
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   5/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.5.2022 

o 13:15 hod. v Bratislave, v zasadacej miestnosti SZH, Junácka 6 

 

 

 

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

Dr. J. Rudinský 

 

Ospravedlnení: M. Nedorost a A. Petro 

 

Prizvaní:   Dr. M. Jursík, E. Kelecsényi, I. Sabovik a P. Brunovský 
 

 

PROGRAM: 

 
1. Otvorenie          J. Holeša 
2. Kontrola uznesení a úloh SZH        P. Brunovský. I. Sabovik 
3. Správa predsedov komisií         predsedovia komisií 
4. Informácia o projekte RCH         E. Kelecsényi 
5. Stav príprav konferencie SZH        M. Šubák 
6. Vyhodnotenie Final 4 SP mužov a žien a pracovných porád klubov NHE a MOL ligy  I. Sverák, P. Brunovský 
7. Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa špeciálna časť + záverečné skúšky   S. Priklerová 
8. Príprava licenčného seminára pre trénerov 2022      S. Priklerová 
9. Rôzne 

 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

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

Nedorosta a A. Petra. Následne 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 uznesenia k dnešnému dňu zasadnutia VV SZH boli splnené, resp. majú termín trvalý.  

 

k 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 na zasadnutí dňa 5.5.2022 hlasovaním všetci ZA v súvislosti s pandémiou Covid-19 predĺžil 

termín o ďalší súťažný ročník, t.j. do konca súťažného ročníka 2022/23 s tým, že bude súčasťou licenčných 

podmienok pre štart v súťažiach SZH. 

 

  Z: J. Rudinský a predsedovia komisií VV SZH T: 30.4.2023 

 



k U 2/4/2022  

J. Holeša predložil žiadosť od P. Palca za MHK Piešťany k U 2/4/2022. V diskusii členovia VV SZH opätovne 

potvrdili, že je to najspravodlivejší spôsob ako v rokoch výrazne poznačených Covid-19 prerozdeliť 15% výšky 

príspevku z MŠVVaŠ SR (rovnako – zmrazením výšky príspevku postupovalo i MŠVVaŠ SR). Družstvám, ktoré 

nevydokladú predpísané počty zápasov v zmysle Zákona o športe za rok 2021 (aj keď sú uvedené v tabuľke – 

nakoľko tá zahŕňa družstvá podľa roku 2020 v zmysle zmrazenia počtov) nemôže  byť príspevok uhradený a bude 

prerozdelený všetkým ostatným družstvám. 

 

 

K bodu 3   

Správa predsedov komisií SZH. 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský predložil vopred nasledovný písomný materiál: 

 

SEMIFINÁLOVÉ TURNAJE STARŠIEHO ŽIACTVA Majstrovstvá SR súťažný ročník 2021/2022 

 

CHLAPCI – usporiadateľ turnaja a termín konania 

Skup. A 

- kraj TN/ZA - MŠK Považ.Bystrica    1.semif.turnaj – nedeľa 15.05.2022 

- kraj KE/PO - Tatran Prešov               2.semif.turnaj – sobota 28.05.2022 

Skup.B 

- kraj BA        - Strojár Malacky           1.semif.turnaj – nedeľa 15.05.2022 

- kraj TT/NR  - Štart Nové Zámky       2.semif.turnaj – nedeľa 22.05.2022 

 

DIEVČATÁ – usporiadateľ turnaja a termín konania 

Skup.A 

- kraj KE/PO  - Zemplín Trebišov       1.semif.turnaj – sobota 14.05.2022 

- kraj TN/ZA  - HK AS Trenčín            2.semif.turnaj – nedeľa 29.05.2022 

Skup.B 

- kraj BA+TT  - HC Tatran Stupava     1.semif.turnaj – nedeľa 15.05.2022 

- kraj NR        - Slovan Duslo Šaľa       2.semif.turnaj – sobota 28.05.2022 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil predložený návrh. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že pripravujú licenčný seminár, školenia a termíny pre tieto podujatia. 

