
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   5/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.5.2021 

o 12:00 hod. v Bratislave, v hoteli Premium. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubák Mgr. S. Priklerová PhD, M. Nedorost, J. Beňo 

Ing. I. Sverák a MUDr. J. Rudinský 

Ospravedlnený: Mgr. F. Minarovský 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. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR M. Šubák, M. Faithová 
6. Príprava rozpisov, doplnenie a prehodnotenie materiálov na nový súťažný ročník 2021/2022 I. Sverák, P. Brunovský 
7. Porady klubov NHE a MOL ligy, žreb nového ročníka      I. Sverák, P. Brunovský 
8. Konferencia SZH          I. Sabovik 
9. Testovanie hráčov a rozhodcov SZH       J. Holeša 
10. Príprava semináru rozhodcov a delegátov SZH      J. Rudinský 
11. Rôzne 

 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH (po dlhom čase opäť prezenčne), 

ospravedlnil neúčasť F. Minarovského 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.  

 

Pripomenul nasledovné uznesenie, ktoré bolo počas tohto súťažného ročníka dvakrát predmetom rokovania VV 

SZH: 

 

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. 



 
 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, predĺžil v súvislosti s pandémiou Covid-19 termín o další 

súťažný ročník, t.j. do konca súťažného ročníka 2021/22 

   
Z: J. Rudinský a predsedovia komisií VV SZH  T: konferencia SZH 18.6.2021 

 

 

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

 

 

 

K bodu 3   

Správa predsedov komisií SZH. 

  

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost uviedol, že od ostatného VV SZH mali aj prezenčné rokovanie DK SZH a pripravili písomný 

materiál, ktorý odoslali LK SZH a tá ho bude dnes predkladať v samostatnom bode. Riešili viaceré prípady 

udelených žltých kariet a dvoch minút trénerom. Komunikácia zvyčajne prebiehala elektronicky a telefonicky. 

Rozhodnutia sú vždy zverejnené aj na web stránke SZH. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo oboznámil členov VV SZH, že niektoré KZH spustili reštart súťaží na báze dobrovoľnosti. Informoval 

sa možnosi obdržania čiastky finančných prostriedkov z 15 % výšky príspevku z MŠVVaŠ SR a v súvislosti 

s reštartom súťaží uviedol, že bola obnovená činnosť koordinátorov. 

J. Holeša, prezident SZH informoval, že ešte 15 klubov nezúčtovalo rok 2020. Postupne budú zasielané dotácie 

a po obnovení činnosti koordinátorov opätovne im bude možné uhrádzať odmenu. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že školenie trénerov licencie B prebieha podľa schváleného plánu. 

Prednášky boli online formou. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že s členmi komisie komunikuje elektronicky a telefonicky. Boli požiadaní DK SZH 

o sprocesovanie návrhu úpravy DP SZH. Písomné návrhy LK SZH sú samostatným bodom dnešného rokovania. 

 

 

 

 

 

 



J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval členov VV SZH, že po uvoľnení opatrení mali už prezenčné zasadnutie KRaD SZH 

v Nitre. V ostatnom čase riešil v intenzívnom tempe nominácie na play off zápasy u mužov a žien. KRaD SZH 

obsadzuje už aj nižšie súťaže po reštarte. 

 

Predložil nasedovný písomný materiál: 

 
Vec: Žiadosť 

 

   KRaD Slovenského zväzu hádzanej by Vás tymto chcela požiadať o podporu – pravidelnú platbu v sume 

200 Euro bez DPH/mesačne za prenájom platformy/od BHA Bratislava/ pre vzdelávanie a výuku rozhodcov 

a delegátov vo všetkých súťažiach SZH a súťažiach KZH. Táto Platforma sa dá využiť aj pre potreby daľších 

komisií SZH (Trénersko-metodická komisia a Komisia mládeže).  

 Paušálna mesačná platba zahŕňa:  

 Prenájom platformy  

 Správa platformy  

 Vytvorenie štruktúry platformy  

 Spracovanie užívateľského manuálu  

 Upload dodaných materiálov  

 Spracovanie materiálov do požadovanej podoby  

 Vyhodnocovanie výsledkov  

Edukačná platforma umožňuje: 

 Možnosť komunikácie s komunitou  

 Možnosť chatovania cez platformu  

 Online a offline semináre  

 Video rozbory zápasov  

 Online teoretické testy 

VV SZH zobral predložený materiál na vedomie 

 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák uviedol, že taktiež ŠTK SZH mala už prezenčné rokovanie po uvoľnení opatrení. Zaoberali sa záverom 

play off, odovzdávaním ocenení za jednotlivé súťaže, prípravou porád klubov NHE a MOL ligy.  

Predkladá samostatný písomný materiál v samostatnom bode rokovania VV SZH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období máj 2021 

pre VV SZH, máj 2021 

 

 

Máj 2021 

 

 Postupné uvoľňovanie opatrení (najmä v druhej polovici mesiaca) umožnilo postupne začať 

s tréningovou činnosťou a neskôr aj súťažnou činnosťou (v súlade s nariadením ÚVZ SR a podľa 

regionálneho COVID semaforu)  

 

 Individuálne kondičné tréningové plány pre jednotlivé vekové kategórie (MŽ/SŽ, MD/SD, 

reprezentanti /  

pripravil J. Čerňan) pre RCH trénerov k dispozícii z predchádzajúceho obdobia (podľa potreby) 

 

 Hodnotenie činnosti RCH trénerov prebieha naďalej ako doposiaľ (excel report/týždeň,  resp. 

MatchMeeting, video záznamy už nie sú potrebné).  Zároveň je predkladané písomne hodnotenie 

(slovné a %) činnosti trénerov na mesačnej báze - pripravuje RCH supervízor daného regiónu 

 

 Hodnotiaca správa reprezentačných trénerov (kadeti, kadetky, juniorky), ktorá je prílohou 

tohto dokumentu, bola sprostredkovaná klubovým trénerom tak, aby mohli ďalej efektívne 

individuálne pracovať so silnými/slabými stránkami hráčov a hráčok. Systém hodnotiacich správ 

reprezentačných trénerov budeme naďalej rozvíjať a pracovať s ním aj na klubovej úrovni, aby 

sme dosiahli požadovaný cieľ – zlepšenie, napredovanie. 

