
 Slovenský zväz hádzanej  Junácka 6  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   10/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.11.2022 

o 12:00 hod. v Bratislave, v zasadacej miestnosti SZH, Junácka 6 

 

 

 

Prítomní : J.Holeša, M.Šubák, P. Varjassiová, I.Sverák, P. Streicher,  V.Pokorný, P. Haščík a 

J. Beňadik  

 

Ospravedlnení: M.Lozák 

 

Prizvaní:   M.Jursík, E.Kelecsényi, I.Sabovik a 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. Priebeh Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023   I. Sverák, P. Brunovský 

6. Príprava školenia rozhodcov licencie C     P. Haščík 

7. Výber usporiadateľa SOHu 2022/2023     J. Beňadik 

8. Rôzne      

 

 

 

 

K bodu 1 

Otvorenie 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH. Následne otvoril rokovanie. VV 

SZH bol uznášania schopný v zmysle stanov SZH. 

 

 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení vykonal P. Brunovsky na základe samostatného písomného materiálu.  

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 3  

Správa predsedov komisií  

 

  

P. Streicher, predseda KM SZH uviedol, že workshopy prebiehajú, zúčastnil sa na nich osobne. Ešte sa 

uskutoční 12.12.2022 v Šali. Majú už reakcie z praxe a do jarnej časti musia pripraviť mechanizmus, ako 

zasiahnuť (spoliehajú na korektnosť trénerov). Bude potrebné stretnutie s rozhodcami za súčinnosti KRaD 

SZH a rozhodcovia budú musieť do zápisu o stretnutí uviesť, či herné systémy boli dodržané alebo nie 

a následne, v prípade potreby riešiť na DK SZH. 

Natáčali videá (obrana 5:1, moduly) – vytvoria z toho prezentáciu a do 12.12.2022 chcú spraviť webinar a 

rovnako pripravia prezentáciu. 

Školenia – nedoporučujú spojiť školenie B a B +. Znova vypíšu možnosť na prihlásenie sa na B licenciu 

v roku 2023. 

 

 

P.Varjassiová, zástupkyňa športovcov informovala, že neobdržala žiadny podnet na riešenie. 

 

 

J. Beňadik, predseda KM SZH, oboznámil členov VV SZH, že boli spustené súťaže ŠŠS. Riešili problém 

s odhlásením HK Kúpele Bojnice. 

Predkladá samostatný písomný materiál v bode č. 7. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH oboznámil členov VV SZH, že ŠTK SZH zasadá pravidelne. Všetky súťaže 

riadne prebiehajú. Riešili odstúpenie HKM Šaľa z NHE a postúpenie prípadu na DK SZH, množstvo 

predohrávok a SP mužov a žien.  

 

 

M.Šubák, predseda LK KZH  oboznámil členov VV SZH, že nemali zasadnutie LK SZH, ale požiadal 

všetkých predsedov komisií o zaslanie pripomienok k návrhu úpravy prestupového poriadku SZH od M. 

Rummela do 20.12.2022.  

 

 

V.Pokorný, predseda DK SZH informoval členov VV, že DK SZH bude zasadať aj dnes, po skončení VV 

SZH, riešili podnety z ŠTK SZH, pribúdajú telesné napadnutia a majú viacero prípadov na riešenie. 

 

 

P. Haščík, predseda KRaD SZH, rovnako potvrdil, že stúpa agresívne správanie od funkcionárov, u hráčov 

telesné ataky. Zaznamenáva problémy so zvýšením ospravedlňovaním rozhodcov, aj u medzinárodných 

rozhodcov, ktorí nechcú rozhodovať nižšie súťaže. Pripraví opatrenia a bude o nich informovať VV SZH. 

Z dôvodu nízkeho hodnotenia boli odvolaní z jedného zápasu najvyššej súťaže rozhodcovia M. Manek – 

A. Majstrík 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 

 

Správa RCH pre VV SZH - november 2022 

 

 

 Školský projekt: 

 

o Personálne obsadenie trénerských pozícií v krúžkoch v novej sezóne 2022/2023 sa finalizuje 

a Zmluvy sú pripravené na podpis. 

 

o Momentálne sa krúžky finalizujú a koordinátorky riešia posledné zmluvy. 