 

  

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák oboznámil členov VV SZH, že komisia zasadá pravidelne. V súčasnosti rieši množstvo dohrávok 

z dôvodu Covid-19, pripravuje záver súťažného ročníka a vopred predložila písomný materiál k samostatnému 

bodu. 



J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo informoval členov VV SZH, že od ostatného VV SZH nemali zasadnutie komisie, ale prebiehali 

samostatné konfrencie KZH pred konferenciou SZH. 

 

 

M. Šubák, predseda LK KZH 

 

M.Šubák informoval členov VV SZH, že nemali zasadnutie komisie, ale vopred predložil písomný materiál 

v samostatnom bode k príprave konferencie SZH. 

 

J.Rudinský, preseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský oboznámil členov VV SZH, že KRaD SZH mala zasadnutie v Nitre. V súčasnosti rieši operatívne 

nominácie na play off najvyšších súťaží.  

Rozhodcovská dvojica Papaj-Nagy Ma. sa úspešne zúčastnili turnaja v Prahe v rámci projektu mladých 

rozhodcov pod záštitou EHF. Dvojica Budzák-Záhradník sa zúčastní MS junioriek v SLO. 

Doriešia v spolupráci s B. Cipovom pomocné funkcie v rámci EYOF. 

Školenia nových rozhodcov, ktoré sa konalo v Nitre, sa zúčastnilo 19 adeptov. 

Pripravujú spustenie nových preukazov rozhodcov. 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 

 

Správa o činnosti RCH v období apríl 2022 

 

 Krúžková činnosť  RCH je vo všetkých regiónoch otvorená, učitelia  trénujú na základných školách. 

Neboli hlásené žiadne zrušené alebo neobnovené krúžky.  

 

o Krúžková činnosť na základných školách v mesiaci apríl 

      RCH BA - 100% 

      RCH TO - 100% 

      RCH PB CH - 100% 

             RCH PB D - 100% 

      RCH SA - 100% 

      RCH Východ: 

      PO - 100% 

      MI - 60% 

      KE - 100%  

 

o Organizované turnaje v minihádzanej - apríl: 

      RCH BA - 1 turnaj (1-2 a 3-4 ročník v BA) 

      RCH TO - 0 

      RCH PB CH - 1 turnaj (1-2 a 3-4 ročník v Kysuckom novom meste) 



      RCH PB D - 1 turnaj 1-2 a 3-4 ročník v TN 

      RCH SA - 1 turnaj 1-2 a 3-4 ročník v SA 

      RCH Východ: 

      PO - 0 

      MI - 1 turnaj 1-2 a 3-4 ročník v MI 

      KE - 0 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch - RCH Stred:  

 

o Všetky kluby pokračovali v tréningovom procese bez prerušenia, znova len s individuálnymi 

výpadkami kvôli ochoreniu na Omicron.  

o Týždenný mikrocyklus  bol kombinovaný so zameraním aj na techniku a taktiku – podľa plánov 

RCH - príprava na súťažné zápasy. Súťaže prebiehajú vo všetkých kategóriách – družstvá už 

normálne bez obmedzení hrajú zápasy, avšak stále trvajú problémy s dohrávkami vynechaných 

zápasov. 

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

už spomínané individuálne výpadky z tréningového procesu – bežné ochorenia + pozitivita 

jednotlivých hráčov, blízky kontakt s pozitívnym, karanténa a pod. 

o Všetci pevne dúfajú, že sa situácia s pandémiou nezhorší a súťaže vo všetkých kategóriách sa 

riadne regulárne dohrajú. 

o Školské krúžky minihádzanej pracujú vo všetkých dohodnutých školách –  koordinátori pre školy 

aktívne pracujú aj na realizácii turnajov v jednotlivých regiónoch. 

o Čo sa týka regionálnych tréningov – zrealizovali sme regionálny tréning RCH v Nových Zámkoch 

pre ročník 2007/2006 dňa 26.4.2022 – počet hráčov 26, počet trénerov 9 – zúčastnili sa hráči 

z klubov Nové Zámky, Topoľčany, Hlohovec, Trnava – zo Šale neprišiel nikto. Ďalší regionálny 

tréning je naplánovaný na 3.5.2022 v Považskej Bystrici – pozvaný hráči z klubov: Považská 

Bystrica, Bojnice, Kysucké Nové Mesto, THA Martin a MHK Martin. 

