
Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   2/2020  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2020 

o 12:30 hod. v Bratislave, hotel Premium. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubák, Mgr. S. Priklerová PhD, Ing. I. Sverák, MUDr. J. Rudinský, 

F. Minarovský, M. Nedorost a J. Beňo 

 

Ospravedlnený: A. Petro  

 

Prizvaní:   JUDr. M. Faithová, 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. Predpisy upravujúce oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže   M. Faithová  

6. Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2019/2020    F. Minarovský 

7. Úprava smernice vzdelávania trénerov       S. Priklerová 

8. Návrh na predlžovanie trénerských licencií      S. Priklerová 

9. Konferencia SZH         J. Holeša 

10. Príprava vyhlasovania výsledkov hádzanára a hádzanárky roka 2019 – Sedmička I. Sabovik a  

M. Simonides 

11. Schválenie nového Spoločného poriadku rozhodcov a delegátov    J. Rudinský 

12. Príprava a organizačné zabezpečenie pracovnej porady družstiev SHE a MOL ligy I. Sverák a  

P. Brunovský 

13. Rôzne 

 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident a predseda VV SZH, ospravedlnil neúčasť a A. Petra a 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 ostatné uznesenia k dnešnému dňu zasadnutia VV SZH boli splnené, resp. majú termín trvalý.  

 

 



 

 

K bodu 3   

Správa predsedov komisií SZH. 

 

 

F. Minarovský, predseda KM SZH 

 

F. Minarovský informoval členov VV SZH, že včera, 24.2.2020 prebehlo hlasovanie členov KM SZH 

ohľadom organizátora SOH U12 2019/2020. Členovia KM SZH vyberali z dvoch ponúk. Prvou bola ponuka 

klubu Slovan Malá Fatra - HK Žilina aj s cenovou kalkuláciou. Druhá bola z BHA, u ktorej je záujem 

o organizáciu 3 roky po sebe. Pri tejto ponuke nebola uvedená cenová kalkulácia. Po diskusii sa uskutočnilo 

hlasovanie o organizátorovi SOH U 12 len na rok 2020. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA, schválili organizátora SOH U 12 2019/2020 Slovan Malá 

Fatra - HK Žilina. 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský uviedol, že mali zasadnutie KRaD SZH minulý týždeň, na ktorom sa zaoberali Spoločným 

poriadkom rozhodcov a delegátov, ktorý bol odoslaný na záverčnú úpravu LK SZH.  

Riešili aj cenové ponuky na jednotné dresy rozhodcom SZH. 

Aktívnej činnosti rozhodcu sa vzdali rozhodcovia P. Bačík a P. Mihálik. 

Medzinárodní rozhodcovia  a delegáti sú pravidelne nominovaní na súťaže EHF a najbližšie na ¼ F SEHA 

su nominovaní Brunovský s Čandom a delegát J. Rudinský. Rozhodocvia Mandák a Rudinský obdržali 

nominácie na MS v plážovej hádzanej do Talianska. 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost oboznámil členov VV SZH, že DK SZH mala zasadnutie od ostatného VV SZH, na ktorom 

riešili prípady neuhradených pokút, ktoré su k dnešnému dátumu všetky uhradené.  

Oboznámil členov VV SZH s antidopingovým prípadom, ktorý riešili v súčinnsoti so zástupcom SADA. 

V tejto súvislosti členovia VV SZH požiadali zaslať podporné stanovisko za SZH. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák, informoval VV SZH , že všetky súťaže prebiehajú v zmysle rozpisov súťaží. V súčasnosti riešili 

viacero predohrávok a vypracovali vyžrebovanie 1. ligy mužov oboch nadstavbových častí. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo uviedol, že dnes, po skončení VV SZH, sa uskutoční zasadnutie komisie KZH. 

 

 

 



M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák informoval členov VV SZH, že LK SZH nemala zasadnutie, ale JUDr. M. Faithová predkladá na 

dnešnom zasadnutí samostatný písomný materiál v bode 5. programu VV SZH. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová uviedla, že TMK SZH nemala zasadnutie od ostatného VV SZH. 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

 

E. Kelecsényi predložil nasledovný písomný materiál: 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI RCH SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2019/2020 – FEBRUÁR 

 

1.  Hodnotenie testovania RCH 

 Testovanie hráčov / hráčok, práca s MM, výsledky vyhodnotené HT RCH a F. Gurich.  

 Dodržiavanie metodiky a týždenného MC, kontrola počtu hráčov a hráčok. Mesačné kontroly. 

 Stanovenie výkonnostných limitov pre jednotlivé reprezentačné tímy (J. Čerňan, kondičný tréner RCH 

Topoľčany, za SZH zodpovedný za kondičnú prípravu). 

 

 Na základe výsledkov testovania pripravený individuálny kondičný tréningový plán pre vybraných 17 

najlepších hráčov (viď príloha). Report na mesačnej báze. Zodpovední HT RCH, kluboví tréneri 

dotyčných hráčov, J. Čerňan. Prvé testovanie týchto hráčov je plánované 15.4. 

 

 HT RCH testujú podľa systému určenom J. Čerňanom na mesačnej báze reprezentantov 

a reprezentantky v kategórii kadetov/kadetiek a juniorov/junioriek. 

 

 V novej sezóne 2020/2021 bude testovanie a prijatý systém hodnotenia platný pre všetkých 

hráčov/hráčky všetkých kategórií / RCH. 

 

2.  Tréningy RCH  

Február 2020 – príprava TJ RCH Dunajská Streda 

18.2. / 16:30 – 18:00    RCH BA + RCH DS dievčatá (Dunajská Streda) 

18.2. / 16:00 – 17:30    RCH PB chlapci + dievčatá   

24.2. / 16:00 – 17:30    RCH Michalovce dievčatá 

25.2. / 10:30 -12:00    RCH Trebišov chlapci 

26.2. / U17 9:30 – 11:00 a U19 11:00 – 12:30 RCH Šaľa  

       RCH TO - bez tréningu (rekonštrukcia haly) 

 



3. Talent tréning 

Február chlapci  – nerealizované pre nedostatočný počet hráčov  

Február dievčatá  (ročník 2004/05), 8.-9.2. Stupava 

 Účasť na medzinárodnom turnaji (HC Tatran Stupava, Slovensko 1, Slovensko 2, Handball Wiener 

Neustadt) dievčat ročník 2004 a mladších 

 Systém 2x20min každý s každým 

 Účasť 32 dievčat, 6 trénerov, 2 fyzioterapeuti – rozdelené na dva teamy  (Slovensko 1 (Pčola, 

Olšavský, Straková, Kalmárová) a Slovensko 2 (Hepner, Šalatová, Eštok, Pastorková) 

 Hra na vysunutú obranu 3:3, dievčatá zvládli princípy preberania a bránenia 1:1 v otvorenom 

priestore.  Prejavili sa nedostatky v kondičnej príprave.  

 Vyhovujúca konkurencia na poste brankárky, ľavej a strednej spojky. Nedostatok na pozícii pivotky 

a chýbajúce ľavoruké hráčky. 