 

o BA, TT kraj  63 krúžkov / 37 trénerov 

 

Východ: 21 krúžkov /13 trénerov 

 

Považská Bystrica: 19 krúžkov / 14 trénerov 

 

Topoľčany: 8 krúžkov / 4 tréneri 

 

Šaľa: 6 krúžkov / 6 trénerov 

 

Celkom je 117 krúžkov a 74 trénerov. 

 

o Uskutočnené turnaje: 

20.10.2022 turnaj ŠKP Bratislava – zúčastnilo sa 12 družstiev 

08.11.2022 turnaj ŠKP Topoľčany – zúčastnilo sa 6 družstiev 

08.11.2022 turnaj MHák Martin – zúčastnilo sa 5 družstiev 

23.11.2022 turnaj ŠA Trenčín – zúčastnilo sa 13 družstiev 

 

 

o Projekt MODULY: 

 

 Tréneri do škôl 

 KZH majú nahlásiť trénerov, ktorí budú predstavovať náš MODUL na ZŠ (ku dňu 

22.11.2022 je kompletizácia trénerov iba v BA kraji) 

 TMK SZH  metodický materiál finalizuje a plánuje odštartovať MODULY na ZŠ 

v BA kraji v decembri 2022 

 Do projektu ku dňu 22.11.2022 prihlásených 65 škôl 

 

 

 

 



 Systém práce s mládežou od sezóny 2022/2023 a príprava na Akadémiu 

 

o Schválené jednodňové akcie pre TP a RHC. 

 

 Uskutočnené akcie v regiónoch: 

o Región BA – Bratislavský kraj  (Ľubomír Orosz) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Kysel, RCH Martin Spuchlák 

 Ženská zložka – TP Ľuboš Hepner, RCH Peter Olšavský 

 

17.10.2022 Bratislava - TP kategórii starších žiačok 

20.10.2022 Bratislava - TP kategórii starší žiaci 

24.10.2022 Bratislava - TP kategórii starších žiačok 

27.10.2022 Bratislava - TP kategórii starší žiaci 

07.11.2022 Bratislava – RCH ml. dorast 

09.11.2022 Bratislava – RCH ml. dorast 

10.11.2022 Modra - TP kategórii starší žiaci 

21.11.2022 Bratislava – RCH ml. dorast 

23.11.2022 Malacky - TP kategórii starší žiaci 

24.11.2022 Bratislava – RCH ml. dorast 

 

o Región Západ – Trnavský a Nitrianský kraj  (Pavol Polakovič) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Straňovský, RCH Pavol Polakovič 

 Ženská zložka – TP Mária Straková, RCH Silvia Dostanič 

 

30.09.2022 Šaľa - RCH ml. dorastenky 

04.10.2022 Nové Zámky - RCH ml. dorastenci 

18.10.2022 Dunajská Streda - TP kategórii starších žiačok 

01.11.2022 Nové Zámky - TP kategórii starších žiakov 

15.11.2022 Nové Zámky - RCH ml. dorastenci 

21.11.2022 Šaľa - RCH ml. dorastenky 

 

o Región Stred – Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický kraj + Topoľčany (Lukáš 

Klačanský) 

 Mužská zložka – TP Ladislav Kovačin, RCH Lukáš Klačanský 

 Ženská zložka – TP Renáta Bartková, RCH Viktor Dubovský 

 

29.09.2022 Dubnica nad Váhom - RCH ml. dorastenky 

11.10.2022 Žilina - TP kategórii starších žiačok 

25.10.2022  Považská Bystrica - TP kategórii starších žiakov 

10.11.2022 Dubnica nad Váhom - RCH ml. dorastenky 

14.11.2022 Žilina - TP kategórii starších žiačok 

 



o Región Východ – Prešovský a Košický kraj (Milan Foľta) 

 Mužská zložka – TP  RCH Marek Gernát 

 Ženská zložka – TP Drahuš Ondo-Eštok, RCH Miroslava Kundrátová 

 

27.09.2022  Michalovce – RCH mladšie dorastenky 

28.09.2022  Prešov - RCH ml. dorastenci 

10.10.2022  Michalovce - TP kategórii starších žiačok 

24.10.2022  Trebišov - TP kategórii starších žiakov 

07.11.2022  Michalovce – RCH mladšie dorastenky 

08.11.2022  Vranov nad Topľou - TP kategórii starších žiačok 

16.11.2022  Prešov - RCH ml. dorastenci 

17.11.2022  Trebišov - TP kategórii starších žiakov 

 

 Príprava - Turnaj regiónov TP a RCH, ktorý sa uskutoční 03. – 04.12.2022 

 

o Začala sa príprava Turnaja regiónov – turnaj sa uskutoční v športových halách v Bytči, 

Predmiéri a Domaniži. Plánované Turnaje regiónov TP a RCH budú jednodňové 

a ubytovanie sa objednáva iba pre družstvá z východu a to noc pred zahájením turnaja. 