 

 Činnosť školských krúžkov (Z. Rajnohová) podľa objektívnych možností, aktivitu v období máj 

nahlásilo cca 72 krúžkov (niektoré regióny zatiaľ túto činnosť vôbec nerozbehli) 

 Plánovaný RCH meeting – stretnutie RCH supervízorov 24.5. v Bratislave 

 

Súčasťou písomného materiálu sú aj 3 prílohy, ktoré sú priložené samostatne k tejto zápisnici: 

č. 1 - Hodnotiaca správa trénerov - kadeti 

č. 2 - Indivuálne hodnotenie - kadetky 

č. 3 - Individuálne hodnotenie - juniorky 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 



K bodu 5  

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

 

M. Šubák predložil nasledovné písomné materiály: 

 

 

DISCIPLINÁRNY  PORIADOK  SZH  

- zmeny a doplnky 

 

(schválené Výkonným výborom Slovenského zväzu hádzanej dňa 14. júna 2016 v znení zmien a doplnkov 

schválených 22. augusta 2017, 30. júna 2020 a 25. augusta 2020) 

 

( N á v r h ) 

 

 

Spracovala :  DK SZH  

Prerokovala : LK  SZH  19.5.2021 

Predkladá : Milan Nedorost, predseda DK SZH 

                      Miloš Šubák, predseda LK SZH 

Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej schvaľuje zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku 

Slovenského zväzu hádzanej zo dňa 14. júna 2016 v znení zmien a doplnkov schválených VV SZH 22. augusta 

2017, 30. júna 2020 a 25. augusta 2020  nasledovne: 

I. 

1. V čl. 46 sa vypúšťa názov „Modrá karta (diskvalifikácia so správou)“ a bod 1.  

Doterajšie body 2 až 29 sa označujú ako 1 až 28. 

 

2. V čl. 48 bod 4.4 znie: 

„Po udelení žltej karty v stretnutí budú uložené nasledovné sankcie uvedené v tabuľke: Disciplinárna 

sankcia za dole uvedené varovania - previnenia trénera alebo funkcionára žltou kartou, resp. udelenie 2 

minútového trestu sa stanovuje takto: 

 

Varovanie - previnenie sankcia – pokuta v disciplinárnom 

konaní 

prvá žltá karta  pre všetky súťaže – pokarhanie 

druhá žltá karta akéhokoľvek 

funkcionára alebo trénera družstva v 

stretnutiach 

 

Varovanie trénera alebo funkcionára sa 

eviduje a postihuje v jednom 

prebiehajúcom súťažnom ročníku. Do 

nového súťažného ročníka sa žlté karty 

neprenášajú. Varovania žltou kartou sa 

na konci súťažného ročníka anulujú. 

dorast – 5 eur, 1. liga - 10 eur, najvyššia 

súťaž – 20 eur  

(Slovenský pohár – podľa majstrovskej 

súťaži, v ktorej klub štartuje) 



žltá karta + 2 minúty v stretnutí (resp. 

priame 2 minúty) 

dorast – 10 eur, 1. liga - 15 eur, najvyššia 

súťaž – 25 eur 

(Slovenský pohár – podľa majstrovskej 

súťaži, v ktorej klub štartuje) 

 

3. V čl. 48 sa za bod 4.4 vkladá nový bod 4.5, ktorý znie: 

„Ak sa previnilec počas jednej sezóny opakovane dopustil ktoréhokoľvek z konaní vymedzených 

v predchádzajúcom bode, disciplinárna sankcia (pokuta) sa ukladá vo výške dvojnásobku skôr uloženej 

disciplinárnej sankcie (pokuty). Maximálna výška takto uloženej pokuty, v jednom konaní, však nesmie 

prekročiť hranicu 100 EUR. Zároveň, ak sa previnilec počas jednej sezóny opakovane dopustil niektorého 

z konaní vymedzených v predchádzajúcom bode, za každé takéto tretie disciplinárne previnenie je mu 

pozastavený výkon funkcie na 1 stretnutie.“. 

Doterajší bod 4.5 sa označuje ako bod 4.6. 

 

 

 

II. 

 Tieto zmeny a doplnenia Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu hádzanej nadobúdajú platnosť 

dňom ich schválenia Výkonným výborom Slovenského zväzu hádzanej a s účinnosťou od 1. augusta 2021. 

 

Odôvodnenie : 

 

 

K bodu 1 

 

 V súlade s § 19 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s čl. 10 bod 1 Stanov Slovenského zväzu hádzanej má byť 

disciplinárna komisia nezávislým orgánom. Z uvedeného dôvodu musí byť disciplinárna komisia pri svojom 

rozhodovaní autonómna a rozhodovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi 

Slovenského zväzu hádzanej, bez zásahu tretej strany. Podľa názoru disciplinárnej komisie ustanovenie čl. 46 

bod 1 tým, že priamo ukladá určitú sankciu nie za spáchanie disciplinárneho previnenia, ale ako následok 

rozhodnutia rozhodcov, priamo zasahuje do rozhodovacej činnosti disciplinárnej komisie a naštrbuje požiadavku 

jej nezávislosti. Rozhodnutia o tom, či sa niekto dopustil disciplinárneho previnenia alebo nie, a ak áno, aká 

sankcia mu bude uložená, má byť pritom výlučne v kompetencii disciplinárnej komisie. Disciplinárna komisia 

má za to, že pri aplikovaní striktne gramatického výkladu tejto normy by bola disciplinárna komisia viazaná 

rozhodnutím rozhodcov (tretej strany) a tým by bola priamo narušená požiadavka jej nezávislosti. Z uvedeného 

dôvodu sa disciplinárna komisia vo svojej aplikačnej praxi, najmä z poukazom na nezávislosť a autonómnosť jej 

rozhodovania, priklonila k tzv. teleologickej redukcii, teleologickému výkladu (e ratione legis). Tento výklad 

normy je výkladom účelovým, ktorý má zabezpečiť nájdenie účelu a zmyslu samotnej normy. Teleologický 

výklad skúma, aký bol úmysel „zákonodarcu“ a aký je účel samotnej normy. Disciplinárna komisia má za to, že 

účelom tejto normy bolo výchovne pôsobiť v prípadoch, kedy rozhodcovia udelili modrú kartu a išlo 

o disciplinárne previnenie. Zároveň však nemôže toto ustanovenie plniť výchovný účel, ak síce modrá karta 

uložená bola, ale nešlo o disciplinárne previnenie. Disciplinárna komisia má za to, že na uplatnenie tejto normy 

musia byť obe uvedené podmienky splnené súčasne, teda, že rozhodcovia udelili modrú kartu a zároveň išlo 

o disciplinárne previnenie. Ak by súčasne splnené neboli, príslušné ustanovenie (norma) sa neuplatňuje. 

Disciplinárna komisia si však uvedomuje neštandardnosť tejto situácie a skutočnosť, že normy majú byť čo 



možno najzrozumiteľnejšie najmä pre ich adresátov, ktorými sú v tomto prípade nie len športovci, športoví 

odborníci, ale aj široká športová, najmä hádzanárska verejnosť. Z uvedeného dôvodu disciplinárna komisia 

navrhuje zjednodušiť a sprehľadniť vzťahy a kompetencie medzi rozhodcami a disciplinárnou komisiou. Bude 

tak jasné, čo patrí do kompetencie rozhodcov a čo už do kompetencie disciplinárnej komisie. Preto disciplinárna 

komisia navrhuje predmetné ustanovenie z disciplinárneho poriadku vypustiť. 