 

4.  Správa o činnosti škôl v projekte 

 Aktívna kontrola krúžkov a ich činnosti, kontrola TJ a počtu zúčastnených detí.  

 Plánovaná príprava školení pre učiteľov telesnej výchovy a vedúcich krúžkov na školách.  

 Počet prihlásených ZŠ do Tipos Minihandball ligy:     126 škôl 

 

 

 Informácia k priebehu TIPOS Minihandball Liga:  

 

 
        

 Kontrola krúžkov / škola / mesiac 

            



5. Rôzne 

 Výmena vozového parku HT RCH postupne v priebehu február / marec 

 Prílohou tejto správy je zápisnica z RCH stretnutia 12.2.2020 

 

PRÍLOHA: TOP 17 hráčov / kondičná príprava  

 

 
 

  

 

Kondičná príprava - hráči "top 17" 

  
Meno a priezvisko RCH / klub 

1 Vladimir Ratkovsky (SP) 

BA 
Lubomir Orosz 

Dusan Badura 

Miroslav Ochaba 

2 Oliver Ostrihon (SP) 

3 Kristian Halla (SP) 

4 Samuel Kiss (SP) 

5 Michal Koller (BR) 

6 Matus Moravcik (PI) 

7 Marian Maliar (PS) PB 
Marian Buday 

Vaclav Straka 
8 Andrej Sloboda (SS) 

9 Branislav Kvassay (PS) 

10 Daniel Polak (LK) TO 

Ferdinand Minarovsky 

Dezider Jakubicka 

Michal Lukacin 

Jan Kolesar 

11 Tomas Bogar (PK) 

12 Vladmir Cvicela (PS) 

13 Tomas Smetanka (SS) 

14 Tomas Fech (PK) 
Vychod 

Milan Folta 

Rado Antl 

Adrian Kanalos 

15 Pavol Vasil (BR) 

16 Jakub Kravcak (LS) 

17 Marek Hnidak (PS) 

 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Moravčíková 

 

VV SZH po diskusii predložené materiály zobral na vedomie. 

 

 

 

 



K bodu 5 

Predpisy upravujúce oblasť reprezentácie a talentovanej mládeže 
 

 

JUDr. M. Faithová predložila nasledovné písomné materiály: 
 

 

Smernica 

Slovenského zväzu hádzanej 

pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. SZH je národným športovým zväzom v zmysle ust. § 16 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj iba ako „Zákon o športe“), ktorý má výlučnú 

pôsobnosť pre šport hádzanú na území Slovenskej republiky, a ktorý výhradne zabezpečuje účasť 

štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v hádzanej na významných súťažiach 

a na  medzinárodných zápasoch v hádzanej, vrátane zabezpečenia športovej prípravy reprezentácie na 

takéto súťaže a zápasy. 

1.2. Zabezpečenie prípravy  a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky je v zmysle ust. § 2 

Zákona o športe verejným záujmom. 

1.3. „Klubom“ sa pre účely tejto smernice rozumie športová organizácia s príslušnosťou k SZH.  

1.4. „Reprezentantom“ je pre účely tejto smernice hráč/hráčka hádzanej, ktorý/á je občanom Slovenskej 

republiky a má príslušnosť ku Klubu, pričom  hráča/hráčku nominoval  SZH do športovej 

reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej kategórii.  

1.5. „Reprezentačnou akciou“ sa rozumie každá akcia určená SZH, ktorá sa týka a/alebo súvisí so 

športovou prípravou reprezentácie v hádzanej a/alebo s účasťou reprezentácie  na významnej 

športovej súťaži alebo medzinárodnom zápase. 

1.6.  „Reprezentačným družstvom“ sa rozumie družstvo športovcov v hádzanej, ktorí boli SZH 

nominovaní do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií. 

1.7.  „Realizačným tímom“ sa rozumejú iné osoby ako športovci, ktoré  boli SZH nominovaní do športovej 

reprezentácie v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií, ktoré plnia úlohy  dôležité pre športovú 

prípravu, účasť na súťažiach a športové súťaženie Reprezentačného družstva.  

 

Článok II. 

Povinnosť uvoľnenia Reprezentanta na Reprezentačnú akciu 

2.1. SZH zverejňuje termíny Reprezentačných akcií spravidla vždy  do 30. júna a 31. decembra 

kalendárneho roka.  

2.2. SZH je povinný oznámiť Klubu, v ktorom Reprezentant vykonáva šport  - hádzanú, termín 

Reprezentačnej akcie, vrátane jej doby trvania najneskôr  30 dní pred začiatkom Reprezentačnej akcie.  

2.3. Klub  je povinný v zmysle ust. § 8 ods. 10 a § 33 písm. d) Zákona o športe uvoľniť hráča, ktorý je 

Reprezentant  na Reprezentačnú akciu, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, či už voči SZH 

a/alebo Reprezentantovi. 

2.4. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom zakazovať Reprezentantovi účasť na Reprezentačnej akcii.  

2.5. Klub je povinný  uzatvoriť v prospech Reprezentanta  poistnú zmluvu s poistným krytím pre prípad 

zranenia a následkov, a to na obdobie Reprezentačnej akcie.  

2.6. V prípade, ak sa Reprezentant nezúčastní Reprezentačnej akcie,  nie je oprávnený hrať hádzanú za 

Klub v období  dva dni pred začiatkom Reprezentačnej akcie, počas Reprezentačnej akcie a päť dní po 

skončení Reprezentačnej akcie. Ak Reprezentant aj napriek tomu počas tejto doby hrá za Klub, 



dopustí sa disciplinárneho previnenia  a SZH je oprávnený pozastaviť mu činnosť v zápasoch jeho 

Klubu a/alebo podať takýto návrh na pozastavenie činnosti IHF alebo EHF, a to až na dobu šiestich 

mesiacov. 

2.7. V prípade, ak Klub neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu  podľa ust. § 67 ods. 2 písm. b) 

Zákona o športe stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, v dôsledku čoho: 

a) SZH  nie je oprávnený poskytnúť Klubu žiadne finančné prostriedky, a to ani v prípade, ak  

sa na ich poskytnutie SZH zaviazal zmluvou a pre takýto prípad je SZH oprávnený odstúpiť 

od takejto zmluvy, 

b) Klub nie je oprávnený prijať akékoľvek finančné prostriedky od orgánov verejnej správy (t.j. 

najmä obce/mesta, samosprávneho kraja a pod.). 

2.8. V prípade, ak Klub neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu, a Reprezentant má s Klubom 

uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa ust. § 32 a nasl. Zákona o športe, je 

Reprezentant oprávnený túto zmluvu vypovedať. 

2.9.  Klub, ktorý neuvoľní Reprezentanta pre Reprezentačnú akciu, bude potrestaný v súlade s predpismi 

IHF a/alebo EHF, pričom  návrh, resp. oznámenie o porušení predpisov IHF alebo EHF týkajúcich sa 

uvoľňovania Reprezentantov podá SZH.  

 

Článok III. 

