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Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37 831 04  BRATISLAVA 
 
 

Z Á P I S N I C A   
z  K O N F E R E N C I E  SZH, 

ktorá sa uskutočnila dňa 3.6.2022 
o 13,30 hod. v hoteli NH Gate One, Ambrušova 7, Bratislava. 

___________________________________________________________________________________________________ 
  
Prítomní: viď. prezenčná listina (tvorí prílohu tejto zápisnice) 
 
 
 

PROGRAM KONFERENCIE SZH:  
 

1. Otvorenie Konferencie SZH 2022 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti Konferencie SZH 2022 

3. Schválenie programu Konferencie SZH 2022 

4. Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie SZH 2022 

5. Schválenie volebného poriadku Konferencie SZH 2022 

6. Voľba zapisovateľa,  dvoch overovateľov zápisnice a  troch skrutátorov 

7. Voľba mandátovej komisie konferencie SZH 2022 

8. Voľba volebnej komisie konferencie SZH 2022 

9. Kontrola plnení uznesení poslednej konferencie SZH 2021 

10. Správa o činnosti SZH (od poslednej konferencie SZH 2021) 

11. Správa o hospodárení SZH (od poslednej konferencie SZH 2021) 

12. Správa o činnosti výkonného výboru SZH (od poslednej konferencie SZH 2021) 

13. Správa kontrolnej komisie SZH (od poslednej konferencie SZH 2021) 

14. Správa mandátovej komisie SZH 

15. Prerokovanie a schválenie výročnej správy SZH za rok 2021 

16. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov pre 

rok 2022 

17. Zmena Stanov SZH 

18. Predstavenie kandidátov a voľba orgánov SZH (prezident, členovia Výkonného výboru SZH, podpredseda 

Disciplinárnej komisie SZH, predseda a podpredseda  Orgánu pre riešenie sporov SZH) 

19. Správa volebnej komisie SZH o výsledku volieb 

20. Diskusia 

21. Záver 
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K bodu 1 
Otvorenie konferencie SZH 

 
Prítomných delegátov a hostí privítal J. Holeša, prezident SZH, ktorý zároveň informoval, že konferenciu SZH bude viesť Ivan 
Sabovik, generálny sekretár SZH. 
P. Brunovský vysvetlil spôsob elektronického hlasovania a delegáti konferencie vykonali test hlasovania. 

 
K bodu 2 
Informácia o uznášaniaschopnosti konferencie SZH 
 
Ivan Sverák informoval delegátov o tom, že podľa prezenčnej listiny je konferencia SZH uznášaniaschopná v zmysle Stanov 
SZH. 
Prítomných je 44 delegátov z pozvaných 44 delegátov. 
 

 
K bodu 3 
Schválenie programu konferencie SZH 
 
Návrh programu konferencie SZH bol zaslaný delegátom konferencie 7 dní pred zasadnutím konferencie SZH a bol  
zverejnený aj na webovom sídle SZH. 

 
Generálny sekretár SZH I.Sabovik požiadal o hlasovanie za predložený program konferencie SZH. Vo verejnom hlasovaní – 
dvihnutím ruky, prítomní delegáti hlasovali za predložený návrh takto:  

 
Hlasovalo:  44 delegátov 
Za:  44 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

 
Delegáti schválili návrh programu konferencie SZH bez zmien. 
 
Po otvorení rozpravy k predmetnému bodu neboli zo strany delegátov a ani  ostatných prítomných vznesené žiadne návrhy, 
pripomienky ani vyjadrenia. 
 

 
K bodu 4 
Schválenie rokovacieho poriadku konferencie SZH 

 
Návrh rokovacieho poriadku konferencie SZH bol zaslaný delegátom konferencie 7 dní pred zasadnutím konferencie SZH. 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh rokovacieho poriadku konferencie SZH. 

 
Hlasovalo:  44 delegátov 
Za:  43 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

 
 
Delegáti schválili návrh rokovacieho poriadku konferencie SZH bez zmien.  
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Po otvorení rozpravy k predmetnému bodu neboli zo strany delegátov a ani  ostatných prítomných vznesené žiadne návrhy, 
pripomienky ani vyjadrenia.  
 