 

 

 Semináre z Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa": 

 

o 25.- 26.11.2022 sa uskutočnil druhý seminár osobnostného vzdelávania v 

Michalovciach –  počet prihlásených 10 trénerov (maximálny počet je skupina 14-15 

osôb). 

Momentálne prebiehajú workshopy pre trénerov s témou „Herné systémy mládeže“ – 

Považská Bystrica (21.11.2022), Prešov (28.11.2022) a Šaľa (12.12.2022). 

 

 

Pripravila: Renáta Marcinová / 23.11. 2022 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 5 

Priebeh Slovenského pohára mužov a žien 2022/2023 

 

I.Sverák a P. Brunovský informovali o priebehu SP mužov a žien. Podarilo sa zaviesť do  praxe žreb, ktorý 

je streamovaný v štúdiu SZH a následne je link zaslaný všetkým zainteresovaným a zverejnený na youtube. 

 

 

 



K bodu 6 

Príprava školenia rozhodcov licencie C 
      

P. Haščík predložil vopred písomný materiál (zoznam prihlásených), no zatiaľ je málo prihlásených 

adeptov. Znova vyvinú aktivitu so snahou zorganizovať školenie v januári 2023. 

 

 

K bodu 7 

Výber usporiadateľa SOHu 2022/2023 

 

J. Beňadik, predseda KM SZH predložil nasledovný písomný materiál: 
 
A) O TURNAJI SOH U12, U10 

     Turnaj Slovak Open Handball U12 2022 mladších žiakov a žiačok je otvoreným turnajom a môže sa ho 

zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný aj neregistrovaný klub, bez ohľadu na umiestnenie v krajskej alebo inej 

súťaži. Registrovaný klub musí mať platné registračné preukazy hráčov/hráčok prislúchajúceho klubu. 

Neregistrovaný klub vopred oznámi túto skutočnosť a je povinný doplniť súpisky hráčov/hráčok 

s doložením preukazu totožnosti na kontrolu pri registrácii. Je vyhlasovaný Slovenským zväzom hádzanej.  

     Súčasťou turnaja bude aj turnaj v mini hádzanej chlapcov a dievčat v kategórii U10 pod názvom Mini 

Open Handball. 

V roku 2023 sa uskutoční celkovo 9. ročník turnaja a to v termíne od 9.-11. júna 2022. 

Finálové zápasy turnaja vo všetkých kategóriách sa budú konať v nedeľu. 

B) REGLEMENT TURNAJA 

1. Vekové kategórie 

SOH U12 je mládežnícky turnaj pre chlapcov a dievčatá v týchto vekových kategóriách:  

 

A chlapci - narodení po 1.1.2010 (U12 M) 

B dievčatá  - narodené po 1.1.2010  (U12 W) 

 

V kategórii U10 odohráme Mini Open Handball 

 

C chlapci - narodení po 1.1.2012 (U10 M) 

D dievčatá  - narodené po 1.1.2012 (U10 W) 



     V príslušných kategóriách môžu štartovať hráči a hráčky aj mladší. Štart starších hráčov  pre jednotlivé 

kategórie nie je povolený. Pokiaľ nastúpi na zápas hráč(-ka) starší ako povoľujú pravidlá turnaja, 

družstvo bude vylúčené a jeho zápasy sa nezapočítavajú. 

Každý hráč(-ka) môže v rámci jednej kategórie nastúpiť iba za jedno družstvo. 

Na turnaji môžu štartovať kluby, CVČ a školské družstvá. 

2. Ihriská 

     Turnaj sa hrá výhradne v krytých halách s ihriskom o rozmeroch 40m x 20m. Mini hádzaná sa hrá na 

zmenšenom ihrisku s rozmermi 12 - 14 m široké, 20 m dlhé. Pokiaľ to dovolí počasie, odporúčame hrať 

zápasy mini hádzanej na vonkajších ihriskách. 