 

 

 

 

K bodom 2 a 3 

 

 Podľa čl. 2 bod 1 disciplinárneho poriadku predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, 

objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických osôb a právnických osôb vrátane 

družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh 

rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú , ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú 

funkciu. 

 

 Disciplinárna komisia má za to, že aplikačná prax dostatočne preukazuje, že sankcie vymedzené v čl. 48 

bod 4.4 disciplinárneho poriadku sú nedostatočné. Napriek ich ukladaniu opakovane dochádza k nežiaducemu 

správaniu spravidla tých istých trénerov a funkcionárov. Z uvedeného dôvodu má disciplinárna komisia za to, že 

sprísnenie sankcií za opakované disciplinárne previnenia bude viesť nielen k individuálnej prevencii, ktorá bude 

opakujúcich sa previnilcov viesť k náprave, ale zároveň bude pôsobiť aj ako generálna prevencia a odradí 

ostatných potenciálnych previnilcov. Zároveň sa týmto ustanovením zavádza do disciplinárneho poriadku princíp 

recidívy, ktorý je bežne využívaný tak v trestnoprávnych predpisoch, administratívno-právnych predpisoch, ako 

aj disciplinárnych poriadkoch, či už športových organizácií a združení, alebo samosprávnych stavovských 

organizácií. 

 
 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA schválil návrh LK SZH tak, ako bol predložený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh zmeny Prestupového poriadku SZH 

 

Zmena sa týka: bod 12.3. v čl. 12 Prestupového poriadku SZH 

 

Pôvodné znenie:  „12.3.  Výchovné sa pri zmluvných hráčoch uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, 

ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Výchovné sa uhrádza do 

dovŕšenia 23 rokov veku hráča, ak hráč neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu 

alebo inú zmluvu, ak hráč vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba.“ 

  

Nové znenie:  „12.3. Výchovné sa pri zmluvných športovcoch, ako aj pri športovcoch bez zmluvy,  

uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom 

vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo 

činná osoba.  

Pre účely určenia výšky výchovného podľa nasledujúcich bodov tohto článku sa za zmluvného hráča považuje aj 

športovec, ktorému zmluva s klubom, iná ako zmluva o profesionálnom vykonávaní športu a iná ako zmluva, na 

základe ktorej hráč vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba, skončila nie skôr 

ako  päť (5) mesiacov  pred začiatkom aktuálneho prestupového obdobia (t. j. pred 1. júlom príslušného roka).“ 

 

Dôvod zmeny:  

- požiadavka pre spravodlivejšie nastavenie výchovného z dôvodu, že kluby uzatvárajú zmluvy s hráčmi 

zväčša na jedno súťažné obdobie, a tak na začiatku prestupového obdobia, hráč, ktorý bol počas súťaže zmluvným 

hráčom, je hráčom bez zmluvy, čo pre materský klub znamená, že  má nižšie  výchovné. 

VV SZH po diskusii hlasovaním:  ZA - 6x, PROTI – nikto, ZDRŽAL SA - 1x 

Schválil predložený návrh LK SZH tak ako bol predložený s účinnosťou od 1.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

Príprava rozpisov, doplnenie a prehodnotenie materiálov na nový súťažný ročník 2021/2022 

 

I.Sverák a P. Brunovský predložili nasledovný písomný materiál, ktorý bol po diskusii členov VV SZH doplnený 

na toto znenie, ktoré bude predložené na porady klubov NHE a MOL ligy a následne schválené na júnovom 

zasadnutí VV SZH: 

 

Návrh úpravy rozpisov a reglementov súťaží SZH a MOL Ligy 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DRUŽSTVÁ SZH V SÚŤAŽIACH SZH 

 

Doplnenie čl. 3 spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 

V play-off najvyšších súťaží mužov a žien bude pre rozhodcov zabezpečená možnosť pozretia záznamu v prípade 

hrubého faulu (ČK, MK) a situácií s gólom (bránková čiara) 

 

Doplnenie čl. 11 spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 

Aktuálny zoznam všetkých zakázaných látok je dostupný na webovom sídle Slovenskej antidopingovej agentúry. 

 

Doplnenie čl. 20 spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 

V prípade, ak v priebehu súťažného ročníka klub odhlási jedno družstvo (napr.ml. dorast) tak automaticky bude 

zo súťaže vyradené aj druhé (st. dorast) a opačne a automaticky sa považuje družstvo najvyššej súťaže mužov 

a žien za zostupujúce po skončení daného súťažného ročníka. Zároveň ku dňu odhlásenia takéhoto 

dorasteneckého družstva (resp. aj žiackeho ak poklesne počet mládežníckych družstiev daného klubu pod 

3 ako predpisuje SP SZH), bude družstvu najvyššej súťaže odrátaných 10 bodov v tabuľke. Ak to bude 

mať za následok pokles na nižšie priečky, tak do ďalšej časti súťaže (nadstavba, play off) postúpi iné 

družstvo, to, ktoré bude v tabuľke vyššie. 

 

Pridanie čl. 24 do spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 

24. Testovanie hráčov najvyšších súťaží mužov 

pred začiatkom súťažného ročníka budú povinne testovaní všetci hráči najvyššej súťaže mužov a žien podľa 

pripravenej jednotnej testovej batérie vypracovanej SZH a v prípade nesplnenia predpísaného počtu bodov, alebo 

neúčasti, takýto hráč sa nebude môcť zúčastniť prvých 3 ligových kôl. V prípade, že napriek nesplneniu tejto 

povinnosti nastúpi, takýto štart sa bude považovať za neoprávnený zo všetkými príslušnými športovými 

a disciplinárnymi následkami. Ak hráč sa testovania nemôže zúčastniť kvôli zraneniu alebo ochoreniu, tak 

rovnako nebude môcť nastúpiť na zápasy a musí sa zúčastniť testovania v náhradnom termíne. 