Znenie schváleného rokovacieho poriadku konferencie SZH je prílohou tejto zápisnice. 

 
 

K bodu 5 
Schválenie volebného poriadku konferencie SZH 

 
Návrh volebného poriadku konferencie SZH bol zaslaný delegátom konferencie 7 dní pred zasadnutím konferencie SZH. 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh volebného poriadku konferencie SZH. 

 
Hlasovalo:  44 delegátov 
Za:  44 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

 
Delegáti schválili návrh volebného poriadku konferencie SZH bez zmien.  
 
Po otvorení rozpravy k predmetnému bodu neboli zo strany delegátov a ani  ostatných prítomných vznesené žiadne návrhy, 
pripomienky ani vyjadrenia.  
 
Znenie schváleného volebného poriadku konferencie SZH je prílohou tejto zápisnice. 
 
 
K bodu 6 
Voľba zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, troch skrutátorov 

 
I.Sabovik predložil Konferencii SZH návrh, aby: 
 
za zapisovateľa zvolila Ivana Sabovika 
 
za overovateľov zápisnice zvolila Katarínu Féderovú a Maroša Nagya 
 
za skrutátorov zvolila Štefana Michalku, Ivana Dávidka a Petra Valáška 
 
V zmysle prijatého rokovacieho poriadku Konferencie SZH sa hlasuje vcelku a teda “en bloc“ za zapisovateľa, overovateľov 
zápisnice a skrutátorov. 
 
K uvedenému bodu návrhu neboli prednesené žiadne vyjadrenia ani iné návrhy delegátov konferencie. 
 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a 
troch skrutátorov konferencie SZH. 
 

Hlasovalo:     43 delegátov 
Za:  42 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

 
Za zapisovateľa bol zvolený pán. I. Sabovik. 
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Za overovateľov zápisnice boli zvolení pán Katarína Féderová a pán Maroš Nagy.   
Za skrutátorov boli zvolení Štefan Michalka, Ivan Dávidek a Peter Valášek. 
 
 
K bodu 7 
Voľba mandátovej komisie 
 
I.Sabovik predložil Konferencii SZH návrh, aby: 
 
za členov mandátovej komisie zvolila: Ivana Sveráka,  Milana Nedorosta a Moniku Tisajovú 
 
V zmysle prijatého rokovacieho poriadku Konferencie SZH sa hlasuje vcelku a teda “en bloc“ za všetkých členov 
mandátovej komisie. 
 
K uvedenému bodu návrhu neboli prednesené žiadne vyjadrenia ani iné návrhy delegátov konferencie. 
 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh mandátovej komisie. 
 

Hlasovalo:     44 delegátov 
Za:  44 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

 
 
Za členov mandátovej komisie boli zvolení Ivan Sverák, Milan Nedorost a Monika Tisajová. 
 
 
K bodu 8 
Voľba volebnej komisie 
 
I.Sabovik predložil Konferencii SZH návrh, aby: 
 
za členov mandátovej komisie zvolila: Borisa Cipova, Milana Lozáka a Milana Janošku. 
 
V zmysle prijatého rokovacieho poriadku Konferencie SZH sa hlasuje vcelku a teda “en bloc“ za všetkých členov volebnej 
komisie. 
 
K uvedenému bodu návrhu neboli prednesené žiadne vyjadrenia ani iné návrhy delegátov konferencie. 
 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh volebnej komisie. 
 

Hlasovalo:     44 delegátov 
Za:  43 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 

 
 
Za členov volebnej komisie boli zvolení Boris Cipov, Milan Lozák a Milan Janoška. 
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K bodu 9 
Kontrola plnení uznesení poslednej konferencie SZH 2021 

I.Sabovik, generálny sekretár SZH konštatoval, že Konferencia SZH zo dňa 18.6.2021 neuložila žiadne uznesenia. 
 
K uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie. 