Bránenie Reprezentantovi v účasti na reprezentácii 

3.1. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo  brániť alebo znemožňovať 

Reprezentantovi  účasť na Reprezentačnej akcii. 

3.2. Klub má zakázané postupovať voči Reprezentantovi takým spôsobom, ktorý v prípade účasti hráča 

na Reprezentačnej akcii, vedie k ohrozeniu alebo poškodeniu  akéhokoľvek práva alebo 

oprávneného záujmu Reprezentanta ako hráča v Klube. 

3.3. Klub má zakázané akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať alebo zhoršovať právne alebo zmluvné 

alebo iné postavenie Reprezentanta ako hráča v Klube oproti ostatným hráčom v Klube, najmä: 

(i) upravovať alebo meniť podmienky vykonávania športu a/alebo zmluvné podmienky a/alebo 

mzdové podmienky a/alebo podmienky na odmenu a/alebo iné podmienky pre Reprezentanta 

tak, že  uvedené má za následok akúkoľvek formu diskriminácie z dôvodu vykonávania 

športovej reprezentácie a/alebo 

(ii)  akékoľvek iné zhoršenie postavenia Reprezentanta oproti ostatným športovcom v Klube,  

ak  také konanie Klubu je spôsobilým dôvodom neúčasti Reprezentanta, vrátane  

ospravedlnenej neúčasti, v športovej reprezentácii a/alebo na konkrétnej  

Reprezentačnej akcii. 

3.2. Akékoľvek ustanovenia zmluvy medzi Klubom a Reprezentantom, ktoré priamo alebo nepriamo 

ohrozujú alebo poškodzujú práva a/alebo oprávnené záujmy Reprezentanta, v prípade jeho účasti na 

Reprezentačných akciách, sú zakázané a pre rozpor so Zákonom o športe (§ 8 ods. 10 a § 33 písm. 

d)) sa považujú za neplatné.  

 

Článok III. 

Porušenie povinnosti Klubu 

3.1. Ak Klub poruší ktorýkoľvek svoj záväzok a/alebo povinnosť a/alebo zákaz ustanovený v tejto 

smernici  dopustí sa disciplinárneho  previnenia podľa Disciplinárneho poriadku. 

3.2. V prípade, ak Klub priamo alebo nepriamo bráni Reprezentantovi v účasti na Reprezentačnej akcii 

alebo poruší záväzky alebo zákazy upravené v tejto smernici, je SZH oprávnený  povoliť zmenu 

klubovej príslušnosti Reprezentanta aj bez súhlasu materského Klubu, ak Reprezentant má 

uzatvorenú s Klubom inú zmluvu ako: (i) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 32 

a nasl. Zákona o športe, (ii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa § 47 Zákona o športe, 

(iii)   zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa §  48  Zákona o športe, (iv)  dohodu o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 



 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1. Túto smernicu schválil Výkonný výbor SZH dňa 25.2.2020 a týmto schválením táto smernica 

nadobudla platnosť a účinnosť. 

4.2. Výklad tejto smernice vykonáva Výkonný výbor SZH. 

4.3. Prijatím tejto smernice sa v celom rozsahu ruší doterajší predpis Uvoľňovanie hráčov  pre 

reprezentačné družstvo zo dňa 15.3.2010. 

4.4. Ak sa ukáže niektoré ustanovenie tejto smernice alebo jeho časť ako neplatné alebo neúčinné, nemá 

to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení smernice a na platnosť a účinnosť smernice 

samotnej. 

 

 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, schválili predloženú Smernicu SZH pre uvoľňovanie hráčov do  

reprezentácie. 

 

 

 

ŠTATÚT  REPREZENTANTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HÁDZANEJ 

 
Preambula 

Športová reprezentácia  Slovenskej  republiky v hádzanej je vecou  cti a národnej hrdosti, je to  najvyššia 

česť pre každého športovca - hádzanára a rozvíja  povedomie o kultúrnej identite, vzťahu k vlasti, tradíciám 

a hodnotám Slovenskej republiky. 

 

Športová reprezentácia v hádzanej  je vyjadrením morálnej  sily a osobnej vyspelosti  športovca - hádzanára, 

s ktorou je  spojená jeho zodpovednosť za naplnenie poslania byť vzorom  úspešného športovca a človeka, 

ktorý  zdolávaním  športových výziev a svojím morálnym postojom inšpiruje mládež a ostatných občanov 

Slovenskej republiky. 

 

Úspešné športové reprezentovanie Slovenskej republiky v hádzanej  je príležitosťou pre každého 

reprezentanta prispieť k rozvoju hádzanej a dôstojne  prezentovať Slovenskú republiku. 

 

Účasťou v športovej reprezentácií v hádzanej reprezentant propaguje  nielen svoju osobu, klub a Slovenský 

zväz hádzanej, ale predovšetkým Slovenskú republiku. 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. SZH je národným športovým zväzom v zmysle ust. § 16 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj iba ako „Zákon o športe“), ktorý má výlučnú 

pôsobnosť pre šport hádzanú na území Slovenskej republiky, a ktorý výhradne zabezpečuje účasť 

štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v hádzanej na významných súťažiach a medzinárodných 

zápasoch v hádzanej,  vrátane zabezpečenia športovej prípravy na takéto súťaže a zápasy. 

1.2. Tento štatút reprezentanta SR v hádzanej (ďalej aj iba ako „Štatút“) vydáva SZH na základe ust. § 29 

ods. 3 Zákona o športe. 

1.3. SZH je výhradným a výlučným nositeľom reklamných, mediálnych, marketingových, obchodných 

a iných práv týkajúcich sa a/alebo súvisiacich so športovou reprezentáciou SR v hádzanej. 



1.4. SZH je oprávnený poveriť obchodnú spoločnosť Marketing SZH, s.r.o.,  so sídlom Trnavská cesta 37, 

831 04 Bratislava (ďalej aj iba ako „Marketing SZH“), ktorej je jediným zakladateľom a jediným 

spoločníkom na vykonávanie  reklamných, mediálnych, marketingových, či obchodných práv 

týkajúcich sa alebo súvisiacich s reprezentáciou SR v hádzanej.  

1.5. „Reprezentantom“  je športovec bez ohľadu na pohlavie,  občan Slovenskej republiky, ktorého SZH 

v súlade s ust. § 29 Zákona o športe nominoval do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej 

vekovej kategórií. 

1.6. „Reprezentačnou akciou“ sa rozumie každá akcia určená SZH, ktorá sa týka a/alebo súvisí so 

športovou prípravou reprezentácie  na významnú športovú súťaž alebo medzinárodný zápas v 

hádzanej, ako aj účasť na významnej súťaži a účasť na medzinárodnom zápase v príslušnej vekovej 

kategórií. 

1.7.  „Reprezentačným družstvom“ sa rozumie družstvo športovcov v hádzanej, ktorí boli SZH 

nominovaní do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií. 

1.8.  „Realizačným tímom“ sa rozumejú iné osoby ako športovci, ktoré  boli SZH nominovaní do športovej 

reprezentácie v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií, ktoré plnia úlohy  dôležité pre športovú 

prípravu, účasť na súťažiach a športové súťaženie Reprezentačného družstva.  

