jednu súťažnú sezónu. 

  

 



2. Zadefinovanie podmienok pre udelenie licencie ako napr.: 

(i) klub musí splniť podmienky pre účasť družstva v súťaži, ktoré stanovujú predpisy SZH, 

(ii) klub nebol vylúčený zo súťaže, 

(iii) klub dodržiava predpisy SZH, 

(iv) klub má vysporiadané všetky vzťahy so SZH, 

(v) klub nie je v úpadku, v likvidácií, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, klub nie  je v reštrukturalizácií, 

štatutárny orgán klubu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata sa týka 

podnikania, a pod.,  

Osobitné  podmienky pre najvyššiu súťaž: 

(vi) klub má vysporiadané všetky záväzky voči hráčom a športovým odborníkom, 

(vii) napr. to, že klub musí splniť  aj iné športovo - technické podmienky, napr. technické vybavenie 

športovej haly - funkčné kamery, funkčné osvetlenie  potrebné pre TV vysielanie, mix zónu a pod. 

všetko môže zadefinovať SZH podľa doterajších skúseností a potrieb, 

(viii) marketingové podmienky zadefinované SZH. 

 

3. Pred rozhodnutím o udelení licencie  musí klub pre preukázanie, že má vysporiadané finančné vzťahy podľa 

bodu 2. (vi)  predložiť SZH k presne určenému dátumu  správu, ktorá obsahuje: 

 (i) súpis všetkých záväzkov klubu po lehote splatnosti s uvedením  výšky záväzku  a údajov o veriteľovi  

spolu s právnym dôvodom záväzku  (ďalej len „správa“). 

(ii) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu klubu, že všetky údaje v správe sú pravdivé a prehlásenie, že 

ak by sa údaje v správe ukázali ako nepravdivé alebo neúplné,  klub súhlasí s odobratím licencie. 

Povinnosť klubu informovať SZH  o každej zmene v správe, t.j. o uhradení záväzku alebo inom 

zániku záväzku. 

Zadefinovať právo SZH na poskytnutie ekonomických informácií od klubu kedykoľvek počas súťaže. 

V prípade, ak sa ukáže, že klub má podlžnosti voči svojím hráčom možnosť nápravy v presne určenej 

lehote, pred začatím súťaže. 

 

4. Určiť prípady, v ktorých je  SZH oprávnený udelenú licenciu odobrať, napr. v prípade, ak správa bola 

neúplná alebo klamlivá alebo klub hráčov „neplatí“. 

Podmienky  a ich verifikáciu je potrebné nastaviť tak, aby právo odobrať licenciu nemohlo byť zneužité,  

alebo aby SZH nebol „tlačený“ tretími stranami k takémuto konaniu na základe informácií, ktoré nie sú 

verifikované alebo ktoré sa nezhodujú s tým, čo uvádza samotný klub. 

 



5. Zadefinovať podmienky, spôsob a čas, kedy môže klub licenciu previesť na tretiu osobu, pričom každý 

prevod licencie musí schváliť SZH. Predpis SZH  musí obsahovať náležitosti zmluvy, ktorou sa licencia 

prevádza z klubu na tretí subjekt. Ak klub nesplní podmienky stanovené na prevod licencie smernicou, 

prevod nebude SZH schválený. 

 

6. Predpis by mal  obsahovať aj úpravu týkajúcu sa predchádzajúceho obdobia (súťažný ročník 2020/2021),  

ktorá by sa dotkla tých klubov, ktoré previedli svoju „športovú časť“ na nový subjekt a v starom klube 

zanechali dlhy voči hráčom. V takom prípade by SZH mohol odmietnuť udeliť licenciu. „Nový“ klub by 

mohol licenciu dostať iba ak by vysporiadal v určenom čase pred súťažou takéto dlhy. Keďže ide o spätné 

pôsobenie predpisu, môže byť s uvedeným právny problém a jeho pôsobenie môže byť limitované iba na 

dlhy, ktoré vznikli v ročníku 2020/2021. Pri uvedenom zohráva úlohu aj tá skutočnosť akým spôsobom 

došlo k prevodu  športovej zložky na nový subjekt.   

 

7. Licenčná smernica môže obsahovať počet licencií v jednotlivých súťažiach, môže určovať nakladanie 

s voľnou licenciou a poplatky za voľnú licenciu a pod.. 

 

8. Licenčná smernica by mala tiež určovať čas udeľovania licencií,  obsah a formu licencie. 

 

U 2/2/2021:  VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil predložený materiál s tým, že do 30.4.2021 bude  

predložená a VV SZH schválená nová smernica licenčného konania zohľadňujúca plnenie  

finančných záväzkov klubov voči hráčom a hráčkam s platnosťou od 1.7.2021. Následne budú  

mať všetky kluby 2 mesiace na prípravu pre nový súťažný ročník. 