 
 

K bodu 10 
Správa o činnosti SZH od poslednej konferencie zo dňa 18.6.2021 
 
J. Holeša, prezident SZH predniesol správu o činnosti SZH (od poslednej konferencie SZH 2020), ktorá je súčasťou výročnej 
správy SZH za rok 2021. Výročná správa SZH za rok 2021 bola zaslaná všetkým delegátom konferencie v stanovenom 
termíne, taktiež bola v stanovenom termíne zverejnená na web stránke SZH. 
 
K uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie.  
 
Konferencia prerokovala správu o činnosti SZH za uplynulé obdobie, teda od Konferencie konanej dňa 18.6.2021 

 
 
K bodu 11 
Správa o hospodárení SZH od poslednej konferencie zo dňa 18.6.2021 

 
J. Holeša, prezident SZH informoval delegátov konferencie SZH o hospodárení SZH. Ďalej uviedol, že správa audítora je 
súčasťou Výročnej správy za rok 2021. 

 
K uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie.  

 
Konferencia prerokovala správu o hospodárení SZH od Konferencie konanej dňa 18.6.2021 
 
 
K bodu 12 
Správa o činnosti výkonného výboru SZH od poslednej konferencie dňa 18.6.2021 

 
Správa o činnosti VV SZH je súčasťou kompletného písomného materiálu „Výročná správa SZH 2021“.  
 
Predsedovia komisií SZH predniesli správy o činnosti komisie od konferencie konanej 18.6.2021 nasledovne: 
 

1. I.Sverák – predseda športovo-technickej komisie 
2. F.Minarovský – predseda Komisie mládeže SZH 
3. J.Rudinský – predseda Komisie rozhodcov a delegátov SZH 
4. M.Nedorost – predseda Disciplinárnej komisie SZH 
5. M. Šubák – predseda Legislatívnej komisie SZH 
6. J.Beňo – predseda komisie krajských zväzov hádzanej SZH 

 

Po otvorení rozpravy, k uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie. 
 
 
Konferencia tak prerokovala správu o činnosti Výkonného výboru SZH za uplynulé obdobie, teda od Konferencie konanej 
dňa 18.6.2021. 
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K bodu 13 
Správa kontrolnej komisie SZH 

 
Správu kontrolnej komisie SZH predniesol jej predseda Dr. M. Jursík. 
 
Vážené dámy, vážení páni 
 

Úlohou kontrolnej komisie Slovenského zväzu hádzanej, ako nezávislého orgánu, je sledovať a kontrolovať 
dodržiavanie stanov a ostatných predpisov SZH, kontrolovať hospodárenie SZH a najmä sledovať dodržiavanie princípov 
vynaloženia oprávnených výdavkov, ktorými sú hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť. Nie menej dôležitou úlohou 
kontrolnej komisie je upozorňovať orgány SZH na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie, aby sa predišlo ich 
porušovaniu. 

Kontrolná komisia, za obdobie od poslednej konferencie SZH, ktorá sa uskutočnila 18.6.2021, zasadala z dôvodu 
pandemickej situácie len trikrát. Pracovala v zložení: predseda PaedDr. Miroslav Jursík, podpredsedníčka Mgr. Veronika 
Strížová  a člen Ing. Milan Janoška. 

 
Kontrolná komisia prekontrolovala 64 zmlúv o výkone činnosti člena realizačného tímu a konštatovala, že 58 zmlúv 

je v poriadku a v 6 zmluvách chýba podpis člena RD. 
 
Ďalej KK prekontrolovala 255 zmlúv o športovej reprezentácii za rok 2021 ktoré boli uzatvorené v súlade 

s ustanovením § 16 zák. č. 300/2008 Z.z. o organizácií a podpore športu v platnom znení. V 67 zmluvách chýbal podpis za 
SZH. 

 
Kontrolná komisia prekontrolovala 18 dohôd o pracovnej činnosti, v jednej chýbal podpis. 
 
Kontrolná komisia prekontrolovala 160 vyúčtovaní cestovných náhrad všetkých kategórii RD za rok 2021. 

a konštatovala, že dodnes nie je vo VV SZH schválená upravená smernica o vyplácaní cestovných náhrad a smernica 
o vyplácaní kalorického pre reprezentantov SR. 