 

Článok II. 

Práva reprezentanta 

2.1. Reprezentant je oprávnený: 

 a) byť oboznámený s týmto Štatútom a ďalšími právami a povinnosťami  

Reprezentanta, ktoré mu vyplývajú z predpisov SZH, 

b) využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu SZH určenú pre 

Reprezentačné družstvo príslušnej vekovej kategórie, 

c) mať zabezpečenú športovú prípravu  a účasť na zápasoch, súťažiach a akciách 

Reprezentačného družstva, 

d) mať zabezpečenú  primeranú stravu a ubytovanie počas Reprezentačnej akcie, 

e) mať zabezpečenú dopravu počas Reprezentačnej akcie,  

f) mať zabezpečenú športovú prípravu a vedenie Reprezentačného družstva športovým 

odborníkom /trénerom/, ktorý má požadovanú odbornú spôsobilosť, 

g) požadovať písomné hodnotenie svojej činnosti trénerom Reprezentačného družstva príslušnej 

vekovej kategórie, 

h) požadovať úhradu tých nákladov, ktoré sú spojené s účasťou Reprezentanta na 

Reprezentačnej akcii v súlade s predpismi a rozhodnutiami SZH, 

i) užívať SZH zabezpečenú regeneráciu a rehabilitáciu na Reprezentačnej akcii.  

 

Článok III. 

Povinnosti Reprezentanta 

3.1. Reprezentant je povinný zodpovedne a dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku na  

Reprezentačnej akcii, rešpektovať a ctiť štátne symboly Slovenskej republiky a vyvinúť maximálne 

úsilie pre dosiahnutie najlepšieho športového výsledku Reprezentačného družstva. 

3.2. Reprezentant sa zaväzuje: 

 a) zúčastniť sa Reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný, 

b) riadne a dostatočne vopred sa ospravedlniť v prípade neúčasti na Reprezentačnej akcii, a to 

s vysvetlením a preukázaním vážneho dôvodu tejto neúčasti, 

c) dodržiavať program Reprezentačnej akcie a pokyny trénera a ostatných členov Realizačného 

tímu počas Reprezentačnej akcie, 

d) počas Reprezentačnej akcie sa udržiavať v optimálnej fyzickej a psychickej kondícií, dbať 

o svoje zdravie, dodržiavať životosprávu, nepoužívať alkoholické nápoje, dbať na pravidelnú  



regeneráciu a rehabilitáciu, vyvarovať sa dopingu v každej forme a nepoužívať žiadne 

zakázané látky, 

e) informovať trénera o svojom zdravotnom stave, t.j. najmä o zraneniach, absolvovaných  

lekárskych vyšetreniach a zákrokoch, užívaných liekoch a pod.,  ako aj o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na výkon Reprezentanta počas Reprezentačnej 

akcie, 

f) neužívať žiadne lieky  alebo iné prostriedky bez predchádzajúceho súhlasu športového lekára 

a akékoľvek  užívanie liekov alebo iných prostriedkov predpísaných lekárom oznámiť bez 

meškania  trénerovi, 

g) na požiadanie oprávneného orgánu kedykoľvek podrobiť  antidopingovému testu, 

h) zdržať sa neslušného a nevhodného správania počas Reprezentačnej akcie, a to ako pri 

vykonávaní športu, tak aj vo voľnom čase, 

i) zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo vykazovať znaky fyzického, psychického 

alebo sexuálneho obťažovania, či útoku, rovnako je neprípustná akákoľvek forma správania, 

ktorá vykazuje znaky nerešpektovania cti, dôstojnosti, dobrého mena alebo profesionality 

iných reprezentantov alebo členov športovej reprezentácie, rovnako je zakázaná akákoľvek 

forma správania, ktorá vykazuje znaky podpory, schvaľovania  a/alebo  presadzovania 

názorov akejkoľvek formy diskriminácie alebo znaky podpory, schvaľovania 

a/alebo  presadzovania   národnostnej a/alebo rasovej nenávisti, 

j) zdržať sa počas Reprezentačnej akcie takého konania, v dôsledku ktorého by došlo k škodám 

na majetku SZH alebo tretích osôb a v prípade preukázania úmyselného alebo 

nedbanlivostného zavinenia nahradiť vzniknutú škodu, 

k) zdržať sa osobne alebo prostredníctvom tretích osôb na stávkových hrách súvisiacich so 

zápasom  alebo zápasmi, na ktoré bol nominovaný, 

l) nosiť  počas Reprezentačných akcií reprezentačné oblečenie zabezpečené SZH a v prípade, 

že na reprezentačnom oblečení sú vyobrazené obchodné mená alebo názvy, obchodné značky 

alebo logá partnerov SZH a/alebo reprezentácie v hádzanej, je povinný tieto strpieť a zdržať 

sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by viedli k poškodeniu alebo odstráneniu týchto vyobrazení. 

3.3. Reprezentant akceptuje a rešpektuje, že SZH je výlučným a výhradným nositeľom  

všetkých práv a oprávnení, ktoré sa týkajú a/alebo súvisia a/alebo viažu k športovej reprezentácií SR 

v hádzanej. 

3.4.  Vo vzťahu k prezentácií a používaní sociálnych sieti (Facebook, Instagram, Twitter a pod.)  je 

Reprezentant povinný: 

a) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé ohroziť alebo poškodiť povesť a/alebo 

dobré meno SZH, dobré meno slovenskej hádzanárskej reprezentácie, česť alebo dobré meno 

iného reprezentanta alebo člena Realizačného tímu, funkcionárov SZH,  členov SZH alebo 

partnerov SZH, 

b) na žiadosť člena Realizačného tímu poskytnúť potrebné informácie (mená a prezývky) 

o svojich oficiálnych účtoch na sociálnych sieťach a strpieť monitoring týchto účtov počas 

Reprezentačnej akcie, 

c) zdržať sa  na sociálnych sieťach akejkoľvek aktivity v deň zápasu Reprezentačného družstva, 

ak sa tak dohodnú s Realizačným tímom, 

d) počas Reprezentačnej akcie  nevyjadrovať sa na sociálnych  sieťach k tréningovému procesu 

a/alebo výkonom Reprezentačného družstva, k výkonom  spoluhráčov Reprezentačného 

družstva a k členom Realizačného tímu a ani k výkonom  protihráčov alebo iných  

športových odborníkov činných v rámci zápasu, 

e) zdržať sa šírenia, publikovania a schvaľovania  názorov alebo materiálov, ktoré vedu 

k propagácií, či podpore skupín potláčajúcich základné práva a slobody a/alebo ktoré 

poškodzujú alebo útočia na ľudskú dôstojnosť, 



f) zdržať sa šírenia a publikovania textov a/alebo fotografií, ktoré sú spôsobilé ohroziť  alebo 

poškodiť dobré meno alebo povesť slovenskej hádzanej a/alebo reprezentácie v hádzanej 

a/alebo SZH. 

