
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   2/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.2.2022 

o 12:30 hod. v Bratislave, Hotel Premium, Priekopy 20/A 

 

 

 

Prítomní : J. Holeša, Mgr. S. Priklerová PhD, M. Nedorost, F. Minarovský, Ing. I. Sverák, J. Beňo 

M.Šubák 

 

Ospravedlnení: Dr.J. Rudinský a A. Petro 

 

Prizvaní:   Dr. M. Jursík, E. Kelecsényi, I. Sabovik 
 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Otvorenie          J. Holeša 

2. Kontrola uznesení a úloh SZH        I.Sabovik 

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. Prestupový poriadok SZH (doplnenie – študentské hosťovanie)    M. Šubák, M. Faithová 

7. Rozpočet SZH 2022         J. Holeša 

8. Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12, U 14 J.Beňo, P.Palša 

9. Návrh na ocenenie jubilantov 2022        I.Sabovik 

10. Rôzne 

 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

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

J.Rudinského a A. Petra. Poďakoval všetkým členom VV SZH za podporu počas ME 2022. 

Následne otvoril rokovanie. VV SZH bol uznášania schopný v zmysle stanov SZH. 

 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení. 

 

Kontrolu uznesení vykonal I. Sabovik na základe samostatného písomného materiálu.  

 

Všetky 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 zasadnutia DK SZH prebiehajú operatívne podľa prípadov, ktoré sú im postupené.  

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že nemali zasadnutie komisie, ale sú s členmi komisie v neustálom kontakte. Uvažujú 

o náhradnom riešení, lebo sú obavy, že sa nepodarí vzhľadom na prerušené súťaže uviesť do života nový model 

žiackych súťaží. Situáciu budú riešiť v spolupráci s komisiou KZH. Záujem odohrať zápasy pri kluboch existuje, 

očakáva sa zrušenie opatrení v súvislosti s COVID-19 a následnom zjednodušení pokračovania súťaží. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že člen TMK p.Prokeš sa vzdal člnstva v komisie z osobných 

dôvodov. Zasadnutia komisie prebiehajú online. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák informoval, že počas zasadnutia komisie prebehol žreb Slovenského pohára. Klub Košice Crows 

informovat komisiu a SZH, že vystupuje zo všetkých súťaží SZH a teda boli voči nemu uplatnené náležitosti 

v zmysle Rozpisu a prípad odsunutý na DK SZH. 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo informoval členov VV SZH, že zasadnutie komisie nemali. Je v telefonickom kontakte s predsedami 

jednotlivých KZH a v spolupráci s KM SZH sú pripravení riešiť stav v žiackych súťažiach podľa aktuálne 

platných opatrení. 

Informoval sa ohľadom príspevkov na KZH a kluby. 

Požiadal o zaslanie prehľadu počtu klubov a družstiev spolu s vypočítaným príspevkom pre kluby na rok 2022. 

Požiadal o overenie platieb pre krajských koordinárov. 

 

M. Šubák, predseda LK KZH 

 

M.Šubák informoval členov VV SZH, že zasadnutie komisia nemala. Komunikoval hlavne s právničkou SZH 

a pripravili dokumenty, ktoré budú odprezentované v ďalšom bode. 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období január 2022 

pre VV SZH 

 

Január 2022 

 

 Školské krúžky v projekte RCH 2021/2022 – počet nahlásených krúžkov 141, počet detí v krúžkoch 2304. 

 

 Školské krúžky v projekte RCH sú zapojené do projektu „Poď s nami na ME2022 v hádzanej“. 



 

o „Poď s nami na ME2022 v hádzanej“ – všetky školy, ktoré sa zúčastnili projektu postupne 

navštívili zápasy na ME 2022. Celkom sa zúčastnilo 603 osôb, z toho 523 detí (deti do 12 rokov 

+ zaočkované deti) a 80 osôb doprovod (režim OP). Nemohli sa zúčastniť iba tri školy Imeľ, 

Nesvady a Topoľníky z dôvodu karantény a pozitivity na Covid-19. 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch - RCH Stred:  

 

o Kluby začali prípravu v Januári, tak ako mali naplánované: 

Topoľčany, Šaľa – 3.januára 2022 

Nové Zámky, Považská Bystrica – 10.januára 2022 

 

o Kluby prvé dni prípravy venovali hlavne kondičnej príprave, pretože tá bola vzhľadom na situáciu 

v súvislosti s opatreniami, na veľmi slabej úrovni. Postupne v 2-3 týždni prípravy kluby prešli na 

týždenný mikrocyklus kombinovaný – pribudla technika a taktika.  

o Najväčším problémom bola motivácia hráčov, keďže na začiatku mesiaca ešte nebolo jasné, kedy 

sa družstvá vrátia k súťažným zápasom. Po zmene opatrení, keď úrady povolili hrať aj zápasy, 

bola u všetkých hráčov badateľná zmena v prístupe k tréningom – nasadenie, účasť na tréningoch 

a pod. 

o V súčasnosti vo všetkých kluboch pracujú naplno a podľa metodiky RCH, aj keď sa stále objavujú 

individuálne výpadky z tréningového procesu – pozitivita jednotlivých hráčov, blízky kontakt 

a pod. 