 
Kontrolná komisia prekontrolovala dve zmluvy o dielo Sieň slávy SZH a konštatuje, že v jednej nie je uvedený dátum 

čo robí zmluvu neplatnou. 
    
Kontrolná komisia skontrolovala 11 zmlúv o výkone činnosti regionálneho trénera RCH, v jednej je nesprávny 

dátum narodenia. 
Kontrolór zväzu sa zúčastňoval na rokovaniach VV SZH a priebežne každý mesiac kontroloval plnenie úloh prijatých 

VV SZH, ktoré boli až na malé výnimky plnené v uložených termínoch. 
 
Ďalej kontrolór SZH pravidelne navštevoval sekretariát SZH a príležitostne sa zúčastňoval rôznych rokovaní. 
 

 
Po otvorení rozpravy, k uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie. 
 
Konferencia prerokovala správu Kontrolnej komisie SZH za uplynulé obdobie, teda od Konferencie konanej dňa 
18.6.2021. 
 
 
K bodu 14 
Správa mandátovej komisie 
 
Správu mandátovej komisie konferencie SZH podal B.Cipov. 

 
Podľa stanov SZH, článok 6., na konferencii SZH konanej dňa 3.6.2022 v Bratislave bolo pozvaných 44 delegátov. 

 
Na základe uskutočnenej prezentácie sa dnešnej konferencie SZH zúčastňuje 
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44 delegátov, čo je 100 % účasť. 
 

Overenie správnosti kontroly prezentácie delegátov vykonali členovia mandátovej komisie I.Sverák, M.Nedorost, 
a M.Tisajová. 
 
Ďalej B.Cipov informoval delegátov, že podľa predložených dokladov v stanovenom termíne bolo na SZH doručených spolu 
20 nominácií do orgánov SZH na 12 volených pozícií.  Z toho 1 nominácia nebola akceptovaná, keďže nespĺňala predpísané 
kritéria  - F.Zaťko, zástupca športovcov. Volebná komisia konštatuje, že kandidáti, ktorých nominácie boli akceptované  
spĺňajú podmienky pre výkon funkcie. 
 

 
K uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie. 
 
Mandátová komisia potvrdzuje, že konferencia je uznášaniaschopná a kandidáti, ktorých nominácie boli akceptované 
spĺňajú potrebné náležitosti. 
 
 
K bodu 15 
Prerokovanie a schválenie výročnej správy SZH za rok 2021 
 
Výročná správa za rok 2021 spolu s účtovnou závierkou overenou audítorom bola zaslaná všetkým delegátom konferencie 
v stanovenom termíne 7 dní pred konaním Konferencie SZH. 
 
Výročná správa bola taktiež v stanovenom termíne zverejnená na webe SZH a v informačnom systéme športu. 
 
 
Po otvorení rozpravy, k uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie a delegáti 
hlasovaním schválili výročnú správu SZH za rok 2021 takto: 

 
Hlasovalo: 43 delegátov 
Za:  40 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
 

Konferencia SZH konštatuje, že Výročná správa SZH za rok 2021 bola prerokovaná a schválené. 
 
 
K bodu 16 
Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov pre rok 2022 

Podľa ust. § 69 ods. 5 písm. b)  zák. č. 440/2015 Z. z. zákona o športe (ďalej aj iba ako „zákon o športe“) je SZH povinný 
rozdeliť min. 20 % z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov, pričom kritéria, účel a rozdelenie 
finančných prostriedkov schvaľuje konferencia SZH. Navrhované položky vychádzajú z rozpočtu SZH na rok 2022, ktorý 
schválil Výkonný výbor SZH. Ide o finančné prostriedky, ktoré zákon o športe ukladá rozdeliť medzi talentovanú mládež, 
pričom SZH má talentovanú mládež zadefinovanú ako mládežnícke reprezentačné družstvá a regionálne centrá hádzanej. 
V súlade s uvedeným sa navrhuje na účel rozvoja talentovaných športovcov rozdeliť z príspevku uznanému športu v roku 
2022 finančné prostriedky takto: 
 
1. Účel:  

- pokrytie nákladov reprezentačných družstiev, a to: juniorov, junioriek, kadetov, kadetiek, predkadetov, 
predkadetiek a pokrytie nákladov výberov RCH (t.j. regionálnych výberov). 
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 Kritéria:  
-   nominácia športovcov a členov realizačného tímu reprezentačného družstva Výkonným výborom SZH. 
 