  

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Východ: 

 

o Mesiac apríl priniesol určité zmeny v tréningovom procese z dôvodu reprezentačných zrazov 

a z toho vyplývajúcich prestávok v jednotlivých súťažiach.  Tréneri v družstvách kde mali väčší 

počet nominovaných hráčov/hráčok sa museli prispôsobiť situácii a upraviť zameranie 

tréningových jednotiek. 

o V chlapčenských kategóriách je celkom priaznivá situácia s plánovaním dohrávok a vyzerá, že 

koncom mája, ak sa nič mimoriadne nestane, sa tento ročník dohrá, V dievčenských kategóriách 

je situácia komplikovanejšia – ostáva ešte dosť veľká porcia zápasov, ktorá je neodohraná. 

o Plánovaný RCH tréning pre ročníky 2006/2007 bol vzhľadom na aprílové reprezentačné zrazy, 

májové turnaje semifinálových skupín starších žiakov/žiačok a plánované dohrávky 

dorasteneckých súťaží presunutý na mesiac jún. 

 

 

 

 



 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Západ:  

 

o V mesiaci apríl pokračoval vo všetkých družstvách tréningový proces nastavený v predošlom 

mesiaci marec. Tréneri v jednotlivých družstvách sa už viac sústredili na odstraňovanie 

nedostatkov, resp. zdokonaľovanie tých individuálnych činností, ktoré vyhodnotili na základe 

poznatkov z predošlého mikrocyklu a z majstrovských zápasov.  

o Stále dominuje fyzická a všeobecná pripravenosť nad hernou činnosťou a špeciálnou kondíciou, 

čo je spôsobené dlhým herným výpadkom. Negatívom je, že aj napriek uvoľneným opatreniam sa 

neodohrajú zápasy v plánovaných termínoch a rovnako je problém aj s dohrávkami. Tým je 

narušený dynamický stereotyp športového procesu, čo spôsobuje aj pomerne rozšírené zranenia 

a oslabená imunita (poskovidový syndróm) aj pomerne časté virózy, ktoré vyradia hráčky a hráčov 

na 3-5 dní zo športovej záťaže. Ďalším negatívom je príprava na maturitné skúšky spôsobujúca 

stres a tlak na staršie dorasty. Dôvody po dvoch rokoch nedostatočnej školskej prípravy netreba 

zdôvodňovať. 

o Pozitívom ale je, že sa nám postupne darí dostať hráčov a hráčky do športového procesu bez 

sústredenia sa na dosiahnuté výsledky. Dorastenecké kategórie potrebujú čas. Lepšia situácia je 

v žiackych kategóriách, napriek tomu že pandémia výrazne ovplyvnila výkonnosť staršieho 

žiactva, ale mladších kategóriách zaznamenávame veľký nárast nových záujemcov o hádzanú 

a športovú činnosť. 

o Chlapci v Talent programe absolvovali 3 zrazy a dievčatá 1 kontrolný zraz. V máji pokračujeme 

v organizovaní výberových zrazov, pričom sa sústredíme na zjednotenie metodiky a aj výber 

jedincov z momentálne najlepšou výkonnosťou. 

 

 Príprava seminárov Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa" NFP na rok 2022. 

 

 

Pripravila:  Renáta Marcinová / 2.5. 2022 

 

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5  

Stav príprav konferencie SZH 

 

M. Šubák, predseda LK SZH predložil nasledovné písomné materiály, ktoré boli členom VV SZH zaslané 

vopred: 

ROKOVACÍ PORIADOK  
KONFERENCIE  

Slovenského zväzu hádzanej 
so sídlom: Trnavská cesta 37,  831 04 Bratislava  

konanej dňa 03.06.2022  v Bratislave 
(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: 

a) vedenie a priebeh Konferencie, 
b) spôsob hlasovania na Konferencii, 
c) pôsobnosť a konanie orgánov Konferencie. 