3. Pravidlá 

     Hrá sa  podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZH. Slovenské družstvá sú povinné riadiť 

sa Jednotnou štruktúrou Herných systémov SZH. 

     Mini hádzaná sa hrá podľa platných pravidiel v prílohe propozícií. 

4. Lopty 

A- chlapci, B- dievčatá hrajú s loptami veľkosti č.1.  

V kategórii C,D sa hrá s gumenými loptami veľkosť č.0 

Organizátor si vyhradzuje právo dodať k zápasom vlastné lopty dodané partnermi. 

5. Zápasy a Hrací systém 

 

U12 - Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy mladších žiakov 

a žiačok sa budú hrať  2 x 15 minút s prestávkou 3 minúty na výmenu strán a 5 minút medzi zápasmi. Na 

každý zápas budú delegovaní dvaja rozhodcovia. Na zápas môže nastúpiť maximálne 16 hráčov z jedného 

družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak 

maximálne štyria vedúci družstva, ktorí musia byť tiež  uvedení v zápise.  

U10 - Organizátor garantuje každému družstvu odohranie minimálne 6 zápasov. Zápasy prípravky sa budú 

hrať  1 x 15 minút s prestávkou 5 minút na výmenu družstiev. Počet hráčov: 4 + 1 (4 hráči v poli + brankár). 

Na každý zápas je delegovaný jeden rozhodca. Na zápas môže nastúpiť maximálne 8 hráčov z jedného 



družstva, ktorí musia byť uvedení v zápise. Na zápase musí byť prítomný minimálne jeden avšak 

maximálne dvaja vedúci družstva, ktorí musia byť tiež  uvedení v zápise.  

Kapacita turnaja U12: ak sa hrá v piatok od 12:00 do 19:00, v sobotu od 8:00 do 19:00, v nedeľu od 8:00 

do 16:00 tak v jednej hale to vychádza na cca 39 zápasov 

 

Ak sú k dispozícii 3 haly - 117 zápasov 

Ak sú k dispozícii 4 haly - 156 zápasov 

Ak je k dispozícii 5 hál - 195 zápasov 

 

Systém turnaja U12: 

4 základné skupiny po 6 tímov (24) - 5 zápasov v skupine na 1 tím, spolu 60 zápasov D + 60 CH = 120 

zápasov 

Play off: skupiny prví dvaja z A + prví dvaja z B, skupiny prví dvaja z C + prví dvaja z D - vzájomné 

zápasy so započítaním výsledku zo skupiny - spolu 4 zápasy x 2 = 8 zápasov 

ten istý systém pre 3.a 4. v skupine a 5.a 6.v skupine: bez špecifikácie celkového umiestnenia 

Spolu nadstavba: 24 zápasov D plus 24 zápasov CH = 48 zápasov 

 

Semifinále 1. - 2. z oboch podskupín = 2 zápasy, to isté 3. a 4. = 2 zápasy 

O 7.miesto = 1 zápas 

O 5.miesto = 1 zápas 

O 3.miesto porazení zo semifinále = 1 zápas 

Finále víťazi zo semifinále = 1 zápas 

 

Celkovo 182 zápasov 

 

Systém turnaja U10: 

- nutné aby deti hrali na jednom mieste, bez presunov, kvôli ich veku. Taktiež je vhodné, aby ubytovanie a 

strava boli v blízkosti miesta turnaja. 

Kapacita turnaja U10 - 1x15 min + 5 min prestávka medzi zápasmi = 20 min na jeden zápas 

- na jedno ihrisko je to 78 zápasov 

- pri dvoch ihriskách k dispozícii je celkový počet zápasov 156 

- pri štyroch ihriskách je celkový počet zápasov 312 

Organizátori podľa možností a počtu prihlásených tímov prispôsobia systém turnaja. 

 



V tomto systéme potrebujeme 182 zápasov, teda 5 hál pre U12 - pre dostupnosť potrebná ich blízkosť v 

meste resp. zabezpečenie prepravy medzi halami. Pre U10 – rozsah turnaja môže byť upravený podľa 

prihlásených tímov. Odporúčané je mať k dispozícii 4 ihriská. 

Organizátor zabezpečí online dostupnosť výsledkov pre tímy a divákov. 