 Rozdelenie: 
- pomerne medzi reprezentačné družstvá v závislosti od ich športovej prípravy a účasti na športových 

podujatiach a to: 

juniori 40 000,00 € 
kadeti 80 000,00 € 
predkadeti 30 000,00 € 
juniorky 60 000,00 € 
kadetky 60 000,00 € 
predkadetky 50 000,00 € 

 
 
2. Účel:  

- pokrytie nákladov na športových odborníkov v Regionálnych centrách hádzanej vytvorených SZH (ďalej aj 
iba ako „RCH“), a to odmeny športových odborníkov, resp. ich časti. 

 
Kritéria: 
-   splnenie požadovanej odbornej spôsobilosť športového odborníka v RCH 
-  schválenie športového odborníka do pozície v RCH Výkonným výborom SZH na základe odporúčania 

technického riaditeľa SZH 
 

 Rozdelenie: 
- rovnomerne medzi osem (8) Regionálnych centier hádzanej SZH 

RCH tréneri 300 000,00 € 
Dobrovoľnícke zmluvy - krúžkari 150 000,00 € 
Testovanie pohybovej výkonnosti RCH 5 000,00 € 

 
 
Po otvorení rozpravy, k uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie. 
 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH požiadal o hlasovanie za predložený návrh kritérií, účelu a rozdelenia finančných 
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov a delegáti hlasovali takto: 
 

Hlasovalo:  43 delegátov 
Za:  39  
Proti: 1 
Zdržali sa: 3  

 
Konferencia SZH schvaľuje účel, kritéria a rozdelenie finančného príspevku v roku 2022 na účel rozvoja talentovaných 
športovcov v predloženej podobe. 
 
 
K bodu 17 
Zmeny stanov SZH 

 
A) Dôvodovú správu k zmene stanov SZH predniesol I.Sabovik, generálny sekretár SZH. 
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Návrh uznesenia: 
 
Konferencia schvaľuje zmeny stanov SZH podľa predloženého a prerokovaného návrhu, a to takto: 

V čl. 1 sa mení bod 2., ktorý znie: 

„Sídlo: Junácka ul. č. 14290/6, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.“ 

V čl. 1 sa mení bod 6., ktorý znie: 

„Slovenský zväz hádzanej   je členom Slovenského olympijského a športového  výboru (ďalej iba „SOŠV“).“ 

V čl. 6 sa mení bod 14.1., ktorý znie: 

„schvaľovať  zmeny stanov a dodatky k stanovám,“ 

V čl. 21 sa mení názov článku, ktorý znie: 

„Zrušenie SZH“ 

V čl. 21 sa mení bod 1., ktorý znie: 

„SZH  sa zrušuje:     

a) dobrovoľným  rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, 

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, 

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo 

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“ 

V čl. 21 sa mení bod 2., ktorý znie: 

„O zrušení   SZH podľa bodu 1 písm. a) tohto článku rozhoduje konferencia, a to  rozhodnutím  

o dobrovoľnom rozpustení SZH alebo  rozhodnutím o zlúčení SZH  s iným občianskym združením. 

Tieto rozhodnutia prijíma konferencia  kvalifikovanou väčšinou.“ 

V čl. 21. sa mení bod 3., ktorý znie: 

„Pri zrušení  SZH sa vykoná majetkové  vysporiadanie.“ 

V čl. 22 v bode 2. a v bode 4. sa skratka „SOV“ mení na „SOŠV“. 
 
Súčasne Konferencia  schvaľuje úplné znenie Stanov SZH v znení schválených zmien. 
 
Po otvorení rozpravy, k uvedenému bodu programu neboli prednesené žiadne vyjadrenia delegátov konferencie, pristúpilo 
sa k hlasovaniu o schválenie uznesenia: 
 

Hlasovalo: 44 delegátov 
Za:  44 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 

Konštatujem, že zmena stanov SZH bola schválená a rovnako bolo schválené úplné znenie Stanov SZH v znení 
schválených zmien. 
 