 
2.  Delegáti Konferencie a ostatní účastníci Konferencie:   

2.1. Na zasadnutí Konferencie  majú právo hlasovať  delegáti Konferencie. Delegátov Konferencie upravuje čl. 6 v 
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. Zo zasadnutia Konferencie sa vyhotovuje zvukový záznam, a to pre účely riadneho vyhotovenia zápisnice. 

 
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, s výnimkou  volieb do orgánov SZH, kedy sa 
bude hlasovať  prostredníctvom hlasovacích (t. j. volebných) lístkov.  

 
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, 
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. 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. 



Volebná komisia:  tvoria ju  3 členovia. Volebná komisia zabezpečuje  prípravu a riadny priebeh volieb do 
volených  orgánov SZH, najmä  spracúva predložené kandidatúry na volené funkcie SZH, ako aj overuje  súhlas s 
kandidatúrou a splnenie podmienok  určených podľa Stanov SZH, ďalej   oboznamuje Konferenciu s výsledkom 
splnenia podmienok kandidátmi,   organizuje priebeh volieb a  oznamuje  výsledky volieb. 
Zapisovateľ:   zodpovedá za zápis priebehu Konferencie a vyhotovenie zápisnice z Konferencie.  Zapisovateľ je 
povinný zabezpečiť, aby zápisnica z Konferencie  zodpovedala ust. § 21 ods. 2 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),  a to  v prípade, že hlasovanie nebude prebiehať prostredníctvom  elektronického  
hlasovacieho  zariadenia, ich  úlohou bude sčítavanie hlasov.  Skrutátorom môže byť aj zamestnanec SZH. 

     
6.   Predkladanie  návrhov zmien: 

6.1.  Schvaľovanie legislatívnych noriem SZH sa schvaľuje „en bloc“ - t.j.   vcelku, ak pracovné predsedníctvo  
nerozhodne inak.   

6.2. O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené.  
 

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 niektorý  delegát  

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  1 minútu a  vyjadrenie  musí súvisieť s bodom programu, ktorého sa  
vystúpenie týka.  

7.4.  Každý  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 diskusného 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. Po ukončení  rozpravy  predsedajúci  prečíta návrh a spýta sa v poradí: 
7.7.1. “kto je za?”  počet ZA 
7.7.2. “kto je proti?” počet PROTI 
7.7.3. “kto sa zdržal hlasovania?” počet ZDRŽAL SA. 

Pravidlá pre diskusiu, ktorá je  samostatným  bodom programu Konferencie: 
7.8. Pre otvorenie témy diskusie je potrebné prihlásiť sa písomne s uvedením témy, a to do začiatku bodu programu 

diskusia, ak pracovné predsedníctvo  nerozhodne inak. 
7.9 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.  
7.10. Čas diskusného vystúpenia je  maximálne 2 minúty. K diskusnému príspevku je možné vystúpiť s faktickou 

poznámkou v dĺžke  1 minúty.  
7.11. 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. 

7.12. Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených  do diskusie alebo rozhodnutím Konferencie o ukončení diskusie 
na základe návrhu delegáta alebo  predsedajúceho alebo pracovného predsedníctva. 

7.13. Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúceho.  
7.14.  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. 

 
V Bratislave, dňa 03.06.2022 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložený návrh tak, ako bol predložený. 

 

VOLEBNÝ PORIADOK 
KONFERENCIE 

Slovenského zväzu hádzanej 
so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

konanej  dňa 03.06.2022 v Bratislave 
(ďalej Slovenský zväz  hádzanej aj iba ako „SZH“ a konferencia SZH aj iba ako „Konferencia“) 

 
Volebný poriadok upravuje voľbu: 
1.  orgánov Konferencie, t.j. zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, troch skrutátorov,  mandátovú a volebnú komisiu, 
2. členov orgánov SZH. 

 
1. VOĽBA ORGÁNOV KONFERENCIE: 
1.1. Orgány Konferencie volené Konferenciou: 

1.1.1. Konferencia si volí: 
- zapisovateľa,  
- dvoch overovateľov zápisnice, 
- troch skrutátorov, 
- volebnú  komisiu, ktorá má  3  členov, 
-  mandátovú komisiu, ktorá má 3  členov. 