6. Overenie totožnosti  

     Pre potreby prípadnej kontroly platí, že zahraniční účastníci sú povinní sa preukázať cestovným pasom 

alebo ID kartou s fotografiou.  Hráči zo Slovenskej republiky platným registračným preukazom 

Slovenského zväzu hádzanej za príslušný klub štartujúci na turnaji. Družstvá reprezentujúce základnú 

školu, CVČ, alebo iné, štartujú na potvrdenú súpisku vysielajúcou organizáciou. 

7. Súpiska 

     Každé družstvo musí mať súpisku, ktorú zašle elektronicky v predpísanom formáte najneskôr 

v posledný deň prijímania prihlášok. Najneskôr v deň príchodu odovzdá podpísanú a opečiatkovanú 

súpisku pri registrácii. Súpiska družstva obsahuje hráčov(-ky), ktorí podľa reglementu môžu hrať  za 

konkrétne družstvo prihláseného  klubu s dátumom narodenia. Na súpiske musia byť uvedení členovia 

realizačného tímu.  

8. Zdravotné zabezpečenie 

     Organizátor upozorňuje, že každý účastník turnaja štartuje na vlastné nebezpečenstvo. V halách bude 

prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenie drobných zranení. V prípade zranenia, ktoré 

si vyžiada ošetrenie v nemocnici, si náklady na ošetrenie alebo pobyt v nemocnici hradia účastníci 

sami. K ošetreniu  v nemocnici je nutné mať  u seba stále preukaz zdravotnej poisťovne alebo doklad o 

poistení v zahraničí. 

9. Riadiaca komisia 

     Všetky prípady neuvedené v Pravidlách hádzanej IHF alebo v oficiálnom reglemente turnaja budú 

riešené riadiacou komisiou, ktorá bude riešiť všetky protesty, odvolania a sťažnosti na priebeh športovej 

časti turnaja. Riadiacu komisiu určí organizátor. 

10. Ceny 

     Ocenenie najlepších družstiev 



     Organizátor odmeňuje cenami najúspešnejšie družstva turnaja, družstvá umiestnené na prvých troch 

miestach v každej kategórii. Družstvá na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaile a pohár. 

     Ocenenie najlepších hráčov 

     Na základe výkonov v zápasoch vo finálovej skupine bude vybratý najlepší hráč(-ka), a brankár(-ka), 

ktorí dostanú vecné ceny od partnerov turnaja. Najlepší strelec/strelkyňa bude vyhodnotený/á na základe 

počtu strelených gólov za celý turnaj.  

11. Dotácia SZH 

 

    SZH zabezpečí poháre a medaily  pre umiestnené družstvá na prvých troch miestach v kategórii U12 D 

a CH. 

     SZH hradí náklady na rozhodcov, delegátov počas turnaja ako aj odmeny: 

     Odmeny brutto: 

Rozhodcom: 8,5 -Eur/Brutto/ osoba / zápas  

Delegátom: 60,- Eur/Brutto/ osoba / deň 

 

Odhadovaná finančná podpora zo strany SZH: 

náklady na rozhodcov (ubytovanie a strava) cca 2500 EUR 

náklady na zdravotnú službu cca 2500 EUR 

mediálna podpora turnaja 

ceny pre jednotlivé kategórie 

 

Celková dotácia do 6 000 EUR - účel využitia prostriedkov – zdravotná služba, prenájom hál, náklady na 

rozhodcov (ubytovanie a strava).  

 

C) PRIHLÁŠKA 

 

Prihlásiť sa je potrebné online na stránke organizátora  

............................................................................................... 

 

 

 

 



D) UBYTOVANIE A STRAVOVANIE 

 

Ubytovanie: možnosti výberu - rôzne typy a miesta 

Stravovanie: vzhľadom na rozsah turnaja - je miesto plne v rukách organizátora. Možnosť výberu bez 

jedla, plná penzia, polpenzia, len obed 

Balíčky: pre zjednodušenie objednávania - vytvorenie balíčkov 

Uviesť do propozícií: 

Miesto a typ ubytovania  

Balíčky: 

 

E) PLATBY 

Štartovné/tím: ................ 

Dôležité termíny pre registráciu a platby 

 7.5.2023  - konečný termín pre podanie prihlášky  

 31.5.2023  - konečný termín pre zaplatenie poplatkov 

 Storno podmienky: od 5.6.2023 100% poplatku za balíček/osoba. 