 
K bodu 18 
Predstavenie kandidátov a voľba orgánov SZH 
 

1. Prezident SZH 
2. Člen VV SZH – predseda disciplinárnej komisie 
3. Člen VV SZH – predseda športovo-technickej komisie 
4. Člen VV SZH – predseda komisie mládeže 
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5. Člen VV SZH – predseda komisie rozhodcov a delegátov 
6. Člen VV SZH – predseda legislatívnej komisie 
7. Člen VV SZH – predseda trénersko-metodickej komisie 
8. Člen VV SZH – predseda komisie krajských zväzov hádzanej 
9. Člen VV SZH – zástupca športovcov 
10. Podpredseda Disciplinárnej komisie SZH 
11. Predseda Orgánu pre riešenie sporov 

 
 
Prezident SZH:       
 

□ Jaroslav Holeša  
 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  40 delegátov  
Proti: 3 delegáti  
Zdržali sa: 1 delegát 
     

Za prezidenta SZH bol zvolený pán Jaroslav Holeša. 
 
 
 

Členovia výkonného výboru SZH: 
 
Predseda disciplinárnej komisie:     
 

□ Milan Nedorost 
□ Vladimír Pokorný 

 
Hlasovalo:  43 delegátov  
Za Milana Nedorosta hlasovalo 15 delegátov 
Za Vladimíra Pokorného hlasovalo 27 delegátov 
Zdržal sa: 1 delegát 
 
Za predsedu Disciplinárnej komisie SZH bol zvolený pán Vladimír Pokorný. 
 
 
Predseda športovo-technickej komisie:    
 

□ Ivan Sverák 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  37 delegátov  
Proti: 1 delegát 
Zdržali sa: 6 delegáti 

 
Za predsedu Športovo-technickej komisie SZH bol zvolený pán Ivan Sverák. 
 
 
Predseda komisie mládeže:     
 

□ Ferdinand Minarovský 
□ Ján Beňadik 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Ferdinanda Minarovského hlasovalo 12 delegátov 
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Za Jána Beňadika hlasovalo 29 delegátov 
Zdržal sa: 3 delegáti 
 
Za predsedu Komisie mládeže SZH bol zvolený pán Ján Beňadik. 
  
 
Predseda komisie rozhodcov a delegátov: 
 
Pred zahájením hlasovania sa kandidát Vladimír Čanda vzdal kandidatúry na post predsedu komisie rozhodcov a delegátov 
SZH. 
 

□ Ján Rudinský 
□ Peter Haščík 
□ Vladimír Čanda  vzdal sa 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Jána Rudinského hlasovalo 15 delegátov 
Za Petra Haščíka hlasovalo 28 delegátov 
Zdržal sa: 1 delegát 
 
Za predsedu Komisie rozhodcov a delegátov SZH bol zvolený pán Peter Haščík. 
 
 
Predseda legislatívnej komisie:     
 

□ Miloš Šubák 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  39 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 5 delegáti 

 
Za predsedu Legislatívnej komisie SZH bol zvolený pán Miloš Šubák 
 
 
Predseda trénersko-metodickej komisie:    
 

□ Pavol Streicher 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  33 delegátov  
Proti: 2 delegáti 
Zdržali sa: 9 delegáti 

 
Za predsedu Trénersko-metodickej komisie SZH bol zvolený pán Pavol Streicher. 
 
 
Predseda komisie krajských zväzov hádzanej:   
 

□ Milan Lozák 
□ Ivan Dávidek 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Milana Lozáka hlasovalo 20 delegátov 
Za Ivana Dávidka hlasovalo 19 delegátov 
Zdržal sa: 5 delegátov 
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Za predsedu Komisie krajských zväzov hádzanej SZH bol zvolený pán Milan Lozák. 
 
 
Zástupca športovcov:      
 

□ Petra Varjassiová 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  38 delegátov  
Proti: 1 delegát 
Zdržali sa: 5 delegátov 

 
Za zástupcu športovcov bola do Výkonného výboru SZH zvolená slečna Petra Varjassiová. 
 