 

Doplnenie ods. 6, bodu 7 rozpisu Rozpisu súťaže 2. ligy a dorasteneckých súťaží SZH 

V prípade, ak v priebehu súťažného ročníka klub odhlási jedno družstvo (napr.ml. dorast) tak automaticky bude 

zo súťaže vyradené aj druhé (st. dorast) a opačne a automaticky sa považuje družstvo najvyššej súťaže mužov 

a žien za zostupujúce po skončení daného súťažného ročníka. Zároveň ku dňu odhlásenia takéhoto 

dorasteneckého družstva (resp. aj žiackeho ak poklesne počet mládežníckych družstiev daného klubu pod 

3 ako predpisuje SP SZH), bude družstvu najvyššej súťaže odrátaných 10 bodov v tabuľke. Ak to bude 

mať za následok pokles na nižšie priečky, tak do ďalšej časti súťaže (nadstavba, play off) postúpi iné 

družstvo, to, ktoré bude v tabuľke vyššie. 
 

 

 

 

 

 



ROZPIS MOL LIGY 

 

Doplnenie čl. 2 rozpisu MOL Ligy 

Pri všetkých stretnutiach play-off na území SR bude pre rozhodcov zabezpečená možnosť pozretia záznamu 

v prípade hrubého faulu (ČK, MK) a situácií s gólom (bránková čiara). 

 

Doplnenie čl. 25 rozpisu MOL Ligy 

V stretnutiach na území SR livestream zabezpečuje spoločnosť Husté TV. Vysielacie práva zápasov na území 

SR vlastní spoločnosť Niké. 

 

 

ROZPIS NIKÉ HANDBALL EXTRALIGY 

 

Doplnenie čl. 2 rozpisu Niké Handball Extraligy 

Pri všetkých stretnutiach play-off bude pre rozhodcov zabezpečená možnosť pozretia záznamu v prípade hrubého 

faulu (ČK, MK) a situácií s gólom (bránková čiara). 

 

Úprava čl. 26 rozpisu Niké Handball Extraligy 

1. Všetky domáce kluby sú povinné mať rezervnú kameru a pokračovať v nahrávaní zápasu v prípade 

výpadku zo strany Husté TV alebo na žiadosť riadiaceho orgánu. 

2. Usporiadajúci klub je povinný umožniť na vyhradenom mieste vyhotoviť záznam súperom, príp. 

funkcionárom SZH. Tieto subjekty sú povinné dodržať hlavným usporiadateľom vymedzený priestor pre 

nahrávku. Tieto záznamy môžu slúžiť len k metodickým alebo súťažne disciplinárnym účelom a ich 

verejná produkcia je zakázaná.  

Úprava bodu 1, čl. 27 rozpisu Niké Handball Extraligy 

Kluby zaisťujú umiestnenie reklám spoločných a zhodných pre všetkých účastníkov súťaže v priestoroch svojej 

haly podľa pokynov riaditeľa súťaže v rozsahu stanovenom platným reglementom súťaže, príp. z 

marketingových zmlúv spoločných alebo vlastných.  

Marketingové plnenia pre kluby NIKÉ Handball Extraligy: 

 zabezpečenie zverejnenia loga 1 x na všetkých zápasových dresoch hráčov NHE na rukáve v minimálnej 

veľkosti 10 x 10 cm počas zápasov klubov NHE 

 zabezpečenie zverejnenia reklamného loga 4 x krát na mantineloch v športových halách počas zápasov 

klubov NHE v minimálnej veľkosti 2 m x 0,8 m umiestených za bránkou smerom ku kamerám počas 

zápasov klubov NHE v priamych TV prenosoch ako aj počas livestreamu 

 zabezpečenie zverejnenia reklamného loga na ochranných sieťach za každou bránou v rozmere 20m x 

10cm počas zápasov NHE 

 Zabezpečenie zverejnenia oficiálneho názvu súťaže NHE a to 1 x krát na rozhodcovskom stolíku v 

minimálnej veľkosti 2 m x 0,8 m počas zápasov klubov NHE 

 zabezpečenie zverejnenia loga v dominantnej pozícii v súlade s dizajn manuálom zodpovedajúcej 

postaveniu generálneho reklamného partnera NHE vo všetkých príležitostných tlačovinách (plagáty, 

vstupenky,  oficiálne bulletiny a pod.), ak bude  takéto tlačoviny klub vydávať v súvislosti so zápasmi 

klubov NHE 

 Zabezpečenie loga NHE na tričkách všetkých utieračov počas všetkých zápasov NHE 

 Zabezpečenie vlajky s logom NHE vo veľkosti 120 x 180 cm (šírka x výška), ktorú budú držať utierači 

pri nástupe pred každým zápasom NHE 



 Zverejnenie loga NHE na webových stránkach klubov 

 Univerzálny banner s reklamou partnera na webstránkach klubov NHE 

Úprava čl. 29 rozpisu Niké Handball Extraligy 

Usporiadajúci oddiel je povinný najneskôr do 60 minút po ukončení stretnutia zaslať scan oboch strán zápisu 

o stretnutí na e-mailovú adresu svarc@slovakhandball.sk a marcinova@slovakhandbvall.sk  

Vzhľadom k častému prečíslovaniu účastníckych staníc a možných zmien v e-mailových adresách je nevyhnutné, 

aby sa všetky kluby, rozhodcovia a delegáti postarali o ich aktualizáciu sledovaním súťažných správ NIKÉ 

HANDBALL EXTRALIGY. 

 

 

 

 

 

K bodu 7 

Porady klubov NHE a MOL ligy, žreb nového ročníka  

 

I.Sverák a P. Brunovský, informovali členov VV SZH, že po uvoľnení opatrení sú naplánované porady klubov 

spojené so žrebom nového ročníka a tlačovými konferenciami (pozvánky s presným programom budú zaslané 

neskôr) nasledovne: 

 

MOL liga - 22.6.2021 od 12:30 hod., Hotel Gate One, Ambrušova 7, Bratislava 

NHE liga - 23.6.2021 od 12:30 hod., Hotel Gate One, Ambrušova 7, Bratislava 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 
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K bodu 8    

Konferencia SZH  

 

I.Sabovik, GS SZH predložil nasledovné písomné materiály, ktoré boli po diskusii a hlasovaním všetci ZA 

schválené takto (S. Priklerová pri tomto bode z pracovných dôvodov už nebola prítomná a preto nehlasovala): 

 

P O Z V Á N K A 

 

na konferenciu Slovenského zväzu hádzanej 

 

 

Vážený pán / pani, 

 

na základe delegovania oprávneným členom SZH, Vás pozývame na konferenciu SZH, zvolanú v súlade so 

znením platných stanov a ďalších predpisov SZH. 

 

Miesto konania: Bratislava, NH Gate One Hotel – kongresová sála na 2.poschodí 

Dátum a čas: 18. júna 2021 (piatok) od 13:30 

Obed: od 12:00 hod. do 12:45 hod. 

Prezentácia účastníkov: od 12:00 hod. do 13,45 hod. v mieste konania 

Poznámka: od 12:45 hod. bude vyhlásenie výsledkov ankety o najlepších hádzanárov 

a hádzanárky Slovenska za rok 2020 a uvedenie dvoch laureátov Siene slávy 

 

Každý delegát musí mať splnené náležitosti v zmysle článku 6, bod 3 Stanov SZH. 