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Východ: 

 

o Tatran Prešov  U 17, U 19 – príprava na odvetnú časť sezóny prebieha v hale, jedinci mali malé 

výpadky z dôvodu pozitívneho testovania, ale boli to len individuálne prípady, 

o Iuventa Michalovce U 15 U 17, U 19 – trénujú v hale, obdobná situácia ako u chlapcov v Prešove, 

o Slavoj Zemplín Trebišov U 17, U 19 –  majú už k dispozícii vlastnú halu po rekonštrukcii, ktorú 

môžu využívať na prípravu, individuálne výpadky hráčov z dôvodu pozitívneho testovania, 

o HK Košice U 15, U 17, U 19 – začali s prípravou neskôr ako ostatné kluby z dôvodu zatvorenia 

haly (polovica januára), aktuálne sa pripravujú na odvetnú časť, taktiež individuálne výpadky 

z dôvodu pozitívneho testovania, 

o ŠŠK Prešov U 17, U 19 – príprava prebieha od začiatku januára, obdobné výpadky hráčok ako 

v ostatných kluboch. 

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Západ:  

 



 Stupava DS ŠKP Malacky Modra Pezinok Senec 

začiatok tg 
procesu 
dorasty od 

10.1.2022 3.1.2022 3.1.2022 10.1.2022 3.1.2022 3.1.2022 nie 

začiatok tg 
procesu 
žiaci od 

10.1.2022 3.1.2022 3.1.2022 10.1.2022 10.1.2022 10.1.2022 nie 

ako s 
covidom 

50% 
pozitívnych 
+ 
karanténa 

pozitívny + 
karanténa, 
dorasty skoro 
vš. 
zaočkované 

po ME 60% pozitívnych 
+ karanténa, veľa 
trénerov pozitívnych, 
tréningový proces bol 
zabezpečený 
suplovaním dievčenská 
zložka Leškovou, 
chlapčenská Oroszom 

pozitívny, 
karanténa 

pozitívny, 
karanténa 

málo 
pozitívnych, 
veľa v 
karanténe 

veľa 
pozitívnych 
a v 
karanténe 

náplň tg-
metodika 

dobiehajú 
a robia to, 
čo im 
nejde 

podľa 
metodiky aj 
kond. 

podľa metodiky 
a účasti na tg + 
kondično-silový Pátek, 
Nováček, Ivány 

podľa 
metodiky aj 
kond. 

improvizujú 
podľa počtu, 
kondičná a 
silová 
príprava 
podľa 
Čerňana 

v spolupráci 
s ŠKP podľa 
metodiky 
RCH 

nemajú 
sprístupnené 
telocvične a 
halu 

plán 
absolvovať 
zápasy - 
február 

áno áno áno áno áno áno nevedia 

odohrané 
zápasy - 
január, 
dohrávky 

áno zatiaľ nie áno zatiaľ nie áno zatiaľ nie nie 

 

 

 SZH reštartoval všetky súťaže riadené SZH od 29.1.2022.  

 

 Príprava a odoslanie Monitorovacej správy za rok 2021 pre MŠVVaŠ SR Projekt Tréneri 

"nedisKvalifikujte sa" NFP. 

 

 

 

Pripravila:  Renáta Marcinová / 2.2. 2022 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 



K bodu 5  

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

 

M.Šubák odprezentoval materiál, ktorý bol zaslaný členom VV SZH: 

 

 

V súlade s realizáciou projektu Talent program a jeho zvýraznenie v legislatívnych predpisoch SZH, LK SZH 

navrhuje v súvislosti s vyššie uvedeným tieto úpravy : 

 

1. Disciplinárny poriadok SZH platný od 1.8.2021 

 

čl. 50 Disciplinárne previnenie kolektívov : 

časť Neuvoľnenie hráča do reprezentácie, bránenie hráčovi v účasti na reprezentácii  

doplniť bod 20.1. s týmto znením : 

1. Neuvoľnením hráča do reprezentácie sa rozumie taký postup klubu, ktorý neuvoľní hráča do reprezentácie 

a/alebo na reprezentačnú akciu organizovanú SZH v príslušnej vekovej kategórii alebo zakáže hráčovi účasť na 

reprezentácii a/alebo na reprezentačnej akcii organizovanej akcii SZH v príslušnej vekovej kategórii. Za 

reprezentačnú akciu organizovanú SZH sa rozumie aj organizovanie projektu Talent programu. 