 
Podpredseda disciplinárnej komisie: 
 
Pred zahájením hlasovania sa kandidát Vladimír Pokorný vzdal kandidatúry.  
 

□ Milan Nedorost 
□ Vladimír Pokorný – vzdal sa 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  34 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 10 delegátov 

 
Za podpredsedu Disciplinárnej komisie SZH bol zvolený pán Milan Nedorost. 
 
 
 
Predseda Orgánu pre riešenie sporov SZH   
 

□ Janka Stašová 
 

Hlasovalo:  43 delegátov  
Za:  39 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 4 delegáti 

 
Za predsedkyňu orgánu pre riešenie sporov bola zvolená pani Janka Stašová. 
 
 
K bodu 19 
Správa volebnej komisie SZH o výsledku volieb 
 
V mene volebnej komisie SZH predniesol B.Cipov výsledky jednotlivých hlasovaní nasledovne:  
 
Zapisovateľ: 
 

□ Ivan Sabovik 
 
Overovatelia zápisnice (2): 
 

□ Katarína Féderová 
□ Maroš Nagy 
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Skrutátori (3): 
 

□ Štefan Michalko 
□ Ivan Dávidek 
□ Peter Valášek 

 

Hlasovalo: 43 delegátov 
Za:  42 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

 
 
Mandátová komisia (3): 
 

□ Ivan Sverák 
□ Milan Nedorost 
□ Monika Tisajová 

 
Hlasovalo: 44 delegátov 
Za:  44 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

 
 

Volebná komisia (3): 
 

□ Milan Lozák 
□ Boris Cipov 
□ Milan Janoška 

 
Hlasovalo: 44 delegátov 
Za:  43 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 

 
 
Prezident SZH:       
 

□ Jaroslav Holeša  
 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  40 delegátov  
Proti: 3 delegáti  
Zdržali sa: 1 delegát 
     

Za prezidenta SZH bol zvolený pán Jaroslav Holeša. 
 
 
Predseda disciplinárnej komisie:     
 

□ Milan Nedorost 
□ Vladimír Pokorný 

 
Hlasovalo:  43 delegátov  
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Za Milana Nedorosta hlasovalo 15 delegátov 
Za Vladimíra Pokorného hlasovalo 27 delegátov 
Zdržal sa: 1 delegát 
 
Za predsedu Disciplinárnej komisie SZH bol zvolený pán Vladimír Pokorný. 
 
 
Predseda športovo-technickej komisie:    
 

□ Ivan Sverák 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  37 delegátov  
Proti: 1 delegát 
Zdržali sa: 6 delegáti 

 
Za predsedu Športovo-technickej komisie SZH bol zvolený pán Ivan Sverák. 
 
 
Predseda komisie mládeže:     
 

□ Ferdinand Minarovský 
□ Ján Beňadik 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Ferdinanda Minarovského hlasovalo 12 delegátov 
Za Jána Beňadika hlasovalo 29 delegátov 
Zdržal sa: 3 delegáti 
 
Za predsedu Komisie mládeže SZH bol zvolený pán Ján Beňadik. 
  
 
Predseda komisie rozhodcov a delegátov: 
 
Pred zahájením hlasovania sa kandidát Vladimír Čanda vzdal kandidatúry na post predsedu komisie rozhodcov a delegátov 
SZH. 
 

□ Ján Rudinský 
□ Peter Haščík 
□ Vladimír Čanda  vzdal sa 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Jána Rudinského hlasovalo 15 delegátov 
Za Petra Haščíka hlasovalo 28 delegátov 
Zdržal sa: 1 delegát 
 
Za predsedu Komisie rozhodcov a delegátov SZH bol zvolený pán Peter Haščík. 
 
 
Predseda legislatívnej komisie:     
 

□ Miloš Šubák 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  39 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 5 delegáti 
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Za predsedu Legislatívnej komisie SZH bol zvolený pán Miloš Šubák 
 
 
Predseda trénersko-metodickej komisie:    
 

□ Pavol Streicher 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  33 delegátov  
Proti: 2 delegáti 
Zdržali sa: 9 delegáti 

 
Za predsedu Trénersko-metodickej komisie SZH bol zvolený pán Pavol Streicher. 
 