 

Program a materiály ku konferencii tvoria prílohu tohto mailu. 

 

S pozdravom 

 

 

 

Jaroslav Holeša      Ivan Sabovik 

 prezident SZH          generálny sekretár SZH 

 

 

 

 

Prílohy:  Program konferencie SZH 

   Rokovací poriadok konferencie SZH 

   Organizačné pokyny pre delegátov konferencie SZH  

   

 

 

 

 

 



Program riadneho zasadnutia konferencie SZH 2021 

 

 

1. Otvorenie konferencie SZH 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti konferencie SZH 

3. Schválenie programu konferencie SZH 

4. Schválenie rokovacieho poriadku konferencie SZH   

5. Voľba zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, troch skrutátorov a mandátovej komisie 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Kontrola plnení uznesení konferencie SZH 2020 

8. Správa o činnosti SZH (od poslednej konferencie) 

9. Správa o hospodárení SZH (od poslednej  konferencie) 

10. Správa prezidenta SZH a správa o stave hádzanej na Slovensku (od poslednej konferencie) 

11. Správa o činnosti výkonného výboru SZH (od poslednej konferencie) 

12. Správa kontrolnej komisie SZH (od poslednej konferencie) 

13. Prerokovanie zmeny sídla SZH 

14. Zmena Stanov SZH 

15. Prerokovanie a schválenie výročnej správy SZH za rok 2020 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROKOVACÍ  PORIADOK 

KONFERENCIE  

Slovenského zväzu hádzanej 

so sídlom: Trnavská cesta 37,  831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772  

konanej dňa 18.06.2021 

(ďalej Slovenský zväz  hádzanej aj iba ako „SZH“ a konferencia SZH aj iba ako „Konferencia“) 

 

 

1. Predmet úpravy rokovacieho poriadku Konferencie: 

 Rokovací poriadok upravuje najmä: 

1.1. vedenie a priebeh Konferencie, 

1.2. spôsob hlasovania na Konferencii, 

1.3. pôsobnosť a konanie orgánov Konferencie. 

 

2.  Delegáti Konferencie a ostatní účastníci Konferencie:   

2.1. Na zasadnutí Konferencie majú právo hlasovať delegáti Konferencie, ktorými sú zástupcovia 

riadnych členov, športovcov a športových odborníkov v súlade a podľa kľúča delegátov určeného v 

čl. 6, bode 2. Stanov SZH. 

2.2. Právo účasti na Konferencii patrí aj prezidentovi SZH, členom Výkonného výboru SZH, členom 

kontrolnej komisie SZH, viceprezidentom SZH, čestným členom SZH, generálnemu sekretárovi 

SZH, pracovníkom sekretariátu SZH a pozvaným hosťom bez hlasovacieho práva. 

2.3. Zasadnutie Konferencie nie je prístupné verejnosti. 

 

3. Priebeh Konferencie: 

3.1. Zasadnutie Konferencie v súlade s čl. 6, bodom 21. Stanov SZH riadi prezident alebo ním určená 

osoba (ďalej aj iba ako “predsedajúci”). 

3.2. Konferencia prerokováva veci v súlade a v poradí podľa schváleného programu Konferencie. 

3.3. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia prijať len odporúčania 

a stanoviská. 

 

4. Spôsob rozhodovania a hlasovania na Konferencii: 

4.1. Uznášaniaschopnosť Konferencie a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia  určujú Stanovy 

SZH. 

4.2. Každé hlasovanie na Konferencii sa uskutoční prostredníctvom elektronického hlasovacieho 

zariadenia, ktoré obdrží každý delegát s právom hlasovať. Ak elektronické zariadenie nebude 

dostupné alebo dôjde k jeho poruche, o všetkých návrhoch sa bude hlasovať verejne zdvihnutím ruky. 

 

5. Orgány Konferencie: 

5.1. Orgány Konferencie: 

Predsedajúci Konferencie: riadi a vedie zasadnutie Konferencie. Predsedajúci vedie Konferenciu v 

súlade s jej schváleným programom, oznamuje výsledky hlasovania a  vedie  rozpravu a diskusiu v 

súlade s prijatým rokovacím poriadkom. 



Pracovné predsedníctvo: je zložené z prezidenta SZH, viceprezidentov SZH, predsedu kontrolnej 

komisie SZH a predsedu legislatívnej komisie SZH. Úlohou pracovného predsedníctva je riešiť 

sporné situácie a koordinovať činnosť pracovných skupín  Konferencie. 

5.2. Pracovné skupiny Konferencie: 

Mandátová komisia: tvoria ju 3 členovia, pričom predsedom komisie je osoba, ktorá je pri voľbách 

tejto komisie uvedená ako prvá v poradí. Jej úlohou je overovanie oprávnenosti delegátov k ich účasti 

na zasadnutí Konferencie, ďalej dohliadať nad počtom prítomných delegátov s právom hlasovať a 

podávať správy o účasti prítomných  delegátov s právom hlasovať. Mandátová komisia pri 

posudzovaní oprávnenosti delegátov k účasti na konferencii postupuje v súlade so Stanovami SZH. 

Mandátová komisia vyhotoví o svojej  činnosti správu, ktorá je prílohou zápisnice z Konferencie. 

Zapisovateľ: zodpovedá za zápis priebehu Konferencie a vyhotovenie zápisnice z Konferencie. 

Zapisovateľ je povinný zabezpečiť, aby zápisnica z Konferencie  zodpovedala ustanoveniam zák. č. 

440/2015 Z. z. o športe v platnom znení. Zapisovateľom môže byť aj zamestnanec SZH. 

Dvaja overovatelia zápisnice: ich úlohou je potvrdiť pravdivosť a zhodu obsahu zápisnice z 

Konferencie so skutočným priebehom Konferencie a rozhodnutiami, ktoré Konferencia na zasadnutí 

prijala. 

Skrutátori: v počte traja (3), vykonávajú kontrolu distribúcie hlasovacích zariadení a v prípade, že 

hlasovanie nebude prebiehať prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia, ich úlohou 

bude sčítavanie hlasov. Skrutátorom môže byť aj zamestnanec SZH. 

 5.3.  Zvolený do mandátovej komisie, za zapisovateľa, za skrutátora a za overovateľa zápisnice môže byť 

delegát Konferencie, člen orgánu SZH alebo zamestnanec sekretariátu SZH. 