1.2. Právo voliť orgány Konferencie:  
1.2.1. Právo voliť majú delegáti  Konferencie s právom hlasovať v súlade s čl. 6 bod 2. Stanov SZH.  

1.3.  Právo byť volený do orgánov Konferencie:  
1.3.1. Zvolený do volebnej komisie, mandátovej  komisie,  za zapisovateľa, za skrutátora a za overovateľa zápisnice môže 

byť  delegát  Konferencie, člen orgánu SZH alebo zamestnanec sekretariátu SZH.   
1.4.  Spôsob voľby (volebnej a mandátovej  komisie, zapisovateľa, overovateľov  zápisnice a  skrutátorov):   

1.4.1. Voľba orgánov Konferencie vymenovaných v bode 1.1.1. bude prebiehať prostredníctvom elektronického 
hlasovacieho zariadenia. Ak to nebude možné,  prebieha verejným hlasovaním, a to zdvihnutím ruky. 

1.4.2. Hlasuje sa o predloženom návrhu na zapisovateľa, predloženom návrhu na overovateľov  zápisnice, predloženom 
návrhu na  skrutátorov. Navrhnutý kandidát je zvolený, resp.  navrhnutí kandidáti  sú  zvolení, ak  návrh získal 
väčšinu hlasov  prítomných delegátov s právom hlasovať.  

1.4.3. V prípade volebnej komisie a mandátovej  komisie  sa hlasuje o jej zložení  ako celku, t.j.  nehlasuje sa osobitne za 
jednotlivých členov. Komisia je zvolená, ak  získala väčšinu hlasov  prítomných delegátov s právom hlasovať.  

 
2. VOĽBA  ČLENOV ORGÁNOV SZH: 
2.1.  Členovia orgánov SZH volení Konferenciou konanou dňa 03.06.2022: 
 Vzhľadom k skutočnosti, že na Konferencii SZH  konanej dňa 28.05.2016 boli zvolení:     predseda a podpredseda orgánu 

pre riešenie sporov SZH a 3 členovia  orgánu príslušného na konanie v druhom stupni  vo veci porušenia antidopingových 
pravidiel, ktorým  plynie 4-ročné funkčné obdobie, tak Konferencia  volí: 
-  prezidenta SZH, 

-   člena Výkonného výboru SZH - predsedu disciplinárnej komisie,  
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu športovo-technickej komisie,  
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu  komisie mládeže, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu komisie  rozhodcov a delegátov, 



-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu legislatívnej komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu trénersko-metodickej  komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu komisie krajských  zväzov hádzanej, 
-  člena Výkonného výboru SZH - zástupcu športovcov (ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov, ak takej niet, tak najmenej 50 športovcov), 
- podpredsedu Disciplinárnej komisie SZH, 
- predsedu Orgánu pre riešenie sporov SZH, 
- podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SZH. 

 
2.3.  Právo voliť:  

2.3.1. Právo voliť má delegát s právom hlasovať v súlade s čl. 6 bodom 2. a 3. Stanov SZH.  
 

2.4.   Právo byť volený:   
2.4.1. Právo byť volený do orgánov SZH  má ten, kto spĺňa tieto podmienky:  

a) má vek  18 rokov,  
b) je členom SZH, alebo súhlasí s členstvom v SZH v prípade zvolenia, 
c)  je bezúhonný,   

 d) neporušil pravidlá a opatrenia  proti dopingu,  proti manipulácií priebehu a      
               výsledkov súťaží a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe,  

e) nebol disciplinárne potrestaný disciplinárnym orgánom SZH alebo KZH alebo klubom v posledných piatich 
rokoch, 

 f) súhlasí so svojou kandidatúrou. 
 

2.5.  Právo navrhovať kandidátov: 
Právo na predkladanie personálnych návrhov na kandidátov  na volené funkcie  má každý  člen SZH v lehotách určených 
Stanovami SZH.  
 