3.5. Reprezentant sa vo vzťahu k médiám a partnerom SZH zaväzuje: 

a)  správať sa a vystupovať na verejnosti, prostredníctvom médií,  profesionálne a v duchu 

etických a mravných zásad, 

b) dodržiavať pokyny  členov Realizačného tímu a funkcionárov SZH alebo Marketingu SZH  

pri mediálnych a marketingových  aktivitách SZH, 

c) podľa pokynov sa riadne a včas  dostaviť a zúčastniť tlačových konferencií, rozhovorov,  

podujatí alebo iných  mediálnych, či marketingových aktivít organizovaných a/alebo 

zabezpečovaných SZH a/alebo Marketing SZH, 

d) vystupovať pri mediálnej a/alebo marketingovej aktivite počas Reprezentačných akcií 

v oficiálnom reprezentačnom oblečení, ktoré vyjadruje  príslušnosť k hádzanárskej 

reprezentácií  a ktoré je v súlade zo záväzkami SZH a/alebo Marketing SZH, 

e) zdržať sa počas Reprezentačnej akcie  vystupovania  na iných akciách ako tých, ktoré určí 

SZH. 

 

Článok IV. 

Osobnostné práva Reprezentanta 

4.1. SZH je v súlade s ust. § 5 Zákona o športe oprávnený monitorovať Reprezentanta  pri vykonávaní 

športu - hraní hádzanej aj bez jeho súhlasu. Z monitorovania  môžu byť vyhotovené obrazové, 

zvukové, obrazovo-zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité ako na účely  posudzovania 

športového výkonu Reprezentanta a na účely  športovej prípravy Reprezentanta, tak aj  na účely 

majetkového zhodnotenia záznamov. Použitie takýchto záznamov nesmie byť v rozpore 

s oprávnenými záujmami Reprezentanta a nesmie  bezdôvodne  zasahovať do jeho práv na ochranu 

súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania. 

4.2. Reprezentant týmto udeľuje  SZH súhlas  s vyhotovením jeho podobizne, obrazovej snímky 

a obrazovo-zvukového záznamu (ďalej aj iba ako „Osobnostné práva“) výhradne  pre účely  

a v súvislosti s výkonom činnosti Reprezentanta a pre účely podpory,  propagácie  a reklamy  

hádzanárskej reprezentácie, Reprezentačného družstva a Reprezentačných akcií. 

4.3. Reprezentant týmto udeľuje súhlas SZH  s  postúpením  všetkých a/alebo niektorých Osobnostných 

práv Reprezentanta na Marketing SZH a to pre účely  podpory, propagácie  a reklamy hádzanárskej 

reprezentácie a/alebo Reprezentačného družstva a/alebo Reprezentačných akcií.  

4.4. Reprezentant týmto udeľuje  súhlas s použitím jeho  mena a priezviska,  obrazovej snímky, či 

obrazovo-zvukového záznamu pre propagačné, reklamné a marketingové účely, a to najmä: 

a) používaním  vyobrazenia mena a priezviska Reprezentanta a/alebo jeho podobizne pre  

šírenie akýchkoľvek propagačných materiálov SZH alebo Marketingu SZH, ktoré súvisia 

s reprezentáciou alebo jej podporou, 

b) vyhotovením, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a obrazových 

snímkou zobrazujúcich Reprezentanta počas tréningov, zápasov, podujatí a v iných situáciách 

spojených  s činnosťou Reprezentanta, 

c) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním  a verejným prenosom  obrazových,  zvukových 

a obrazovo - zvukových záznamov zobrazujúcich Reprezentanta počas tréningov, zápasov, 

podujatí a v iných situáciách spojených  s činnosťou Reprezentanta. 

4.5. Pre použitie Osobnostných práv Reprezentanta inak ako pre účely  hádzanárskej reprezentácie 

a/alebo jej podpory, propagácie alebo reklamy, alebo inak ako pre  účely podpory, propagácie 

a reklamy Reprezentačných akcií alebo inak ako je uvedené vyššie, je potrebný osobitný súhlas 

Reprezentanta. 

 

 



Článok V. 

Povinnosti SZH 

5.1. SZH sa zaväzuje  poskytovať a zabezpečovať počas Reprezentačných akcií pre Reprezentanta 

nasledovné: 

a) vytvárať vhodné podmienky pre dosahovanie  cieľov reprezentácie a za týmto účelom 

poskytovať Reprezentantovi  materiálno- technické a organizačno-technické zabezpečenie a 

vybavenie, 

b) primerané ubytovanie a primeranú stravu počas celej doby Reprezentačnej akcie, 

c) dopravu počas Reprezentačnej akcie,  

d) zabezpečovať primeranú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť počas Reprezentačnej akcie, 

e)  v rozsahu svojich možnosti zabezpečovať počas Reprezentačnej  akcie potrebnú regeneráciu. 

5.2. SZH sa zaväzuje využívať Osobnostné práva Reprezentanta iba takým spôsobom, aby  nedochádzalo  

k neoprávneným zásahom  do práv na  ochranu jeho osobnosti,  súkromia, či iných práv chránených 

zákonom. 

 

Článok VI. 

Strata štatútu Reprezentanta 

6.1. Reprezentant stratí štatút Reprezentanta: 

a) vyradením z nominácie z reprezentácie z dôvodu  neplnenia výkonnostných kritérií na 

základe rozhodnutia Výkonného výboru SZH, 

b) na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZH, 

c) v dôsledku postihu  za porušenie antidopingových  pravidiel podľa § 88 ods. 3 Zákona 

o športe, 

d) odmietnutím nominácie do reprezentácie SR v hádzanej, 

e) v prípade neospravedlnenej  neúčasti  na Reprezentačnej akcii, 

f) v prípade neuposlúchnutia  rozhodnutia alebo pokynu trénera  počas Reprezentačnej akcie 

závažnej povahy, 

g) v dôsledku  ukončenia  alebo prerušenia  športovej kariéry Reprezentanta  zo zdravotných,   

rodinných alebo osobných dôvodov, 

h) ukončením  aktívnej športovej kariéry v hádzanej, 

i) stratou  štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1. Tento  Štatút schválil Výkonný výbor SZH  dňa ___________ .  

7.2. Tento Štatút sa prijíma na  dobu neurčitú. 

7.3. Práva a povinnosti SZH a Reprezentanta  môžu byť dojednané v zmluve uzatvorenej medzi SZH 

a Reprezentantom, avšak zmluva iba dopĺňa tento Štatút v žiadnom prípade ho nenahrádza. 

7.4. Tento Štatút je rovnaký pre každého Reprezentanta v hádzanej  a platnosť a účinnosť nadobúda 

dňom  jeho schválenia Výkonným  výborom SZH.  

 

 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, schválili Štatút repezentanta SR v hádzanej. 

 

 

 

 

 

 



 

ŠTATÚT   

ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HÁDZANEJ 

 
Preambula 

Športová reprezentácia  Slovenskej  republiky v hádzanej je vecou  cti a národnej hrdosti, je to  najvyššia 

česť pre každého športovca ako aj člena realizačného tímu a rozvíja  povedomie o kultúrnej identite, vzťahu 

k vlasti, tradíciám a hodnotám Slovenskej republiky. 