 Voľba orgánov Konferencie bude prebiehať prostredníctvom elektronického hlasovacieho 

zariadenia. Ak to nebude možné, prebieha verejným hlasovaním, a to zdvihnutím ruky. Hlasuje sa o 

predloženom návrhu na zapisovateľa, o predloženom návrhu na overovateľov zápisnice ako celku a 

o predloženom návrhu na skrutátorov ako celku. Navrhnutý kandidát je zvolený alebo navrhnutí 

kandidáti sú  zvolení, ak návrh získal väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 

V prípade mandátovej komisie sa hlasuje o jej zložení ako celku, t. j. nehlasuje sa osobitne za 

jednotlivých členov. Predsedom mandátovej komisie je  kandidát, ktorý je uvedený prvý v poradí. 

Komisia je zvolená, ak získala väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.  

    

6.   Predkladanie návrhov zmien: 

6.1.  Schvaľovanie návrhov zmien k prerokovávanej veci sa uskutočňuje „en bloc“, t.j. v celku. Je možné 

hlasovať aj po častiach na základe rozhodnutia pracovného predsedníctva. 

6.2. O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené a to vždy najskôr o pôvodnom návrhu. 

6.3. Každý návrh  zmeny musí byť presný, určitý a zrozumiteľný a predložený aj v písomnej forme. 

6.4. Po ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania. 

 

7.  Rozprava a diskusia na Konferencii: 

Pravidlá pre rozpravu: 

7.1.  Predsedajúci pred tým, než dá hlasovať o konkrétnom bode programu, otázkou zistí, či sa chce niekto 

z prítomných prihlásiť do rozpravy o prerokovávanom bode programu. 

7.2. Právo jedného vystúpenia ku konkrétnemu bodu programu má každý delegát Konferencie s právom 

hlasovať na základe prihlásenia sa do rozpravy po výzve predsedajúceho podľa bodu 7.1. tohto 



rokovacieho poriadku. Slovo delegátovi udelí predsedajúci. Právo delegáta na rozpravu nie je možné 

postúpiť na iného delegáta alebo inú osobu. 

7.3.  Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 3 minúty a vyjadrenie musí súvisieť s bodom programu, 

ktorý sa prerokováva. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený ukončiť vystúpenie delegáta 

odňatím mu slova a odkazom na vystúpenie v inom bode programu alebo v diskusii v závislosti od 

obsahu prednesu delegáta a schváleného programu. 

7.4.  Každý z prítomných môže vystúpiť s faktickou poznámkou k obsahu predneseného príspevku v 

rozsahu 1 minúty.  

7.5.   Právo vyjadriť sa ku konkrétnemu bodu programu patrí aj iným osobám prítomným na Konferencii, 

ktorým slovo po prihlásení udelí predsedajúci. Dĺžka vystúpenia nesmie prekročiť 1 minútu. 

7.6. Po uplynutí časového limitu príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci povinný upozorniť 

diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie vystúpenia. Predsedajúci je oprávnený 

odňať slovo tomu, kto prekročil určený časový limit. 

7.7. Delegáti a osoby, ktoré sa zúčastnia rozpravy sú povinné dbať na právo každého na ochranu 

osobnosti, cti, dôstojnosti a dobrého mena a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by tomuto 

odporovali. V prípade osobných invektív alebo prejavov porušujúcich práva podľa predchádzajúcej 

vety alebo akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 

predsedajúci odoberie účastníkovi rozpravy slovo.  

7.8. V prípade, ak sa do rozpravy neprihlási žiadny alebo ďalší delegát alebo iná osoba prítomná na 

Konferencii, predsedajúci rozpravu k príslušnému bodu programu ukončí. 

7.9. Po ukončení rozpravy predsedajúci alebo ním poverená osoba prečíta návrh, o ktorom má 

Konferencia rozhodnúť a pýta sa v poradí: 

7.9.1. “kto je za?”  počet ZA 

7.9.2. “kto je proti?” počet PROTI 

7.9.3. “kto sa zdržal hlasovania?” počet ZDRŽAL SA. 

 7.10. Podľa výsledku hlasovania predsedajúci alebo ním poverená osoba uvedie, či návrh bol Konferenciou 

prijatý alebo nie. 

 

Pravidlá pre diskusiu, ktorá je samostatným bodom programu Konferencie: 

7.11. Pre otvorenie témy diskusie je potrebné prihlásiť sa písomne s uvedením témy, ak pracovné 

predsedníctvo nerozhodne inak. 

7.12. Právo  na jedno diskusné vystúpenie ku každej otvorenej  téme diskusie má každá osoba uvedená v 

bode 2.1. alebo 2.2. tohto poriadku. Toto právo nemožno postúpiť na iného.  

7.13. Čas diskusného vystúpenia je  maximálne 2 minúty. K diskusnému príspevku je možné vystúpiť s 

faktickou poznámkou v dĺžke 1 minúty.  

7.14. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky predsedajúci upozorní 

diskutujúceho na túto skutočnosť a požiada ho ukončenie vystúpenia. Ak diskutujúci aj napriek 

upozorneniu nerešpektuje skutočnosť, že čas uplynul, je predsedajúci oprávnený odňať mu slovo. 

7.15. Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie alebo rozhodnutím Konferencie o 

ukončení diskusie na základe návrhu delegáta alebo  predsedajúceho alebo pracovného predsedníctva. 

7.16. Predsedajúci nemôže obmedzovať názor diskutujúceho.  

7.17.  Diskutujúci sú povinní rešpektovať právo každého na ochranu osobnosti, cti, dôstojnosti a dobrého 

mena a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by tomuto odporovali. V prípade osobných invektív 



alebo prejavov porušujúcich práva podľa predchádzajúcej vety alebo akékoľvek iné práva chránené 

platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.  

 

8. Spôsob schválenia rokovacieho poriadku: 

8.1. Rokovací poriadok sa prijíma väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Tento 

rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením Konferenciou. 

8.2. Schválením tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje v celom rozsahu predchádzajúci rokovací 

poriadok Konferencie. 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE SZH dňa 18.6.2021 

________________________________________________________________ 

PREZENTÁCIA: 

 

Účastníci konferencie sa budú prezentovať na označených miestach v hoteli NH Gate One  (na 2. poschodí hotela, 

pred rokovacou sálou), Ambrušova 7, 821 04 Bratislava dňa 18.6.2021 od 12:00 hod. 

 

Delegáti konferencie pri prezentácii predložia platný registračný preukaz SZH. V prípade zmeny delegovanej 

osoby je potrebné predložiť potvrdenie o zmene delegáta. 

Hostia konferencie sa prezentujú na základe pozvánky SZH. 

