
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   1/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.1.2022 

o 12:30 hod. v Bratislave, Trnavská cesta 27/B v zasadačke na 4. poschodí 

___________________________________________________________________________ 

  

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

J. Rudinský 

 

Ospravedlnení: M. Šubák 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. Prestupový poriadok SZH (doplnenie – študentské hosťovanie)    M: Šubák, M. Faithová 
7. Majstrovstvá Európy 2022 v hádzanej mužov      J. Holeša 
8. Tréneri RD SR          J. Holeša 
9. Rôzne 

 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

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

M. Šubáka 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.  

 

k U 1/7/2021 – uznesenie bude predložené písomne na februárovom zasadnutí VV SZH z dôvodu neprítomnosti 

JUDr. M. Faithovej, právničky SZH a Ing. M. Šubáka, predsedu LK SZH. 

 

 

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 plánujú mať zasadnutie DK SZH počas ME v hádzanej mužov, nakoľko obdržali prípady 

na riešenie. 

 

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. 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval, že v spolupráci 5 športových zväzov a SOŠV SR zaslali výzvu so žiadosťou 

na uvoľnenie tréningovej a športovej činnosti. Prísľub je, že by sa danou problematikou mali kompetentné orgány 

zaoberať v krátkom čase. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že v decembri prebehli online školenia. Plánuje zvolať zasadnutie 

TMK SZH na január-február 2022 a predloží plán školení a seminárov. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák informoval, že MOL liga mala prestávku kvoli MS žien, ale NHE prebiehala podľa kalendárneho plánu. 

Súťaž Slovenského pohára ako aj nižšie súťaže sú stále prerušené, sme v očakávaní najnovších úprav opatrení 

a reštartu súťaží v prípade rozhodnutia príslušných autorít. 

V NHE musela ŠTK SZH riešiť námietku od klubu Záhoraci Stupava/Malacky k neoprávnenému štartu hráča 

SPORTAcademy Hlohovec v zápase XA-75 a porušenia SP SZH klubom Košice Crows, kedy aj po viacerých 

upozorneniach bola nízka teplota v ŠH počas zápasov NHE. 

 

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.  

L. Janošková, ekonómka SZH komunikuje s klubmi a po vydokladovaní záloh budú príspevky uhradené. 

Požiadal o vypracovanie aktuálneho zoznamu jubilantov na rok 2022 a zaslanie na KZH za účelom výberu 

ocenených. 

Keďže v roku 2021 nebolo možné organizovať reprezentačné zápasy so zodpovedajúcou diváckou kulisou a za 

prísnych opatrení, opätovne bude najvhodnejšie zaslať plakety oceneným jubilantom so sprievodným listov 

poštou na domáce adresy. 

 

 

 

 

 



J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský uviedol, že na MS stredných škôl v Srbsku sa úspešne zúčastnila rozhodcovská dvojica P. Papaj-Ma. 

Nagy. Na ME v hádzanej mužov u nás a v HUN sa zúčastnia B.Mandák a M. Rudinský, ktorí sú momentálne 

v plnej príprave a delegát V. Rančík. 

Súťaž NHE, ktorá v decembri prebiehala obsadzuje a zmeny v spolupráci s riaditeľom súťaže zverejňuje. 

 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období december 2021 

 

 Personálne obsadenie trénerských pozícií v RCH v novej sezóne 2021/22 ukončené – aktívna 

komunikácia s RCH supervízormi. 

 Zmluvy pre trénerov RCH sú obojstranne podpísané, uzavretie zmlúv. 

 Zmluvy pre RCH koordinátorov pre školy – sú obojstranne podpísané, kontrola zoznamov detí, 

uzavretie zmlúv. 

 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  Do projektu „Poď s nami na ME2022 v hádzanej“ sa prihlásilo celkom 32 škôl – počet detí 

467    s podmienkou veku do 12 rokov a doprovod 58 osôb s podmienkou plne očkovaný. 

 Z toho lístky na zápasy do Košíc: 161 + doprovod 22 

 Z toho lístky na zápasy do Bratislavy: 291 + doprovod 46 

 

 Na základe rozhodnutia Vlády SR v období lockdownu od 25.11.2021 boli prerušené všetky 

športové  aktivity a súťaže SZH, KZH, okrem MOL ligy a NHE.  

 

o  V decembri boli plánované „Turnaje olympijských nádejí“ – chlapci 6.- 12.12.2021 a dievčatá  

13. -19.12.2021. Turnaj predkadetskej reprezentácie chlapcov bol zrušený z dôvodu Covid-19. 

Naša predkadetská reprezentácia dievčat s ročníkmi narodenia 2006 a 2007 sa zúčastnila na 

turnaji olympijských nádejí v Poľsku (Česko, Maďarsko, Poľsko). Vďaka dobrej spolupráci 

s poľským zväzom sa podarilo pre dievčatá zabezpečiť pred turnajom aj tréningový kemp 

v Szczyrku. 