 

 

 

2. Spoločné ustanovenia pre družstvá SZH v súťažiach SZH 2021 - 2022 

 

Znenie bodu 7 : 

7. Ustanovenie o juniorských, kadetských hráčoch (-kach) RD a hráčov RD mužov: 

„Ak sa hráč nezúčastní bez ospravedlnenia trénera RD akcie RD, potom môže byť za túto vec potrestaný iba raz 

a to: 

1. poriadkovou pokutou 700,– EUR (ak ju zaplatí, štarty v klube pred aj po sú regulárne), 

2. disciplinárnym postihom za neoprávnený štart podľa DP SZH časť B písm. A, odst. II. 1 (a potom už neplatí 

poriadkovú pokutu stanovenú v rozpise), tým, že nemôže nastúpiť 2 dni pred a na najbližší súťažný zápas (ak to 

rešpektuje, ďalšie postihy už nemá). 

Hráč (-čka) reprezentačného družstva, ktorý (-á) sa bez súhlasu trénera RD nezúčastní akcie RD, bude potrestaný 

(á) poriadkovou pokutou 700,– EUR. Ak hráč pokutu v určenom termíne nezaplatí, potom sa jeho prípadný štart 

za svoj klub v majstrovskom (pohárovom) stretnutí dva dni pred začiatkom akcie a na všetkých majstrovských 

(pohárových) stretnutiach v najbližšom hracom termíne (sobota, nedeľa, resp. iný deň, na ktorý bola schválená 

predohrávka, alebo dohrávka k príslušnému kolu) považuje za neoprávnený (štart v priebehu nepodmienečného 

ZSČ). Poriadková pokuta sa po uplatnení disciplinárnych následkov neoprávneného štartu ruší. Rovnako sa ruší, 

ak hráč (-čka) v hore uvedených termínoch nenastúpi. Neúčasť hráča na akcii RD bez súhlasu trénera RD 

oznamuje tréner RD písomne na adresu sekretariátu SZH najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia akcie RD 

a sekretariátu SZH odstúpi podnet na najbližšie zasadnutie DK SZH. Súhlas na ospravedlnenie a uvoľnenie hráča 

(-čky) môže dať jedine tréner RD. V prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov je hráč povinný absolvovať 

lekársku prehliadku u lekára RD s výnimkou prípadov, ak lekár RD so súhlasom trénera RD a vzhľadom na 

diagnózu rozhodne inak. Ak tréner RD s takým postupom súhlasí, je hráč povinný do začiatku akcie RD zaslať, 

alebo faxovať lekársku správu potvrdzujúcu závažnosť ochorenia alebo zranenia na sekretariát SZH. V prípade, 

že dôjde k zmene termínu majstrovského (pohárového) stretnutia, ktoré je v kolízii s akciou RD, je potrebné, aby 

si klub vyžiadal vopred písomný súhlas trénera RD (a predložil ho k žiadosti o zmenu termínu majstrovského 

stretnutia) na uvoľnenie nominovaných hráčov. Ak tréner RD nedá písomný súhlas na uvoľnenie hráčov, zmena 

termínu sa neschváli. 

Pondelky a utorky sú vyčlenené pre potreby mládežníckych RD.“ 

 



Návrh LK SZH : 

 

Do platnosti Spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 2021 – 2022 , t.j. do 30.6.2022 resp. do 

schválenia nových Spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 2022 – 2023 LK SZH navrhuje: 

 dočasne upraviť (doplniť) názov čl. 7 na : 

7. Ustanovenie o juniorských, kadetských hráčoch (-kach) RD, hráčov (- kach) zaradených do Talent 

programu  a hráčov RD mužov: 

 prehodnotiť text v súvislosti s „vykúpením sa“ z neúčasti na reprezentačnej akcii a to uhradením 

poriadkovej pokuty  700,– EUR (ak ju zaplatí, štarty v klube pred aj po sú regulárne).  