2.6. Spôsob voľby:  
2.6.1. Voľba bude prebiehať prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Ak to   nebude možné z dôvodu 

nedostupnosti elektronického hlasovacieho zariadenia alebo jeho poruchy, voľba sa  uskutoční  prostredníctvom 
hlasovacích, t.j. volebných lístkov.   

2.6.2. Voľby sú tajné,  či sa uskutočnia prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia alebo prostredníctvom 
volebných lístkov.  

2.6.3. Pri voľbe prostredníctvom volebných lístkov každý delegát konferencie  s právom hlasovať obdrží volebné lístky 
označené pečiatkou SZH a podpísané predsedom Volebnej komisie. Delegát konferencie oprávnený voliť, volí iba 
z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý mu bol odovzdaný a to tak, že  upraví tento  lístok  
tým spôsobom, že  označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje.  
Volebný  lístok je neplatný, ak delegát  svoju voľbu  označí pri väčšom  počte navrhnutých kandidátov ako  bolo 
potrebné zvoliť a/alebo volebný  lístok zmení nedovoleným spôsobom a/alebo svoju voľbu  označí na inom 
volebnom lístku, aký obdržal od SZH. 

2.6.4. K hlasovaniu sú predkladané všetky návrhy kandidátov, ktoré boli predložené  v stanovenom termíne a spĺňajú 
podmienky podľa bodu 2.4. tohto volebného poriadku a Stanov SZH.  

2.6.5. Do funkcie člena orgánu SZH je zvolený ten kandidát, ktorý získa  najviac  hlasov  prítomných delegátov s právom 
hlasovať. V prípade rovnosti najvyššieho počtu získaných hlasov u dvoch alebo viacerých kandidátov prebehne 
druhé kolo volieb, ktorého  sa zúčastnia iba kandidáti, ktorí získali  najvyšší rovnaký počet hlasov a zvolený je ten 
z nich,  ktorý  získa v druhom kole najvyšší počet hlasov. 

 
2.7. Spôsob schválenia volebného poriadku: 

2.7.1. Volebný poriadok  sa prijíma väčšinou hlasov prítomných delegátov.  
2.7.2. Volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho prijatia Konferenciou a platí pre aktuálne voľby 

konané sa na Konferencii. 
 

V Bratislave, dňa 03.06.2022 
 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložený návrh tak, ako bol predložený. 



 

 

I.Sverák a P. Brunovský informovali, že ŠTK SZH predloží na konferenciu SZH nasledovnú úpravu čl. 20 

Spoločných ustanovení  pre družstvá SZH v súťažiach SZH (návrh bol uvedený aj na poradách klubov 

najvyšších súťaží) : 

 

Čl. 20 Podmienka pre družstvá Niké Handball Extraligy a MOL Ligy – dorastenecké družstvá 

Od súťažného ročníka  2016/17 každé družstvo Niké Handball Extraligy a MOL Ligy musí spĺňať podmienku 

mať obe družstvá st. a ml. dorastencov, alebo obe družstva st. a ml. dorasteniek v súťažiach SZH, v prípade, 

že tak nemá,  dostane prechodné obdobie na 1 rok podmienečne a pre ďalší ročník už musí podmienku spĺňať 

(družstvá nemusia štartovať  v 1. dorasteneckej lige), bez výnimky. 

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. 

 

K bodu 6 

Vyhodnotenie Final 4 SP mužov a žien a pracovných porád klubov NHE a MOL ligy 

I.Sverák a P. Brunovský vopred predložili nasledovný písomný materiál: 

 

1. Vyhodnotenie Final 4 SP mužov a žien 

 

Miesto:                              ŠH Topoľčany 

Finále žien: 

SPZ-6 10.4./14.30        MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda           

rozhodcovia:      Mandák-Rudinský  

Priamy prenos RTVS šport         delegát:              Karlubík  

supervízor:         Dvorský  

Finále mužov: 

SPM-16 10.4./16.30        MŠK Považská Bystrica - HK Košice                      

rozhodcovia:Haščík-Oťapka             

Priamy prenos RTVS šport         delegát:              Rančík 

supervízor:         Rudinský 

Víťazmi Slovennského pohára sa stali:  

U žien:   MŠK Iuventa Michalovce 

U mužov:   MŠK Považská Bystrica 

 