 

Športová reprezentácia v hádzanej  je vyjadrením morálnej  sily a osobnej vyspelosti, s ktorou sa spája aj 

zodpovednosť za naplnenie poslania byť vzorom  úspešného človeka, ktorý  zdolávaním  športových výziev 

a svojím morálnym postojom inšpiruje mládež a ostatných občanov Slovenskej republiky. 

 

Úspešné športové reprezentovanie Slovenskej republiky v hádzanej  je príležitosťou pre každého 

reprezentanta a člena realizačného tímu prispieť k rozvoju hádzanej a dôstojne  prezentovať Slovenskú 

republiku. 

 

Účasťou v športovej reprezentácií v hádzanej člen realizačného tímu propaguje  nielen svoju osobu 

a Slovenský zväz hádzanej, ale predovšetkým Slovenskú republiku. 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. SZH je národným športovým zväzom v zmysle ust. § 16 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj iba ako „Zákon o športe“), ktorý má výlučnú 

pôsobnosť pre šport hádzanú na území Slovenskej republiky, a ktorý výhradne zabezpečuje účasť 

štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v hádzanej na významných súťažiach a medzinárodných 

zápasoch v hádzanej,  vrátane zabezpečenia športovej prípravy na takéto súťaže a zápasy. 

1.2. SZH je výhradným a výlučným nositeľom reklamných, mediálnych, marketingových, obchodných 

a iných práv týkajúcich sa a/alebo súvisiacich so športovou reprezentáciou SR v hádzanej. 

1.3. SZH je oprávnený poveriť obchodnú spoločnosť Marketing SZH, s.r.o.,  so sídlom Trnavská cesta 37, 

831 04 Bratislava (ďalej aj iba ako „Marketing SZH“), ktorej je jediným zakladateľom a jediným 

spoločníkom na vykonávanie  reklamných, mediálnych, marketingových, či obchodných práv 

týkajúcich sa alebo súvisiacich s reprezentáciou SR v hádzanej.  

1.4. „Reprezentačným družstvom“ sa rozumie družstvo športovcov v hádzanej, ktorí boli SZH 

nominovaní do športovej reprezentácie SR v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií. 

1.5.  „Realizačným tímom“ sa rozumejú iné osoby ako športovci, ktoré  boli SZH nominovaní do športovej 

reprezentácie v hádzanej v príslušnej vekovej kategórií, ktoré plnia úlohy  dôležité pre športovú 

prípravu, účasť na súťažiach a športové súťaženie Reprezentačného družstva.  

1.6.  „Člen RT RD“  je člen Realizačného tímu Reprezentačného družstva, najmä: tréner, asistent trénera, 

vedúci Reprezentačného družstva a iný člen nominovaný SZH. 

1.7. „Reprezentačnou akciou“ sa rozumie každá akcia určená SZH, ktorá sa týka a/alebo súvisí so 

športovou prípravou reprezentácie  na významnú športovú súťaž alebo medzinárodný zápas v 

hádzanej, ako aj účasť na významnej súťaži a účasť na medzinárodnom zápase v príslušnej vekovej 

kategórií. 

 

 



Článok II. 

Práva reprezentanta 

2.1. Člen RT RD je oprávnený: 

a) byť oboznámený s týmto Štatútom a ďalšími právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú 

z predpisov SZH, 

b) využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu SZH určenú pre 

Reprezentačné družstvo príslušnej vekovej kategórie, 

c) mať zabezpečenú účasť na zápasoch, súťažiach a akciách Reprezentačného družstva, 

d) mať zabezpečenú  primeranú stravu a ubytovanie počas Reprezentačnej akcie, 

e) mať zabezpečenú dopravu počas Reprezentačnej akcie. 

 

Článok III. 

Povinnosti Člena RT RD 

3.1. Člen RT RD  je povinný zodpovedne a dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku na  

Reprezentačnej akcii, rešpektovať a ctiť štátne symboly Slovenskej republiky a vyvinúť maximálne 

úsilie z jeho strany pre zabezpečenie toho, aby Reprezentačné družstvo dosiahlo najlepší športový 

výsledok.  

3.2. Člen RT RD sa zaväzuje: 

 a) zúčastniť sa Reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný, 

b) riadne a dostatočne vopred sa ospravedlniť v prípade neúčasti na Reprezentačnej akcii, a to 

s vysvetlením a preukázaním vážneho dôvodu tejto neúčasti, 

c) dodržiavať program Reprezentačnej akcie a  plniť úlohy, ktorými bol poverený na 

Reprezentačnej akcii riadne a včas,   

d) počas Reprezentačnej akcie sa udržiavať v optimálnej fyzickej a psychickej kondícií,  

e) v prípade Reprezentačných družstiev vo vekovej kategórie mládeže zabezpečovať 

starostlivosť o reprezentantov a poskytovať im potrebnú  podporu a dozor dospelej osoby 

a zabezpečiť, aby  za každých okolností mali zabezpečený dozor počas Reprezentačnej akcie 

a aby sa bezpečne a pod dozorom dospelej osoby dostali na určené miesto ukončenia 

Reprezentačnej akcie,  

f)  zdržať sa neslušného a nevhodného správania počas Reprezentačnej akcie,  

g) zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo vykazovať znaky fyzického, psychického 

alebo sexuálneho obťažovania, či útoku, rovnako je neprípustná akákoľvek forma správania, 

ktorá vykazuje znaky nerešpektovania cti, dôstojnosti, dobrého mena alebo profesionality 

reprezentantov alebo iných  členov športovej reprezentácie, rovnako je zakázaná akákoľvek 

forma správania, ktorá vykazuje znaky podpory, schvaľovania  a/alebo  presadzovania 

názorov akejkoľvek formy diskriminácie alebo znaky podpory, schvaľovania 

a/alebo  presadzovania   národnostnej a/alebo rasovej nenávisti, 

h) zdržať sa počas Reprezentačnej akcie takého konania, v dôsledku ktorého by došlo k škodám 

na majetku SZH alebo tretích osôb a v prípade preukázania úmyselného alebo 

nedbanlivostného zavinenia nahradiť vzniknutú škodu, 

i) zdržať sa osobne alebo prostredníctvom tretích osôb na stávkových hrách súvisiacich so 

zápasom  alebo zápasmi, na ktoré bol nominovaný, 

j) nosiť  počas Reprezentačných akcií reprezentačné oblečenie zabezpečené SZH a v prípade, 

že na reprezentačnom oblečení sú vyobrazené obchodné mená alebo názvy, obchodné značky 

alebo logá partnerov SZH a/alebo reprezentácie v hádzanej, je povinný tieto strpieť a zdržať 

sa akýchkoľvek zásahov, ktoré by viedli k poškodeniu alebo odstráneniu týchto vyobrazení. 

3.3. Člen RT RD  akceptuje a rešpektuje, že SZH je výlučným a výhradným nositeľom  

všetkých práv a oprávnení, ktoré sa týkajú a/alebo súvisia a/alebo viažu k športovej reprezentácií SR 

v hádzanej. 