F) PLATBY ORGANIZÁTOROVI 

Všetky poplatky (t.j. vklad do turnaja/účastnícky poplatok, poplatky za ubytovanie a stravovanie) musia 

byť zaplatené  do  31.5.2023  organizátorovi turnaja.  

Každý účastník turnaja zapísaný na súpiske povinne platí tzv. „Účastnícku kartu“  za účasť na turnaji 

........ Euro/osoba. V cene karty je aj účastnícke tričko. Šoféri autobusov neplatia účastnícke karty. 

G) KONTAKT 

Organizátor :   

 

Po diskusii členovia VV SZH schválili návrh hlasovaním všetci ZA tak, ako bol predložený s tým, že 

termín bol posunutý do 16.1.2023 a materiál sa zverejní i v Správach SZH 

 

 



 

K bodu 8 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH podal informácie, prečo, zatiaľ, nie je predložený rozpočet SZH na rok 2023: 

- nie je stále schválený rozpočet vlády SR na rok 2023 

- rozpočet SZH bude nižší o 6 % v porovnaní s rokom 2022, z dôvodu poklesu členskej základne a 

chýbajúcich medzinárodných umiestnení reprezentačných družstiev SR /ak bude schválený rozpočet vlády 

SR/ 

- ťarcha z ME mužov 2022 sa už podarila ponížiť o 300 tisíc eur, no stále je potrebné vyriešiť 650 tisíc eur. 

Neustále rokujeme s vládou SR, MŠVVaŠ SR, splnomocnencom vlády pre šport p. K. Kučerom. Je tam 

vôľa to preplatiť, no stale nie je doriešené ako. 

 

Z uvedeného vyplývajú dve alternatívy: 

A- Ak dostaneme peniaze, tak do vianočných sviatkov všetko vyplatíme 

B- Ak peniaze nedostaneme teraz, tak budeme musieť uvedenú čiastku presunúť do rozpočtu na rok 

2023 

J. Holeša ďalej spolu s M. Jursíkom informovali, že budúci rok sa bude niesť v znamení 80-teho výročia 

založenia SZH. Vyzvali KZH o nahlásenie žijúcich pamätníkov vo veku nad 70 rokov z dôvodu ich 

ocenenia za zásluhy pre rozvoj hádzanej na Slovensku. 

 

J. Holeša zároveň uviedol, že bola doriešená zmluva medzi ČSH, MOL i SZH a v piatok 2.12.2022 je 

stretnutie všetkých klubov MOL ligy v Brne. 

 

 

 

M. Šubák, M. Lozák, P. Haščík ako aj P. Streicher predložili písomné návrhy na rozpočet na rok  2023 za 

príslušnú komisiu /z poverenia ospravedlneného M. Lozáka za komisiu KZH predkladal M. Šubák/ s tým, 

že po uvedených informáciách sa rozpočtom budú zaoberať na najbližšom VV SZH.  

 

 

 

E. Kelecsényi, vice prezident SZH informoval, že pred dvoma týždňami sa uskutočnilo stretnutie 

Prešovského, Košického KZH za účasti J. Beňadika v Prešove, kde riešili žiacke súťaže. Budú oslovení 

kolegovia v Maďarsku /kde P. Szabo vedie jeden región/ a s regiónmi v blízkosti hraníc plánujeme 

spoluprácu v žiackych kategóriách. Následne bude i spoločné stretnutie spolu s Prešovským a Košickým 

KZH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P. Streicher, predseda TMK SZH 

 

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ 
VE SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKÝM SVÄZOM HÁDZANEJ 

NABÍZÍ 

STUDIUM TRENÉRŮ HÁZENÉ – EVROPSKÁ LICENCE 
„MASTER COACH“ (EHF ProLICENCE ) 

 

Motivace:  
EHF požaduje přítomnosti trenéra s EHF ProLicence (udělované pouze EHF na základě získání 

kvalifikace „Master Coach“) mezi v zápisu uvedenými funkcionáři v utkáních Champions league a všech 

evropských soutěžních mezistátních utkáních (ME a jejich kvalifikace) všech kategorií. Získání 

kvalifikace „Master Coach“ cestou absolvování kursů EHF nebo nostrifikací vysokoškolského diplomu 

prostřednictvím EHF je nejen časově ale především ekonomicky velmi náročné a EHF akceptuje i 

možnost získat kvalifikaci „Master Coach“ absolvováním tzv. „národních kursů“ pořádaných členskými 

federacemi EHF za podmínek předepsaných a kontrolovaných EHF. ČSH a SZH i s ohledem na nutnost 

vyhovět požadavkům na účast v soutěžích EHF se proto rozhodli připravit výše uvedený „národní kurs“ 

s dostatečným předstihem tak, aby v době začátku platnosti zmiňovaného požadavku měli dostatečné 

personální zázemí pro jeho splnění. 