Ceny odovzdávali:          p. Jaroslav Holeša, prezident SZH                                            

                                          p. Ernö Kelecsényi, vice prezident SZH                                   

                                          p. Pavol Palša, viceprezident SZH                                            

                                          p. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany   



      

Víťazi získali pohár a právo štartu v Európskej lige EHF 

Finančné odmeny: víťaz     1200,- eur 

   porazený finalista  700,- eur 

   porazený semifinalista: 300,- eur 

 

Jubilanti:  V polčasovej prestávke finálového zápasu mužov boli odovzdané plakety pri príležitosti životného  

jubilea: 

Ing. Jozef Korec 75 rokov             - bývalý prezident SZH a medzinárodný rozhodca IHF, účastník  

OH v Moskve 1980 

p. Milan Nedorost 75 rokov      - predseda disciplinárnej komisie SZH a MOL ligy, člen  

Výkonného výboru SZH a delegát SZH 

Zhodnotenie: 

 

Oba zápasy mali dobrú športovú úroveň, boli vyrovnané a o víťazovi sa rozhodovalo až v závere zápasu. Dá sa 

povedať, že to boli divácky atraktívne zápasy. Prítomné boli aj fan kluby jednotlivých družstiev. 

Pozitívne treba hodnotiť najmä skutočnosť, že oba zápasy boli odvysielané v priamom TV prenose na RTVS 

šport. 

Rovnako treba pochváliť organizátora HK Agro Topoľčany za výbornú súčinnosť pri organizácii tohto podujatia. 

Počas celého Final 4 bola prítomná aj primátorka mesta Topoľčany p. Alexandra Gieciová. 

Taktiež sa ukázalo ako atraktívnejšie a vhodnejšie Final 4 iba pre finálové zápasy v oboch kategóriách, t.j., že sa 

semifinále odohrali skôr. 

Pre budúcnosť sa javí vhodnejšie skôr určiť organizátora Final 4, aby sa vytvoril väčší priestor pre propagáciu 

podujatia v danom meste a prišlo viac divákov z miesta dejiska – keďže ide o neutrálnu „pôdu“ a nehraje „ich 

družstvo“ a ponechať väčší časový priestor na rozcvičenie pred druhým zápasom. 

 

 

2. Vyhodnotenie pracovných porád klubov NHE a MOL ligy 

Porada klubov MOL ligy sa uskutočnila 12.4.2022 v Brne s nasledovným programom 

 11:30 – 12:30 - samostatná porada len klubov SR a SZH 

 12:30 – 13:00 - spoločný obed pre všetkých pozvaných 

 13:00 – 14:30 - spoločné rokovanie  

Program: 

1. Prezentácia 

2. Otvorenie 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022 a príprava play-off a play-out 

4. Príprava súťažného ročníka 2022/2023 

- Kalendárny plán 

- Legislatívne predpisy 

- Marketing 

5. Rôzne 

 

Vyhodnotenie: 

Na samostatnej porade SVK klubov a SZH, ktorá predchádzala spoločnému rokovaniu boli predriešené všetky 

záležitosti a materiály v súvislosti so spoločným rokovaním. Rovnako boli potvrdené priame prenosy na RTVS 

šport (ospravedlnení boli zástupcovia MŠK Iuventa Michalovce). Kluby súhlasili so zrušením nové článku 

v rozpisu súťaže pre play off SR, že bude možnosť tzv. VAR systému, pre mimoriadne vysoké náklady na celé 

play off. 



Na spoločnom rokovaní bol vyhodnotený doterajší priebeh XX. ročníka súťaže a prebehla potrebná príprava pred 

play off. 

Odsúhlasený bol začiatok 1. kola nového súťažného ročníka. 

Diskusia bola najmä venovaná žiadostiam klubov HC Galychanka Ľvov a KPR RUCH Chorzów, ktoré majú 

záujem štartovať, resp. pokračovať v súťaži. 

Záver: prebehlo hneď po porade ešte stretnutie CZE klubov MOL ligy a zástupcov ČSH. Následne sa konali 2 

stretnutia medzi predstaviteľmi SZH a ČSH o definitívnom počte účastníkov súťaže. Ďalšie stretnutie sa viaže 

k termínu 15.5.2022. 