3.4.  Člen RT RD  sa vo vzťahu k médiám a partnerom SZH zaväzuje: 



a)  správať sa a vystupovať na verejnosti a/alebo prostredníctvom médií  profesionálne a v duchu 

etických a mravných zásad, 

b) dodržiavať pokyny  funkcionárov SZH alebo Marketingu SZH  pri mediálnych 

a marketingových  aktivitách SZH, 

c) podľa pokynov sa riadne a včas  dostaviť a zúčastniť tlačových konferencií, rozhovorov,  

podujatí alebo iných  mediálnych, či marketingových aktivít organizovaných a/alebo 

zabezpečovaných SZH a/alebo Marketing SZH, 

d) vystupovať pri mediálnej a/alebo marketingovej aktivite počas Reprezentačných akcií 

v oficiálnom reprezentačnom oblečení, ktoré vyjadruje  príslušnosť k hádzanárskej 

reprezentácií  a ktoré je v súlade zo záväzkami SZH a/alebo Marketing SZH, 

e) zdržať sa počas Reprezentačnej akcie  vystupovania  na iných akciách ako tých, ktoré určí 

SZH. 

 

Článok IV. 

Osobnostné práva Člena RT RD 

4.1. SZH je v súlade s ust. § 7 ods. 7  Zákona o športe oprávnený monitorovať Člena RT RD ako 

športového odborníka  pri vykonávaní športu aj bez jeho súhlasu. Z monitorovania  môžu byť 

vyhotovené obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité ako na účely  

posudzovania výkonu športového odborníka,  tak aj  na účely majetkového zhodnotenia záznamov. 

Použitie takýchto záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami Člena RT RD  a nesmie  

bezdôvodne  zasahovať do jeho práv na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie 

účelu monitorovania. 

4.2. Člen RT RD týmto udeľuje  SZH súhlas  s vyhotovením jeho podobizne, obrazovej snímky 

a obrazovo-zvukového záznamu (ďalej aj iba ako „Osobnostné práva“) výhradne  pre účely  

a v súvislosti s výkonom činnosti Člena RT RD a pre účely podpory,  propagácie  a reklamy  

hádzanárskej reprezentácie, Reprezentačného družstva  a Reprezentačných akcií. 

4.3. Člen RT RD týmto udeľuje súhlas SZH  s  postúpením  všetkých a/alebo niektorých jeho 

Osobnostných práv na Marketing SZH a to pre účely  podpory, propagácie  a reklamy hádzanárskej 

reprezentácie a/alebo Reprezentačného družstva a/alebo Reprezentačných akcií.  

4.4. Člen RT RD týmto udeľuje  súhlas s použitím jeho  mena a priezviska,  obrazovej snímky, či 

obrazovo-zvukového záznamu pre propagačné, reklamné a marketingové účely, a to najmä: 

a) používaním  vyobrazenia mena a priezviska Člena RT RD a/alebo jeho podobizne pre  šírenie 

akýchkoľvek propagačných materiálov SZH alebo Marketingu SZH, ktoré súvisia 

s reprezentáciou alebo jej podporou, 

b) vyhotovením, používaním, rozširovaním a verejným prenosom podobizne a obrazových 

snímkou zobrazujúcich Člena RT RD počas tréningov, zápasov, podujatí a v iných situáciách 

spojených  s činnosťou Reprezentačného družstva, 

c) vyhotovovaním, používaním, rozširovaním  a verejným prenosom  obrazových,  zvukových 

a obrazovo - zvukových záznamov zobrazujúcich Člena RT RD  počas tréningov, zápasov, 

podujatí a v iných situáciách spojených  s činnosťou Člena RT RD. 

4.5. Pre použitie Osobnostných práv Člena RT RD inak ako pre účely  hádzanárskej reprezentácie 

a/alebo jej podpory, propagácie alebo reklamy, alebo inak ako pre  účely podpory, propagácie 

a reklamy Reprezentačných akcií alebo inak ako je uvedené vyššie, je potrebný osobitný súhlas 

Člena RT RD. 

 

Článok V. 

Povinnosti SZH 

5.1. SZH sa zaväzuje  poskytovať a zabezpečovať počas Reprezentačných akcií pre Člena RT RD 

nasledovné: 



a) vytvárať vhodné podmienky pre plnenie úloh Člena RT RD  a za týmto účelom poskytovať 

materiálno-technické a organizačno-technické zabezpečenie a vybavenie, 

b) primerané ubytovanie a primeranú stravu počas celej doby Reprezentačnej akcie, 

c) dopravu počas Reprezentačnej akcie. 

5.2. SZH sa zaväzuje využívať Osobnostné práva Člena RT RD  iba takým spôsobom, aby  nedochádzalo  

k neoprávneným zásahom  do práv na  ochranu jeho osobnosti,  súkromia, či iných práv chránených 

zákonom. 

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1. Tento  Štatút schválil Výkonný výbor SZH  dňa ___________ .  

7.2. Tento Štatút sa prijíma na  dobu neurčitú. 

7.3. Práva a povinnosti SZH a Člena RT RD   môžu byť dojednané v zmluve uzatvorenej medzi SZH 

a Členom RT RD, avšak zmluva iba dopĺňa tento Štatút v žiadnom prípade ho nenahrádza. 

7.4. Tento Štatút je rovnaký pre každého Člena RT RD v hádzanej  a platnosť a účinnosť nadobúda dňom  

jeho schválenia Výkonným  výborom SZH.  

 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, schválili Štatút člena realizačného tímu reprezentačného 

družstva SR v hádzanej. 

 

 

Smernica SZH o evidencii zmlúv športovcov 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia a definície pojmov 

 

Bod 2. SZH eviduje zmluvy uzatvorené športovou organizáciou, ktorá je členom SZH a ktorá uzatvorila so 

športovcom: 

2.1. zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, 

2.2. zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, 

2.3. zmluvu o príprave talentovaného športovca 

2.4. akúkoľvek inú zmluvu uzatvorenú so športovcom týkajúcu sa výkonu športovej činnosti 

 (ďalej spoločne tieto zmluvy aj iba ako „Zmluva“) 

 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, schválili doplnenie čl. 1, bod 2 o bod 2.4 v Smernici SZH  

o evidencii zmlúv športovcov. 

 
 

Návrh úpravy PP a DP SZH sa odkladá na najbližšie zasadnutie VV SZH. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



K bodu 6 

Prerokovanie a schválenie organizátora SOH U12  2019/2020 

 

F. Minarovský, informoval o organizátorovi SOH U12 2019/2020 v bode 3 – správa predsedov komisií. 

 

 

K bodu 7 

Úprava smernice vzdelávania trénerov 

 

S. Priklerová, predsedkyňa TMK SZH premietla členom VV SZH predbežnú prezentáciu k danému bodu. 

Písomný materiál bude predložený na najbližšom zasadnutí VV SZH. 

 

 

K bodu 8 

Návrh na predlžovanie trénerských licencií 

 

 

S. Priklerová, predsedkyňa TMK SZH premietla členom VV SZH predbežnú prezentáciu k danému bodu. 

Písomný materiál bude predložený na najbližšom zasadnutí VV SZH. 