 

Předpokládaná podoba kursu:  

Modulový systém se 4 bloky po cca 40 hodinách výuky + závěrečné zkoušky s obhajobou závěrečné 

práce 

 

Předpokládané termíny a místa jednotlivých bloků: 

1. 2. – 4.6. 2023 (obsah v součinnosti s FTVS UK Praha) 

2. Seminář vrcholové házené, 2. polovina června 2023, přesný termín určí RK ČSH na základě plánu 

reprezentačních akcí 

3. 17. – 20.8. 2023 Bratislava (obsah v součinnosti s FTVŠ UK) 

4. 25. – 29.10.2023 Olomouc (obsah v součinnosti s FTK UP) 

5. Termín závěrečných zkoušek spojené s obhajobou práce bude upřesněn během roku 2023 

 

Vstupní podmínky: 

- Minimální věk 23 let 

- Držitel/ka licence A 

- Minimálně jeden rok praxe s licencí A 

- Elementární znalost anglického jazyka 

- Zaplacení kursovného příslušnému svazu před zahájením kursu (termíny budou upřesněny)  

-  

Podmínky absolvování: 

- Účast na výuce minimálně 80% 

- Odevzdání závěrečné písemné práce (v českém nebo slovenském jazyce a s povinným abstraktem 

v angličtině) 

- Úspěšné vykonání závěrečné komisionální zkoušky (součástí je i obhajoba závěrečné práce) 

 



Ekonomické podmínky: 

Náklady na kurs – kursovní poplatek, doprava, ubytování, stravování, náklady na Seminář ČSH – si plně 

hradí účastníci sami. Výše kursovního poplatku je závislá na počtu přihlášených. Oba pořádající svazy se 

shodly na tom, že kurs bude realizován při počtu 20 a více přihlášených (nižší počet by znamenal 

neúměrné náklady pro jednotlivé zájemce). 

     Orientační výše (velmi hrubý odhad)  kursovního poplatku:  

                                                                 při 20 účastnících      18 000,- Kč (720 €) 

                                                                 při  25         „             15 000,-Kč (600 €) 

 

Závěrečné poznámky: 

Zájemci o studium musí zaslat písemnou přihlášku s přesnou kontaktní adresou uchazeče (včetně 

mailové adresy a telefonu)  na adresu sekretariátu ČSH/SZH do 31.12.2022! 

 

 

PaedDr. Pavol Streicher                                       PaedDr. Martin Tůma, PhD. 

Předseda MK SZH                                                 metodik ČSH 

 

 

Členovia VV SZH hlaovaním všetci ZA shválili predložený návrh. 

 

 

 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH vopred predložil nasledovný písomný materiál: 

 

Vec: Doplnenie rozpisu pre I., resp. II. ligu mužov a žien 

 

ŠTK SZH, v zmysle zápisnice VV SZH zo dňa 29.10.2022, pripravila doplnenie rozpisu súťaže 

pre I., resp. II.  ligu mužov a žien nasledovne: 

 

Návrh ŠTK SZH: 

 

Družstvo z I., resp. II. ligy mužov a žien, pri hlásení zápasu je povinné zohľadniť, ak „A“ 

družstvo hostí, štartujúce v najvyššej súťaži, hraje domáci zápas v akejkoľvek súťaži EHF. Pokiaľ 

sa kluby vopred písomne nedohodnú inak /žiadosť vždy vopred podlieha schváleniu ŠTK SZH/, 

domáce družstvo musí nahlásiť zápas na iný deň, ako „A“ družstvo súpera hraje domáci zápas 

v súťaži EHF. Daná podmienka sa nevzťahuje na zápasy, ak „A“ družstvo hostí hraje v daný víkend 

zápas v súťaži EHF na pôde súpera /t.j. v zahraničí/. 