 
Predseda komisie krajských zväzov hádzanej:   
 

□ Milan Lozák 
□ Ivan Dávidek 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za Milana Lozáka hlasovalo 20 delegátov 
Za Ivana Dávidka hlasovalo 19 delegátov 
Zdržal sa: 5 delegátov 
 
Za predsedu Komisie krajských zväzov hádzanej SZH bol zvolený pán Milan Lozák. 
 
 
Zástupca športovcov:      
 

□ Petra Varjassiová 
 

Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  38 delegátov  
Proti: 1 delegát 
Zdržali sa: 5 delegátov 

 
Za zástupcu športovcov bola do Výkonného výboru SZH zvolená slečna Petra Varjassiová. 
 
 
Podpredseda disciplinárnej komisie: 
 
Pred zahájením hlasovania sa kandidát Vladimír Pokorný vzdal kandidatúry.  
 

□ Milan Nedorost 
□ Vladimír Pokorný – vzdal sa 

 
Hlasovalo:  44 delegátov  
Za:  34 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 10 delegátov 

 
Za podpredsedu Disciplinárnej komisie SZH bol zvolený pán Milan Nedorost. 
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Predseda Orgánu pre riešenie sporov SZH   
 

□ Janka Stašová 
 

Hlasovalo:  43 delegátov  
Za:  39 delegátov  
Proti: 0 delegátov 
Zdržali sa: 4 delegáti 

 
Za predsedkyňu orgánu pre riešenie sporov bola zvolená pani Janka Stašová. 
 
 
Volebná komisia konštatovala, že voľby prebehli v súlade s Volebným poriadkom konferencie SZH.  
 
 
K bodu 20 
Diskusia 
 
I.Sabovik, generálny sekretár SZH otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili 4 diskutéri. 
 

1. p.Miškovič -  predniesol návrh zmeny v súťažnom poriadku SZH konkrétne článok 6 – kategórie a vekové hranice, 
ktoré navrhuje upraviť a článok 12 – Prechod hráčov medzi vekovými kategóriami 

- k uvedenému návrhu sa nevyjadril nikto z prítomných delegátov, ani členov VV SZH. Daná zmena patrí do kompetencie 
VV SZH. 
 
 

2. P.Miškovič – požiadal SZH, aby prebehli ďalšie rokovania so SAŠŠ-kou, aby sa hádzaná vrátila späť do škôl, tak ako 
tomu bolo v minulosti.  

3. p.Topolčány – rovnako požiadal o intervenciu SZH, aby sa hádzaná vrátila opäť do škôl. Športové strediská boli 
výbornou vecou, ktorá fungovala. Je potrebné sa zamyslieť, ako pritiahnuť viac ľudí do klubov zvlášť v malých 
obciach.  

 
4. p.Novák – požiadal novozvoleného predsedu komisie mládeže, aby boli v budúcnosti kritéria postupu na finálové 

turnaje žiactva určené a zverejnené v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo každému jasné, čo musí splniť. 
 

5.  p.Bartková – požiadala o zlepšenie spolupráce a komunikácie zo strany členov VV voči klubom. 
Vyzdvihla fakt, že sa rozvíja koncept, aby na školách boli hádzanársky tréneri. 

 
 
K bodu 21 
Záver 

 
J.Holeša, prezident SZH poďakoval všetkým prítomným delegátom za účasť, menovite poďakoval za spoluprácu 
odchádzajúcim členom VV, zaželal všetkým pevné zdravie a následne konferenciu SZH ukončil. 
 
 
 

Prílohy: 
- prezenčná listina 



17 
 

- správa mandátovej komisie 
- správa volebnej komisie 
- schválený rokovací poriadok 
- schválený volebný poriadok 
- dôvodová správa k zmene stanov 
- stanovy SZH so zvýraznenými zmenami 

 
 

Predsedajúci:     Ivan Sabovik 
 
 

Zapísal:   Ivan Sabovik 
 
 

Overili:   Katarína Féderová 
 
 
   Maroš Nagy 

 
 