 

Až následne doplniť a upraviť ďalšie články platného DP SZH , t.j.  čl. 46  Disciplinárne previnenia športovca 

/hráča hádzanej/ a tiež čl. 50 Disciplinárne previnenie kolektívov časť Neuvoľnenie hráča do reprezentácie, 

bránenie hráčovi v účasti na reprezentácii  . 

 

Hlasovanie: 

ZA:   7x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: nikto 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH bol návrh LK SZH na úpravu resp.doplnenie Spoločných 

ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH 2021-22 a 2022-23 čl.7 schválený tak, ako bol predložený. 

Rovnako ako bol predložený bola schválená aj úprava DP SZH čl.46, čl.50. 

 

 

K bodu 6 

Prestupový poriadok SZH (doplnenie – študentské hosťovanie) 

 

M.Šubák odprezentoval materiál, ktorý bol zslaný členom VV SZH: 

 

LK SZH sa touto otázkou v 2.polroku 2021 nezaoberala , keďže nedostala žiadne návrhy klubov zmeniť resp. 

upraviť Prestupový poriadok SZH o inštitút študentské hosťovanie . 

 

Naposledy sa LK SZH venovala otázkou študentského hosťovania v roku 2018 na podnet ŠŠK Prešov 

a pôvodným návrhom tejto zmeny bolo:  

„Prestupový poriadok SZH – doplnenie (návrh) : 

19 ) Čl. 11 : 

Názov nového článku - Študentské hosťovanie 

20) Čl. 11, nový bod 1 : 



11.1 Pod hosťovaním počas štúdia rozumieme hosťovanie počas návštevy denného štúdia na základných, 

stredných a vysokých školách. 

11.2 Hosťovanie zmluvných hráčov počas štúdia (iba ak ide o denné štúdium) SZH v zmysle čl. 10.5 alebo 10.6 

schváli na základe súhlasu materského i hosťujúceho klubu a súčasne predloženia rozhodnutia (potvrdenia) 

o prijatí na školu alebo pokračovania v štúdiu. Toto hosťovanie stráca platnosť, ak hráč nepredloží 

potvrdenie o návšteve školy: 

a) do 7 pracovných dní od začiatku školského roka – pri štúdiu na ZŠ a SŠ 

b) najneskôr do 10.10. príslušného školského roka – pri vysokoškolskom štúdiu 

11.3. Hosťovanie nezmluvných hráčov počas štúdia (iba ak ide o denné štúdium) SZH v zmysle čl.10.5 alebo 

10.6 schváli aj bez súhlasu materského klubu pri splnení úhrady za výchovné vo výške 25 % podľa čl. 13.6 

a 13.7 zo strany hosťujúceho klubu a súčasne predloženia rozhodnutia (potvrdenia) o prijatí na školu alebo 

pokračovania v štúdiu . Toto hosťovanie stráca platnosť, ak hráč nepredloží potvrdenie o návšteve školy: 

a) do 7 pracovných dní od začiatku školského roka – pri štúdiu na ZŠ a SŠ 

b) najneskôr do 10.10. príslušného školského roka – pri vysokoškolskom štúdiu 

11.4 V prípade hosťovania podľa čl. 11.3, SZH schváli hosťovanie maximálne do skončenia súťažného ročníka. 

11.5 Študentské hosťovanie schválené podľa 11.3 i 11.2 sa ukončí vždy, keď skončí dôvod, pre ktorý bolo 

hosťovanie povolené.  

21) Pôvodný čl. 11, 12 a 13 sa automaticky zmení na čl. 12,13 a 14.“ 

ŠŠK Prešov sa však k návrhu LK SZH k študentskému hosťovaniu v PP nevyjadril, preto LK SZH ani 

nepredložila tento návrh na zasadnutie VV SH.  

Vzhľadom na skutočnosť, že otázka riešenia študentského hosťovania v Prestupovom poriadku SZH pre 

hádzanárske kluby takisto momentálne nie je požadovaná, LK SZH doporučuje ponechať platný Prestupový 

poriadok SZH a to bez jeho aktualizácie o študentské hosťovanie.  

 

 

K bodu 7 

Rozpočet 2022 

 

J. Holeša predstavil návrh rozpočtu SZH na rok 2022, ktorý bol zaslaný všetkým členom VV SZH v predstihu. 

Po oboznámení členov VV SZH s jednotlivými položkami, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu: 

 

J.Beňo: Je možnosť zahrnúť do rozpočtu aj podporu plážovej hádzanej na rok 2022? 

J.Holeša: Aktuálne nie je naplánovaná finančná podpora plážovej hádzanej pre rok 2022. 