 

V prípade schválenia VV SZH, uvedená zmena nadobúda účinnosť od 1.12.2022 

 

Spracovala ŠTK SZH: 

Predkladajú: I. Sverák a P. Brunovský  

 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložený návrh. 

 

 



I.Sabovik, GS SZH vopred predložil nasledovný  písomný materiál – Plán akcií RD SR na rok 2023 

 

 Termín Podujatie 

RD muži  
 

 4.1. - 14.1. VT + PMZ, CHI, CZE 

 5.3. - 12.3. VT + Q s FIN 

 23.4. - 1.5. VT + Q s NOR 

 19.6. - 25.6. VT 

 29.10. - 5.11. VT + PMZ 

 
 

 
RD 

juniori 
 

 

 9.1. - 15.1. VT  + PMZ vonku 

 6.3. - 12.3. VT + PMZ doma 

 24.4. - 30.4. VT + PMZ doma 

 30.10. - 5.11. VT + PMZ vonku 

 
 

 
RD kadeti  

 

 5.1. - 11.1. VT+ PMZ s CZE 

 6.3. - 12.3. VT 

 24.4. - 30.4. VT + PMZ doma 

 30.10. - 5.11. VT + PMZ vonku 

 
 

 
RD predkadeti  

 5.1. - 11.1. VT + PMZ vonku 

 6.3. - 12.3. VT + PMZ doma 

 24.4. - 30.4. VT + PMZ vonku 

 26.6. - 7.7. VT + turnaj doma + EO SWE 

 2.11. - 5.11. VT 

 

17.12. - 

22.12. VT + turnaj vonku 

 
 

 
Talent program  

 23.1. - 29.1. VT 

 20.2. - 22.2. VT 

 27.2. - 1.3. VT 

 16.4. - 18.4. VT 

 30.4. - 2.5. VT 

 3.6. - 4.6. VT turnaj 

 19.6. - 25.6. VT 

 
 

 
RD ženy   

 26.2. - 5.3. VT + PMZ 

 2.4. - 12.4. VT + WCH play off s CRO 



 8.10. - 16.10. VT + Q 

 

19.11. - 

28.11. VT + ....... 

 
 

 
RD juniorky  

 27.2. - 5.3. VT + PMZ doma 

 3.4. - 9.4. VT + PMZ vonku 

 17.6. - 21.6. VT + PMZ doma 

 25.6. - 29.6. VT + PMZ vonku 

 1.7. - 5.7. VT 

 8.7. - 16.7. EURO Champ. 

 9.10. - 16.10. VT + PMZ doma 

 

20.11. - 

27.11. VT + PMZ vonku 

 
 

 
RD kadetky  

 27.2. - 5.3. VT + PMZ vonku 

 3.4. - 9.4. VT + PMZ doma 

 1.7. - 5.7. VT + PMZ vonku 

 14.7. - 18.7. VT + PMZ doma 

 27.7. - 31.7. VT 

 5.8. - 13.8. EURO Champ. 

 9.10. - 16.10. VT + PMZ vonku 

 

20.11. - 

27.11. VT + PMZ doma 

 
 

 
RD predkadetky  

 27.2. - 5.3. VT + PMZ doma 

 3.4. - 9.4. VT + PMZ vonku 

 9.10. - 16.10. VT + PMZ doma 

 

20.11. - 

27.11. VT + PMZ vonku 

 
 

 
Talent program  

 28.1. - 29.1. VT turnaj 

 20.2. - 22.2. VT 

 27.2. - 1.3. VT 

 20.3. - 23.3. VT 

 17.4. - 18.4. VT 

 24.4. - 25.4. VT 

 20.5. - 21.5. VT turnaj 

 
 

 
Beach handball ženy  

 28.2. - 5.3. VT Cyprus 

 3.5. - 7.5 VT + turnaj CRO 



 22.5. - 29.5. VT + ME Nazare, POR 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložený návrh akcií RD SR na rok 2023. 

 

 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 31.1.2023 o 12:00 hod. v zasadacej miestnosti 

Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

Následne J. Holeša, prezident SZH všetkým poďakoval za účasť a konštruktívnu diskusiu a zasadnutie 

Výkonného výboru SZH ukončil. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29.11.2022 

 

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. 

 