 

 

DOPRAVA: 

 

Doprava na konferenciu je individuálna. Cestovné bude preplatené na základe predloženého tlačiva – 

Vyúčtovanie cestovného. Parkovať odporúčame na bezplatnom parkovisku pri OC Avion, ktoré je v pešej 

vzdialenosti od hotela, viď mapa: 

https://www.google.sk/maps/dir/Hotel+Gate+One,+Ru%C5%BEinov/Avion+Shopping+Park,+821+04+Bratisl

ava/@48.1661184,17.1778213,18.82z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c8f237d2c300f:0xf143d3e595da0

1c!2m2!1d17.177402!2d48.166271!1m5!1m1!1s0x476c8f23507a9fb3:0xc1b3d89bad4e5c46!2m2!1d17.17894

58!2d48.1664893!3e2 

 

 

STRAVOVANIE: 

 

Účastníkom konferencie bude v deň rokovania poskytnutý obed a občerstvenie. 

 

 

UPOZORNENIE: 

 

Každý delegát musí mať splnené náležitosti v zmysle článku 6, bod 3 Stanov SZH. 

 

 

    

https://www.google.sk/maps/dir/Hotel+Gate+One,+Ru%C5%BEinov/Avion+Shopping+Park,+821+04+Bratislava/@48.1661184,17.1778213,18.82z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c8f237d2c300f:0xf143d3e595da01c!2m2!1d17.177402!2d48.166271!1m5!1m1!1s0x476c8f23507a9fb3:0xc1b3d89bad4e5c46!2m2!1d17.1789458!2d48.1664893!3e2
https://www.google.sk/maps/dir/Hotel+Gate+One,+Ru%C5%BEinov/Avion+Shopping+Park,+821+04+Bratislava/@48.1661184,17.1778213,18.82z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c8f237d2c300f:0xf143d3e595da01c!2m2!1d17.177402!2d48.166271!1m5!1m1!1s0x476c8f23507a9fb3:0xc1b3d89bad4e5c46!2m2!1d17.1789458!2d48.1664893!3e2
https://www.google.sk/maps/dir/Hotel+Gate+One,+Ru%C5%BEinov/Avion+Shopping+Park,+821+04+Bratislava/@48.1661184,17.1778213,18.82z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c8f237d2c300f:0xf143d3e595da01c!2m2!1d17.177402!2d48.166271!1m5!1m1!1s0x476c8f23507a9fb3:0xc1b3d89bad4e5c46!2m2!1d17.1789458!2d48.1664893!3e2
https://www.google.sk/maps/dir/Hotel+Gate+One,+Ru%C5%BEinov/Avion+Shopping+Park,+821+04+Bratislava/@48.1661184,17.1778213,18.82z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x476c8f237d2c300f:0xf143d3e595da01c!2m2!1d17.177402!2d48.166271!1m5!1m1!1s0x476c8f23507a9fb3:0xc1b3d89bad4e5c46!2m2!1d17.1789458!2d48.1664893!3e2


K bodu 9 

Testovanie hráčov, hráčok, rozhodcov SZH        

 

J. Holeša, prezident SZH informoval o potrebe opätovného návratu k testovaniu hráčov, nakoľko v najvyššej 

súťaži mužov NHE evidujeme viacero hráčov a aj rozhodcov, ktorých fyzická pripravenosť nenavodzuje 

dojem, že ide o našu najvyššiu súťaž. Obzvlášť v dobe, keď má súťaž reklamného partnera a všetky zápasy je 

možné vidieť na Husté TV. 

Kondičný tréner SZH J. Čerňan pripravil nasledovné 4 testové batérie spolu s popis a bodovým ohodnotením: 

 

 

Hodnotenie testovej batérie :  

Na úspešné absolvovanie  disciplíny je potrebne získať aspoň jeden bod. 

Na úspešné absolvovanie testovej batérie je potrebné získať minimálne 12 bodov. 

 

Príklad : úspešného absolvovania testovej batérie  

Meno a Priezvisko Skok do diaľky 

z miesta 

Sed – ľah  Tlak na lavičke  Beep 

test  

Body  

Jozef Mrkvička 3 3 3 3 12 

 

Príklad : neúspešného absolvovania testovej batérie  

Meno a Priezvisko Skok do diaľky 

z miesta 

Sed – ľah  Tlak na lavičke  Beep 

test  

Body  

Jozef Mrkvička 0 4 4 4 12 

 

Príklad : neúspešného absolvovania testovej batérie  

Meno a Priezvisko Skok do diaľky 

z miesta 

Sed – ľah  Tlak na lavičke  Beep 

test  

Body  

Jozef Mrkvička 2 2 2 2 8 

 

 

Skok do diaľky z  miesta  

 

Faktor: výbušná sila dolných končatín 

Popis testu: Skok do diaľky z miesta odrazom znožmo 

Pokyny pre testovanú osobu: Zo stoja mierne rozkročného ( špičky chodidiel za odrazovou čiarou ) predklon, 

hmit podrepmi do zapaženia, mohutný odraz so súčasným pohybom paží vpred. Snažiť sa doskočiť znožmo čo 

najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vzad. Test sa vykonáva dvakrát a započítava sa 

lepši výsledok  

Pokyny pre examinátora: Presné meranie dĺžky skoku sa vykonáva pásmom, ktoré je položené kolmo na čiaru 

odrazu. Dĺžka skoku sa meria od odrazovej čiary k bližšej päte chodidla. Nepovoľuje sa posun chodidiel vpred 

pred odrazom, Náhradný pokus možno povoliť, ak testovaná osoba spadne vzad, alebo sa dotkne palubovky inou 

časťou tela.  

 

Hodnotenie: Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na jeden cm.  

Slabé 

(1 ) 

Priemerné 

(2) 

Dobré 

(3) 

Veľmi dobré 

(4 ) 

Výborné 

(5) 

205 206 – 221 222 – 238 239 – 254 >255 

 

 

 



Ľah - sed  

 

Popis testu: Testovaná osoba zaujme polohu ľah vzad, kolená má pokrčené v 90 uhle, chodidlá vo vzdialenosti 

30 cm mierne od seba. Paže skrčí upažmo, ruky v tyl, zopne prsty. Druhá osoba pridŕža testovaného za členky 

a počíta správne vykonané sedy ( oba lakte sa dotknú kolena)  a ľahy ( chrbát a chrbtová časť dlane sa dotknú 

podložky. ) Pohyb sa vykonáva čo najrýchlejšie po dobu 120 sek  

Pravidlá: po výklade a ukážke si testovaná osoba vyskúša správne prevedenie, v pomalom tempe, vykonáva dva 

kompletné cykly ( ľah – sed – ľah )  - po celú dobu testovanie zostáva telo v predpísanej polohe, nohy v kontakte 

s podložkou. Chybný je nekontrolovateľný návrat zo sedu podložky. Pohyb je plynulý, bez prestávok. Test sa 

neprerušuje 

 

Ľah – sed   

Slabé 

(1 ) 

Priemerné 

(2) 

Dobré 

(3) 

Veľmi dobré 

(4 ) 

Výborné 

(5) 

70 71 – 78 79 – 86 87 - 94 >94 

 

 

Tlak na lavičke (bench press) 

 

Faktor: test maximálnej sily horných končatín  

Popis testu: Pred testom maximálnej sily sa zahrejte 5 až 10 opakovaniami s ľahkou hmotnosťou činky. Po 

minúte odpočinku prevedieme 2 série s ťažšou hmotnosťou činky s počtom 2 – 5 opakovaní s intenzitou 

odpočinku medzi sériami dve minúty. Po dokončení 2 sérií odpočívame 2 až 4 minúty.  