 

Z: LK SZH, M. Šubák, M. Faithová, I. Sabovik    T: 30.4.2021 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8 

Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov  (U 1/9/20217) 

 

Tento bod bol preložený na najbližší VV SZH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9 

Zoznam jubilantov na rok 2021 

 

Pavol Palša, viceprezident SZH v mene subkomisie SZH predkladá VV SZH návrh menného zoznamu jubilantov 

v roku 2021 na posúdenie, doplnenie a schválenie: 

  

50 rokov - Ďakovný list 
Zdena Rajnohová            14.03.1971            Športová akadémia Trenčín 

Renáta Bartková             06.12.1971            Slovan Malá Fatra - HK Žilina 

Peter Stachovič              12.08.1971            Štart pre naše deti 

Maroš Nagy                   25.06.1971            Jednota Sokol Gabor Bánovce nB 

Martin  Múdry                30.08.1971             Sporta Academy Hlohovec 

Marek Gernát                27.06.1971             Tatran Prešov s.r.o. 

Patrik Javorčík               30.12.1971             ŠKP Bratislava 

Milan Hýll                      13.05.1971             Slovan Modra 

Milan Németh                 28.03.1971            UDHK Nitra 

Peter Olšavský               04.05.1971            Tatran Stupava 

Peter Sporni                  11.03.1971             HC Štart Nové Zámky 

Juraj Hudák                   10.08.1971             ŠKP Bratislava 

  

55 rokov - Ďakovný list 

 

Milan Lozák   14.5.1966  Tatran Prešov 

 

60 rokov - Plaketa 
Ľuboš Ivica                    05.12.1961              Tatran Stupava 

Eugen Holdoš               13.03.1961              HK Kúpele Bojnice 

Rudolf Draškovič            02.05.1961              Tatran Stupava 

Jozef Juhász                 27.06.1961              HC Štart Nové Zámky 

Miloslav Chmeliar          17.02.1961               Tatran Prešov s.r.o. 

Zoltán Heister               27.02.1961               ŠKP Bratislava 

František Gábriš           22.10.1961               Sport Club Senec 

  

65 rokov - Plaketa 
Jaroslav Ondogrecula    11.05.1956               MŠK Považská Bystrica 

Ján Rudinský               14.04.1956               SZH 

  

70 rokov - Plaketa 
Ľubica Girdasovová        04.03.1951               ŠŠK - ZŠ Bernolákova Košice 

Jana Kuťková                14.02.1951               ŠKP Bratislava 

  

75 rokov - Plaketa 
Dušan Daniš                26.07.1946                MŠK Iuventa Michalovce 

  

80 rokov - Plaketa 
Jaroslav Rosenberger      30.10.1941               ŠŠK - ZŠ Bernolákova Košice 

Anton Gregor                22..02.1941               SZH 

Irena Popluhárová           29.12.1941                HK Slávia Partizánske 

Štefan Benko                 02.10.1941                Tatran Prešov s.r.o. 

 



90 rokov – Plaketa 

Jozef Slovík   15.2.1931 

 

 

Ján Beňo: Predkladá doplnenie jubilantov za komisiu KKZH na ocenenie v roku 2021 (niektorí jubilanti sú už 

uvedení v návrhu P. Palša za subkomisiu SZH 

 

Návrh ocenenia za KZH Trenčín 

 

Pozdravný list: 50 rokov 

Zdenka Rajnohová   14.3.1971   ŠA Trenčín 

Jana Durechová         1.7.1971   Jednota Sokol Gábor Bánovce n/B 

Maroš Nagy                25.6.1971   Jednota Sokol Gábor Bánovce n/B 

 

Ďakovný list: 55 rokov 

Robert Hurton          9.10.1966   ŠA Trenčín 

Darina Pračková      19.6.1966   HK Kúpele Bojnice 

 

Plaketa bronzová: 65rokov 

Jaroslav Ondogrecula  11.5.1956   MŠK Považská Bystrica 

Viktor Dubovský                8.11.1956   HK AS Trenčín 

 

Plaketa strieborná: 70 - 75rokov 

Ján Rajcigel:   23.5.1951   Pri príležitosti životného jubilea 70.rokov a za osobný prínos  

v oblasti bojnickej hádzanej (dlhoročný tréner mládeže s  

mnohými úspechmi, funkcionár v KHZ, HK Kúpele Bojnice) 

  

Ing. Peter Zaťko   28.7.1946  Dlhé roky pôsobil ako predseda TJ Baník Lehota pod  

Vtáčnikom, neskôr sa venoval trénerskej činnosti a v  

súčasnosti pôsobí ako hospodár. Organizuje a vykonáva  

brigádnickú činnosť športovom areáli a taktiež pomáha pri  

výchove mladých talentov.  