 

 

K bodu 9 

Konferencia SZH 

 

J. Holeša, prezident SZH predložil nasledovný písomný materiál: 

 

Program riadneho zasadnutia konferencie SZH   

1. Otvorenie konferencie SZH 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti konferencie SZH 

3. Schválenie programu konferencie SZH 

4. Schválenie rokovacieho poriadku konferencie SZH   

5. Schválenie volebného poriadku konferencie SZH 

6. Voľba zapisovateľa,  dvoch overovateľov zápisnice a  troch skrutátorov 

7. Voľba mandátovej komisie  

8. Voľba volebnej komisie 

9. Správa mandátovej komisie 

10. Kontrola plnení  uznesení konferencie SZH 2019 

11. Správa o činnosti SZH (od poslednej konferencie) 

12. Správa o hospodárení  SZH (od poslednej  konferencie) 

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

14. Správa kontrolnej komisie SZH (od poslednej  konferencie) 



15. Oznámenie volebnej komisie o splnení podmienok kandidátov  pre voľby do orgánov SZH a voľba 

orgánov SZH, a to: predsedu a podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov, podpredsedu Disciplinárnej 

komisie a troch členov odvolacej antidopingovej komisie 

16. Správa volebnej komisie o výsledku volieb 

17. Prerokovanie a schválenie  výročnej správy SZH za rok 2019 

18. Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných  prostriedkov z príspevku  uznanému športu na 

účel  rozvoja talentovaných športovcov pre 2020  

19. Schválenie výšky ročného členského príspevku na  činnosť SZH  

20. Diskusia 

21. Záver 

Termín: 22.05.2020 o 13:00 hod. 

Miesto: Bratislava, hotel Gate One   

 

 

VV SZH po diskusii hlasovaním všetci ZA, schválili program, termín aj miesto konferencie SZH tak, ako  

bol predložený. 

 

 

K bodu 10 

Príprava vyhlasovania výsledkov hádzanára a hádzanárky roka 2019 – Sedmička 
 

I.Sabovik, GS SZH požiadal o presun daného bodu na najbližšie zasadnutie VV SZH. 

 

K bodu 11 

Schválenie nového Spoločného poriadku rozhodcov a delegátov 
 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH uviedol, na zasadnutí KRaD SZH minulý týždeň pripravili úpravu 

Spoločného poriadku rozhodcov a delegátov, ktorý bol odoslaný na záverčnú úpravu LK SZH. Na zaklade 

uvedeného požiadal o posun na najbližšie zasadnutei VV SZH. 

 

 

K bodu 12 

Príprava a organizačné zabezpečenie pracovnej porady družstiev SHE a MOL ligy 
 

I.Sverák a P. Brunovský predložili sva písomné materiály – návrhy pozvánok na porady klubov nasledovne: 
 

Vec: :  Pozvánka na poradu klubov SHE 

  

Vážení športoví priatelia, 

 Výkonný výbor SZH Vás pozýva na poradu klubov SHE, ktorá sa uskutoční 14.4.2020  ( utorok)  

o 11:00 

hod v rokovacej sále  hotela PREMIUM, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava, nasledovne: 

 



Program: 

1. Prezentácia 

2. Otvorenie 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2019/2020 a príprava play-off o Majstra SR a ligový pohár 

4. Príprava súťažného ročníka 2020/2021 

- Kalendárny plán 

- Legislatívne predpisy 

- Marketing 

5. Rôzne 

6. Spoločný obed od 12:15 hod 

 

Podkladové materiály budú zaslané neskôr. 

 

Náklady spojené s účasťou si hradí vysielajúci oddiel. 

 

Počet účastníkov: 

Za každý oddiel – klub sú pozvaní 2 zástupcovia. 

Prosíme o nahlásenie osôb, ktoré sa porady zúčastnia do 7.4.2020 najneskôr. 

 

 

Vec: Pozvánka na poradu klubov MOL ligy    

Vážení športoví priatelia, 

 dovoľujeme si Vás pozvať na poradu klubov MOL ligy, ktorá sa uskutoční 15.4.2020  (streda)  

o 12:00 hod v Brne HOTEL VORONĚŽ , nasledovne: 

Program: 

1. Prezentácia 

2. Otvorenie 

3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2019/2020 a príprava play-off a play-out 

4. Príprava súťažného ročníka 2020/2021 

- Kalendárny plán 

- Legislatívne predpisy 

- Marketing 

5. Rôzne 

6. Spoločný obed cca 13:30 hod 

 

Podkladové materiály budú zaslané neskôr. 

 

Náklady spojené s účasťou si hradí vysielajúci oddiel. 

 

Počet účastníkov: 

Za každý oddiel – klub sú pozvaní 2 zástupcovia. 

Prosíme o nahlásenie osôb, ktoré sa porady zúčastnia do 7.4.2020 najneskôr. 

 

 

VV SZH zobral oba predložené materiály na vedomie. 

 

 

 



K bodu 13 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH, že nás oslovila IHF prostredníctvom predsedu CC 

IHF p. P. Bertelsenom s možnosťou organizácie MS kadetiek v auguste 2020, nakoľko sa toto podujatie 

malo uskutočniť v Číne. Z dôvodu Korona vírusu bude organizátor zmenení. V dňoch 21.-23.2.2020 sa 

uskutočnila v mestách Michalovce a Humenné inšpekcia IHF p. M. Goralczykom, ktorého sprevádzal I. 

Sabovik, GS SZH. Závery obdržíme po zasadnutí Exekutívy IHF. Podmienkou zo strany SZH je navýšenie 

denného poplatku na 150,- eur/osoba, na vykrytrie nákladov na MS, nakoľko v tak krátkom čase nevieme 

zabezpečiť podporu zo strany MŠVVaŠ SR. Výhodou by bola účasť nášho RD kadetiek na MS. 

 

J. Holeša zároveň uviedol, že 26.2.2020 sa uskutoční stretnutie prezidentov a predsedov všetkých 

športových zväzov za účasti prezidenta SOŠV A. Siekela a predsedu správnej rady Fondu na podporu športu 

J. Göncziho. J. Holeša je členom komisie pre infraštruktúru, ktorej predsedom je M. Kohút, bývalý 

prezident SZĽH. Fond bude mať k dispozícii 20 miliónov eur ročne. 
 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH zhodnotil Zorno cup 2020. Veľmi pozitívne hodnotil nie len  úroveň 

turnaja, ale aj prácu lektorov SZH ako aj mladých rozhodcov. Poďakoval VV SZH, že v rámci vzdelávania 

mladých rozhodcov zastrešil vybrané turnaje a ukazuje sa, že je to správna cesta. 
 

I.Sabovik, GS SZH uviedol, že komisia pre plážovú hádzanú bude mať zasadnutie začiatkom marca 2020. 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SZH sa uskutoční dňa 23.3.2020 v Bratislave. 
 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

V Bratislave dňa 25.2.2020 

 

 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

 

Overil: J. Holeša 