 

o Napriek nepriaznivej situácii sa podarilo SZH, vďaka vynikajúcej spolupráci so španielským 

zväzom, prihlásiť chlapcov s ročníkmi narodenia 2006 a 2007 na medzinárodný turnaj štyroch 

krajín v španielskom meste Toledo. Predkadeti si zo Španielska odnesli veľa nových skúsenosti, 

aj keď sa im nepodarilo zvíťaziť (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko). Vďaka patrí aj 



MŠVVaŠ SR za ústretovosť a udelenie výnimky na tretí zraz predkadetov v Bratislave, aby sa 

mohli na tento medzinárodný turnaj pripraviť. 

 

o Môžeme sa pochváliť aj reprezentáciou našich kadetských reprezentantiek Radky Šalatovej a 

Doroty Bačenkovej nielen na ihrisku, ale aj ich aktívnou účasťou v termíne 16.-18.12.2021 vo 

Viedni na konferencii v rámci projektu EHF RESPECT YOUR TALENT. 

 

 Príprava žiadosti o zmenu pre MŠVVaŠ SR ohľadom seminárov Projekt Tréneri 

"nedisKvalifikujte sa" NFP. 

Pripravila:  Renáta Marcinová  

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 5  

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

 

Z dôvodu neprítomnosti M. Šubáka, predsedu LK SZH sa bod prekladá na februárové zasadnutie VV SZH.  

 

 

 

K bodu 6 

Prestupový poriadok SZH (doplnenie – študentské hosťovanie) 

 

Z dôvodu neprítomnosti M. Šubáka, predsedu LK SZH sa bod prekladá na februárové zasadnutie VV SZH.  

 

 

 

K bodu 7 

Majstrovstvá Európy 2022 v hádzanej mužov 

 

J. Holeša, prezident SZH oboznámil členov VV SZH s finalizáciou príprav pred začiatkom ME v hádzanej 

mužov. OV ME intenzívne pracuje, úlohy sa plnia podľa stanovených plánov a operatívnych nariadení. Aj dnes 

pred rokovaním VV SZH bolo zasadnutie OV ME. 

8.1.2022 už nasleduje prebratie zimného štadióna, pokládka hracieho povrchu a ďalšie práce potrebné k začatiu 

podujatia. 

Od vlády SR sme obdržali 1 milión eur na toto podujatie, avšak veľká časť musela byť hneď použitá na úhradu 

nevyhnutných faktúr k ME. 

Veľkou komplikáciou sú opatrenia v súvislosti s Covid-19, zajtra je ďalšie rokovanie k hygienickému plánu. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 8 

Tréneri RD SR 

  

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH, že hoci v tomto roku sú naplánované viaceré šampionáty, 

nie všetci tréneri RD sú zaočkovaní, čo môže spôsobovať problémy pri ich účasti. 

K tejto problematike budú ešte zaslané materiály tak, aby spĺňali stanovené kritériá. 

 

Členovia VV SZH sa podrobne zaoberali písomnou správou trénera RD žien Dr. P. Streichera (Správa trénera 

RD žien tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice). 

 

Po diskusii bolo vyslovené sklamanie s prehrou proti družstvu CZE a vystúpením v Prezidentskom pohári. 

Rovnako aj s vyjadrením v médiách. 

 

Členovia VV SZH dali mandát vedeniu SZH na začatie diskusie s trénermi RD všetkých kategórií do konca 

januára 2022. 

 

 

 

 

K bodu 9 

Rôzne 

 

V dňoch 1.-3.12.2021 preblehlo hlasovanie členov VV SZH per rollam k návrhu na úpravu SP SZH, čl. 25, 

bod 6 : Osvetlenie hracej plochy musí byť minimálne 800 luxov a minimálna teplota 18 ° C. 

 

Hlasovanie: 

ZA:   8x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: 1x 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH bol návrh na úpravu SP, čl. 25, bod 6 schválený tak, ako bol 

predložený. 
 

 

 

 

 

Výkonný výbor SZH sa na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11.1.2022 o 10:00 online, zaoberal 

odvolaním SPORTAcademy Hlohovec voči Rozhodnutiu ŠTK SZH a riadiaceho orgánu NHE. Na uvedenom 

rokovaní sa zúčastnila aj odvolávajúca sa strana (na vlastnú žiadosť). 

Po vyjadrení odvolávajúcej sa strany a diskusie členov VV SZH, rozhodol VV SZH v zmysle Reglementu NHE 

článok 22, bod 5 nasledovne: 



VV SZH potvrdil rozhodnutie orgánu, ktorý riešil námietku. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Prítomní: 

J.Holeša 

M.Šubák 

S.Priklerová 

J.Rudinský 

M.Nedorost 

F.Minarovský 

J.Beňo 

 

Ospravedlnený: 

A.Petro 

 

Prizvaní: 

P.Voltmann 

I.Sabovik 

 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 8.2.2022. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

Príloha č. 1: Hodnotenie prípravy a MS v hádzanej RD žien SR. 

 

 

V Bratislave, dňa 28.1.2022 

 

Zapísal: P. Brunovský, 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. 