Plaketa zlatá: 80 rokov   

Irena Popluhárová  29.12.1941                spoluzakladateľka ženskej hádzanej v Partizánskom, bývalá  

ligová hráčka TJ Iskra Partizánske, úspešná trénerka mládeže  

v Partizánskom od roku 1967 do 2019,vychovala 8 generácií  

hráčok, ktoré viedla od prípravky po ženy, vychovala plejádu  

bývalých a súčasných reprezentantiek Československa  

a Slovenska,  účastníčok OH,MS a ME, v žiackych  

a dorasteneckých kategóriách  získala 6titulov majstra  

Československa a 25 titulov majstra Slovenska. 

 

Návrh KZH Bratislava: 60rokov 

Mgr. Zoltán Heister  27.2.1961 

Emilia Hianiková  21.7.1961 

 

Návrh KZH Prešov: 55rokov  

 

Milan Lozák    14.5.1966   Tatran Prešov, spol.s.r.o. 



 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil predložený materiál na ocenenie jubilantov za rok 2021.  

 

Zároveň rozhodol, že všetkým schváleným jubilantom za rok 2020, ktorým z dôvodu pandémie Covid-19 

a neumožnenia organizovať podujatia nemohla byť odovzdaná plaketa, resp. ocenenie, budú tieto pamätné 

predmety zaslané poštou spolu so sprievodným listom. 

 

 

 

K bodu 10 

Rôzne 

 

 

Materiál na VV SZH – návrh na ocenenia v zmysle žiadosti SOŠV za rok 2020 

 

Návrh uznesenia: 

VV SZH navrhuje v zmysle žiadosti SOŠV za rok 2020 predložiť SOŠV nasledovných kandidátov: 

(Poznámka: Výber kandidátov vychádza zo schváleného zoznamu jubilantov vo VV SZH na rok 2020) 

 

 

60 rokov: 

Janka Stašová 

Mária Ďurišinová 

Milan Foľta 

 

70 rokov: 

František Šulc 

Jozef Lukáč 

 

75 rokov: 

Pavol Palša 

 

85 rokov 

Anna Čápová 

 

Spracovali:  

J. Holeša, prezident SZH 

I. Sabovik, GS SZH 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH 

 

 

U 3/2/2021:  VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil predložený materiál na ocenenie jubilantov v zmysle   

žiadosti SOŠV za rok 2020 a zaslaním zoznamu na SOŠV. 

 

Z: I.Sabovik a P. Brunovský      T: 10.3.2021 

 

 



I.Sabovik, generálny sekretár SZH informoval o potrebe, tak ako každý rok, vypracovania tabuľky s počtami 

družstiev v súťažiach SZH a KZH v zmysle stanov SZH na prerozdelenie 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ SR 

pre kluby v súťažiach SZH a KZH, ktoré spĺňajú stanovené kritériá za rok 2020. 

 

U 4/2/2021:  VV SZH hlasovaním všetci ZA poveril J. Beňa, predsedu komisie KZH vypracovaním  

(v spolupráci s predsedami jednotlivých KZH) tabuľky presného počtu družstiev v zmysle stanov  

SZH na prerozdelenie 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ SR pre kluby v súťažiach KZH, ktoré  

spĺňajú stanovené kritériá za rok 2020. Uvedenú tabuľku je potrebné zaslať na sektretariát SZH 

na dopracovanie družstiev v súťažiach SZH a následnom prepočítaní počtu delegátov na 

konferenciu SZH za jednotlivé KZH. 

 

  Z: J. Beňo        T: 8.3.2021 

 

 

U 5/2/2021: VV SZH schválil zaslanie listu všetkým rozhodcom a delegátom v súťažiach SZH v súvislosti  

s aktívnou spoluprácou na príprave a samotnom priebehu ME mužov 2020 v Bratislave  

a Košiciach. Rovnako schválil zaslať list pre študentov FTVŠ – špecializácia hádzaná podľa  

požiadaviek EHF. 

 

  Z: J. Rudinský, P. Brunovský, I. Nemeček, S. Priklerová  T: ihneď 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 30.3.2021 o 12:00 hod. 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

Prílohy: 

 

č. 1 - Odpoveď SZH na list z LOSS 

 

 

V Bratislave, dňa 23.2.2021 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overil:  J. Holeša, v.r. 

 

Originál s podpismi zapisovateľa a overovateľa zápisnice je uložený na sekretariáte SZH. 