 

 

3. Porada klubov NHE sa konala 14.4.2022  o 11:00 hod. v Bratislave s týmto programom: 

Program: 

1. Prezentácia 

2. Otvorenie 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022 a príprava play-off o Majstra SR a ligový pohár 

4. Príprava súťažného ročníka 2022/2023 

- Kalendárny plán 

- Legislatívne predpisy 

- Marketing 

5. Rôzne 

6. Spoločný obed od 12:15 hod 

 

Vyhodnotenie: 

Na porade klubov bol vyhodnotený doterajší priebeh sezóny a príprava pred play off zápasmi, Ligovým pohárom 

a zápasmi o umiestnenie. Odsúhlasené boli všetky predložené priame TV prenosy na RTVS šport. 

Porady sa zúčastnili všetky družstvá, zástupcovia VV SZH a marketingu SZH. 

Potvrdený bol navrhnutý kalendárny plán pre novú sezónu tak, ako bol predložený. 

Rovanko ako na porade klubov žien, tak aj tu kluby súhlasili so zrušením nové článku v rozpisu súťaže pre play 

off, že bude možnosť tzv. VAR systému, z dôvodu mimoriadne vysokých nákladov na celé play off. 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

K bodu 7 

Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa špeciálna časť + záverečné skúšky 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že pripravujú licenčný seminár, školenia a termíny pre tieto 

podujatia. 

 

K bodu 8 

Príprava licenčného seminára pre trénerov 2022 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že pripravujú licenčný seminár, školenia a termíny pre tieto 

podujatia. 

 

 

 

 

 



K bodu 9 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident a predseda VV SZH informoval členov VV SZH o: 

- spolupráci s RTVS, kde zatiaľ chýbajú niektoré realizácie plánovaných činností, ktoré boli dohodnuté, najmä 

vo vzťahu k novému súťažnému ročníku. Je plánované stretnutie aj s p. Bergerom so spoločnosti Niké. 

- MŠVVaŠ SR: kde v súčasnosti riešime dve problémové oblasti, a to školské súťaže (uskutočnilo sa stretnutie 

s MŠVVaŠ SR, kde bol daný prísľub na návrat školských súťaží na ZŠ a SŠ). Pre SZH je neprijateľný návrh, aby 

na SŠ štartovali miešané družstvá chlapcov a dievčat, alebo len tí, ktorí nie sú registrovaní. 

- FTVŠ UK v Bratislave: uskutočnilo sa stretnutie aj so zástupcami volejbalu, basketbalu a hádzanej, nakoľko 

hrozí nová akreditácia a zmena počtu hodín za semester. V spolupráci aj so SOŠV SR máme spoločný úmysel 

o nápravu. 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH predložil nasledovné návrhy, ktoré po diskusii členovia VV SZH hlasovaním 

všetci ZA schválili s platnosťou od nového súťažného ročníka: 

 

- Zrušenie vetácie rozhodcov v MOL lige pre slovenské kluby a slovenských rozhodcov 

- Zrušenie povinného hodnotenia rozhodcov klubmi 

- Zrušenie zverejňovania hodnotenia rozhodcov delegátmi na web stránke SZH 

 

M. Nedorost prostredníctvom písomnej žiadosti požiadal VV SZH o výnimku vo funkcii delegáta SZH 

v súťažiach NHE a MOL liga pre súťažný ročník 2022/2023. 

 

Po hlasovaní členmi VV SZH: 

6 x ZA 

0 proti 

1 x zdržal sa 

 

bola výnimka pre súťažný ročník 2022/2023 udelená. 

 

 

Členovia VV SZH sa v diskusii venovali možnému návratu obnovy turnajov krajských výberov. Uvedenou 

problematikou sa ďalej bude zaoberať KM SZH a následne jej predseda bude informovať VV SZH. 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 21.6.2022 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti 

Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

Následne J. Holeša prezident a predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 5.5.2022 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overili: J. Holeša, v.r.  

 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 