I.Sabovik: Budeme podporovať organizátorov plážovej hádzanej z hľadiska materiálno – technického 

zabezpečenia v zmysle možností, aké bude SZH mať. Rovnako budeme pracovať na úrovni EHF, aby sa 

organizátori dostali k podpore. 



 

Hlasovanie: 

ZA:   7x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: nikto 

 

V zmysle výsledku hlasovania bol schválený rozpočet SZH na rok 2022 tak, ako bol predložený. 

 

 

 

K bodu 8 

Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12, U14 
 

  

F.Minarovský požiadal o presunutie bodu na ďalšie zasadnutie VV SZH. 

 

 

 

K bodu 9 

Návrh na ocenenie jubilantov 2022 

 

I.Sabovik predstavil materiál, ktorý bol zaslaný členom VV SZH a následne otvoril diskusia k tomuto bodu 

programu. 

 

Po spoločnej diskusii došlo ku konsenzu v doplnení jubilantov a hlasovaniu k finálnemu zoznamu nasledovne: 

 

60. rokov 
Vladimír    Pokorný       

Ľubomír    Orosz    

Vladimír    Šebeň     

  Eva         Škvareninová 

  Milan        Sivák 

65. rokov 
Pavol          Streicher  

Zoltán         Berner   

Jiří              Shejbal 

Ladislav      Podlucký   

  

 

70. rokov   
Ivan            Sverák                

Ján              Packa  

 

 

     75. rokov 
      Milan           Nedorost   

     Milan           Škopár    

   Viktor          Starosta 

 



 

     80. rokov 
       Dušan          Firit 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:   7x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: nikto 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH bol návrh jubilantov schálený s úpravou. 

 

 

J.Holeša požiadal LK SZH o zapracovanie do platnej smernice o oceňovaní jubilantov ďalšie ocenenie – ďakovný 

list pre jubilantov, ktorí sa podieľali o rozvoj hádzanej na klubovej úrovni. 

 

 

 

K bodu 10 

Rôzne 

J.Holeša informoval členov VV SZH o priebehu ME 2022. EHF vyjadrila veľkú spokojnosť s organizovanosťou 

podujatia ako aj prácou všetkých ľudí organizačného výboru, dobrovoľníkov a ďalších. Aktuálne prebieha 

kompletizovanie faktúr a vyučtovaní a následne sa uskutoční záverečné vyhodnotenie spolu s EHF. O finančných 

výsledkoch budú mať členovia VV SZH informáciu. 

 

J.Holeša ďalej informoval, že od marca 2022 budú prebiehať live prenosy zápasov NIKE Handball Extraligy 

a MOL ligy na stanici RTVS. Bližšie informácie budú zaslané v dohľadnej dobe. 

 

E.Kelecsényi predstavil prehľad trénerov a členov realizačných tímov RD Slovenska nasledovne: 

 

Juniori: Jan Kolesár, Tomáš Straňovský 

Kadeti: Fernando Gurich, Pavol Polakovič 

Predkadeti: Martin Spuchlák, Tomáš Kysel 

 

Ženy: Jorge Duenas, Peter Pčola, Ján Čerňan 

Juniorky (r.nar. 2002, 2003, 2004): Peter Pčola (do MS), Peter Olšavský, Mária Straka 

Kadetky + predkadetky (r.nar. 2005, 2006, 2007) : Peter Olšavský, Ľuboš Hepner, Petra Varjassiová 

 

E.Kelecsényi predstavil prehľad plánovaných reprezentačných sústredení, ktorý tvorí prílohu č.1 

 

VV SZH poveril E. Kelecsényiho doriešením trénerov a realizačných tímov SR. 

 

M.Jursík požiadal o intermú kontrolu stavu vyplácania cestovných náhrad. 
 

 

M.Jursík požiadal o úpravu smernice pre vyplácanie cestovných náhrad v zmysle zákona o účtovníctve. Je 

potrebné samostatnú smernicu pre reprezentačné družstvá a samostatnú pre ostatných zamestnancov. 

 

 



J.Rudinský predložil dva materiály za Komisiu rozhodcov a delegátov SZH. Keďže sa zasadnutia nemohol 

zúčastniť, všetky materiály boli presunuté na nasledujúce zasadnutie VV SZH. 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 6.3.2022 o 12:00 hod. v športovej hale v Topoľčanoch. 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

Príloha č. 1: Kalendár sústredení reprezentačných družstiev 

Príloha č. 2: Rozpočet SZH na rok 2022 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18.2.2022 

 

 

 

Zapísal: I.Sabovik, v.r. 

 

Overil: J. Holeša, v.r. 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 