Následné prevádzame pokus s maximálnou záťažou správnou technikou. Ak je opakovanie úspešné odpočívame 

2 až 4 minúty a zvýšime hmotnosť činky o 5 – 10 % a prevádzame ďalší pokus. 

Ak sa nám nepodarilo správnou technikou zdvihnúť hmotnosť činky znížime hmotnosť činky o 2,5 – 5%. Svoju 

maximálnu hmotnosť by sme mali dosiahnuť do 5. pokusu po zahrievajúcich sérií  

  

Bench press   

Slabé 

(1 ) 

Priemerné 

(2) 

Dobré 

(3) 

Veľmi dobré 

(4 ) 
Výborné 

(5) 

0,78 0,79 – 0,85 0,86 – 1,00 1,01 – 1,07 >1,07 

Výpočet dosiahnutej maximálne sily bench press  

Príklad:  

- Hráč Jozef Mrkvička telesná hmotnosť : 88 kg  

- Hmotnosť činky ktorú dosiahol pri testovaní je: 100 kg  

- Hmotnosť činky / telesná  hmotnosť hráča = koeficient  

- 100 kg / 88 kg = 1,14  

-  

Beep test 

 

Popis testu: Testovaná osoba opakovane prekonáva 20 m vzdialenosť od jednej čiary   k druhej podľa 

vymedzených zvukových signálov, ktoré sú reprodukované z CD/ telefónu 

Pravidlá: Rýchlosť behu ( tam a späť 20 m úsekoch ) sa riadi podľa záznamu zvuku. Na začiatku je rýchlosť 

nízka, ale každú ďalšiu minútu sa bude pomaly a pravidelne zvyšovať. Pri zaznení každého zvukového signálu 

by ste sa mali dostať na úroveň jednej z hraničných čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa dvakrát 

po sebe nohou nedotknete čiar  vo vymedzenom časovom limite ( povolený je maximálny rozdiel dvoch krokov 

). Na zvukovom zázname je signál doplnený aj o číslo a level prebehnutého úseku. Tento údaj nám pomôže pri 

hodnotení ako výsledok testu, resp. posledné oznámené číslo pred ukončením behu.  



Hodnotenie: Zaznamenáme počet prebehnutých 20 m úsekov, resp. posledný dosiahnutý level a podlevel pred 

prerušením behu, keď testovaná osoba už nie je schopná dvakrát po sebe dosiahnuť hraničnú čiaru v okamihu 

zaznenia zvukového signálu  

 

1. Beep test ( hráči 18 – 25 rokov )  

Slabé 

(1 ) 

Priemerné 

(2) 

Dobré 

(3) 

Veľmi dobré 

(4) 

Výborné 

(5) 

7/2 – 8/5 8/6 – 10/1 10/2 – 11/5 11/6 – 13/10 >13/10 

 

2. Beep test ( hráči 26 a viac )  

Slabé 

(1 ) 

Priemerné 

(2) 

Dobré 

(3) 

Veľmi dobré 

(4) 

Výborné 

(5) 

6,6 – 7,9 7,10 – 8,9 8,10 – 10,6 10,7 – 12,9 12,9 

 

 

Presné termíny testovania budú dohodnuté na porade klubov NHE. Rozhodcovia budú absolvovať Shuttle run 

test štandardne na nominačnom seminári rozhodcov a delegátov SZH. 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10 

Príprava semináru rozhodcov a delegátov SZH       

 

Ján Rudinský, predseda KRaD SZH predložil písomný materiál v zmysle ktorého komisia rozhodcov 

a delegátov schválila na svojom zasadnutí v Nitre dňa 20.5. 2021: 

 

- Seminár rozhodcov a delegátov EHF a IHF, rozhodcov v Projektoch EHF  sa uskutoční v dňoch 25.- 

27.6.21 v Košiciach 

- Seminár rozhodcov a delegátov všetkých súťaží SZH sa uskutoční v dňoch 26. - 27.6.21 v Košiciach 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11 

Rôzne 

 

M. Šubák, predseda LK SZH informoval členov VV SZH o plánovanom zlúčení troch klubov v Trebišove do 

jedného spoločného klubu a aktuálnom stave daného procesu. 

 

M. Jursík, kontrolór SZH oboznámil členov VV SZH so závermi ostatného zasadnutia KK SZH, ktoré sú zároveň 

uvedené v zápisnici zo zasadnutia komisie a zápisnica je zavesená na web stránke SZH. VV SZH ukladá 

legislatívnej komisii SZH upraviť smernice o vyplácaní  kalorického pre reprezentácie mužov a žien v zmysle 

zápisnice z KK SZH.  

Časť diskusie bola venovaná i logu SZH.  

Zároveň uviedol, že na základe podnetov vykonal kontrolu prerozdelenia 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ SR 

za rok 2020 s nasledovným záverom: 

U klubov MHáK Martin, THA Martin, Drábová Košice sa nepotvrdili informácie uvádzané v podnetoch. 

U klubu MŠK Vranov nad Topľou kontrola preukázala, že v družstvách predprípravky a prípravky štartovali dve 

družstvá miesto troch. Na základe tohto zistenia dochádza k prerozdeliu prostriedkov. Upravená tabuľka tvorí 

prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 

 

 

V dňoch 3.-5.4.2021 prebehlo hlasovanie formou per rollam k Sedmičke roka 2020.  

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili návrhy materiálov tak, ako boli predložené (návrhy hlasovania 

na Sedmičku roka 2020, hlasovacie lístky a proces hlasovania). 

 

  

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 29.6.2021 o 12:00 hod. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

Prílohy: 

 

č. 1 - Hodnotiaca správa trénerov - kadeti 

č. 2 - Indivuálne hodnotenie - kadetky 

č. 3 - Individuálne hodnotenie – juniorky 

č. 4 - Tabuľka s prerozdelením 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ SR po záveroch kontroly za rok 2020 

 

 

V Bratislave, dňa 25.5.2021 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overil:  J. Holeša, v.r. 

 

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


