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PRVÁ ČASŤ 
 

ÚVODNÉ  A VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 

 
1) „Spoločný poriadok“ vydáva Komisia rozhodcov a delegátov SZH / ďalej len 

KRaD SZH/ za účelom úpravy vzťahov, dodržiavania predpisov, disciplíny, 
povinností rozhodcov, delegátov a supervízorov  vyplývajúcich zo Spoločných 
ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH, Pravidiel hádzanej IHF, 
Etického kódexu rozhodcov a delegátov SZH  a iných v SZH platných  pre 
rozhodcov a delegátov“. 

2) „Spoločný poriadok“ platí a vzťahuje sa na všetkých rozhodcov, delegátov 
a supervízorov SZH, ktorí sú uvedení na listinách rozhodcov a delegátov SZH 
schválených  VV SZH.  

3) „Spoločný poriadok“ platí aj pre ostatné osoby, ktorých VV SZH poveril  
plnením úloh KRaD SZH. 

4) KRaD SZH zodpovedá za to, že všetci rozhodcovia, delegáti a supervízory 
SZH musia byť so „Spoločným poriadkom“ oboznámení. Formy oboznámenia 
určí KRaD SZH. “Spoločný poriadok“ musí byť rozhodcom a delegátom 
celoročne prístupný na webovej stránke SZH.  
 
 

Článok 1 
  

Všeobecné zásady 
 

1) Pred zaradením rozhodcu alebo delegáta do zboru je KRaD SZH   povinná 
zistiť  bezúhonnosť rozhodcu, delegáta a supervízora, overiť, či spĺňa 
predpoklady na činnosť, ktorú by mal v zbore vykonávať. V prípade, ak 
uchádzač spĺňa základné  predpoklady, je tajomník KRaD SZH povinný ho 
oboznámiť s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú s plnením úloh 
„Poriadku“ a inými povinnosťami a podmienkami, za ktorých má činnosť 
v zbore vykonávať. 

2) KRaD SZH má pred zaradením rozhodcu alebo delegáta do zboru povinnosť 
vyžiadať si od neho doklady potvrdzujúce jeho zdravotnú schopnosť byť  
zaradený do zboru.  

3) KRaD SZH má právo od uchádzača vyžadovať len informácie, ktoré súvisia 
s činnosťou, ktorú bude v zbore vykonávať. 

4) Uchádzač je  povinný informovať KRaD SZH o skutočnostiach, ktoré môžu 
brániť jeho bezproblémového výkonu,  alebo ktoré by mohli  zboru rozhodcov 
SZH spôsobiť nejakú ujmu. 

5) Materiály, ktoré zakladajú športovo - technický vzťah medzi uchádzačom 
a KRaD SZH alebo  s ním priamo súvisia, majú dôverný charakter a KRaD 
SZH ich bude chrániť  pred zneužitím. 
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     Článok 2 

Vznik spolupráce 
 

1) Odo dňa prijatia uchádzača do zboru rozhodcov a delegátov SZH  je 
KRaD SZH povinná prideľovať primerané úlohy zodpovedajúce jeho 

schopnostiam a  vytvárať mu podmienky na plnenie týchto 
primeraných úloh. 

2) Rozhodca alebo delegát je povinný plniť úlohy KRaD SZH v určenom 
čase, požadovanej kvalite a dodržiavať pritom disciplínu a obsah 

tohto „Poriadku“. 

3) KRaD SZH  nesmie posudzovať ako nesplnenie si povinností rozhodcu 
alebo delegáta, ak rozhodca alebo delegát odmietnu vykonávať 

činnosť, alebo splniť pokyny, ktoré: 
a) sú v rozpore sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

športovou legislatívou alebo s dobrými mravmi, 
b) bezprostredne a vážne ohrozujú ich  život alebo zdravie alebo   

bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie človeka. 
 

Článok 3 
 

Základné práva a povinnosti KR SZH, rozhodcov a delegátov 
 

KRaD SZH cestou delegátov dbá na to, aby svojou činnosťou účinne chránila 
ľudskú dôstojnosť a práva rozhodcov, hráčov a slušných funkcionárov. 

 
1) Rozhodca a delegát SZH je povinný najmä: 

a) zodpovedne a riadne plniť úlohy tohto „Poriadku“, plniť pokyny KRaD SZH 
a iných platných legislatívnych noriem SZH, 

b) bez výnimiek plniť zásady Etického kódexu rozhodcov a delegátov SZH, 
c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na 

rozhodovanie a pozorovanie / hodnotenie výkonov rozhodcov hádzanej, 
d) v prípade pracovnej neschopnosti – úrazu alebo iných zdravotných 

problémov dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,  
e) nikdy nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami KRaD SZH, 
f) dbať na to, aby pri cestovaní v v rámci nominámicie KRaD SZH pri použití 

osobného automobilu neohrozil svoje ani kolegove zdravie či život,  
g) komunikovať tak, aby sa zdržal konania, ktoré by mohlo viesť k rozporom 

alebo konfliktu záujmov v SZH, 
h) bezodkladne  oznámiť zodpovednej osobe v  KRaD SZH osobnú alebo 

zdravotnú prekážku, ktorá mu znemožňuje resp. znemožní plnenie úloh 
v zbore rozhodcov.  

2) Rozhodca a delegát je povinný pravidelne a samostatne  si zvyšovať svoju 
odbornú kvalifikáciu, zúčastňovať sa všetkých foriem školení, inštruktáží, 
hodnotení súvisiacich s výkonom ich činnosti v SZH. 

3) Nepoužívať alkoholické nápoje alebo iné návykové latky, v priestoroch ŠH 
dodržiavať zákaz fajčenia.  
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4) KRaD SZH je vo sfére ochrany dobrého mena SZH spoluzodpovedná za 
prijímanie takých opatrení, ktoré tieto  činnosti obmedzia na minimum alebo 
úplne zlikvidujú. KRaD SZH je oprávnená prijať včasné a účinné opatrenia  
v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte.  

 
 

DRUHÁ  ČASŤ 
 

LICENCIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 
 

 
Článok 1  

 
Spoločné odborné ustanovenia 

 
1) Za riadenie zboru rozhodcov, delegátov a  supervízorov  Slovenského zväzu 

hádzanej zodpovedá Výkonnému  výboru SZH  Komisia rozhodcov 
a delegátov  SZH. „Poriadok “  je interný materiál KRaD SZH, ktorého znenie 
a doplnky  navrhuje v spolupráci s LK SZH -  KRaD SZH  a schvaľuje VV SZH.  

2) Po schválení VV SZH za oficiálny výklad všetkých  bodov „Poriadku“ 
zodpovedá KRaD SZH. Schválený „Poriadok“ je pre KRaD SZH, všetkých 
rozhodcov a delegátov SZH záväzný. 

3) Za výber členov KRaD SZH zodpovedá jej predseda. 
4) Členov KRaD SZH schvaľuje VV SZH. 
5) Krajské KR SZH majú právo  do centrálnej KRaD SZH nominovať svojich 

odborníkov.  
6) Za vypracovanie a plnenie plánu úloh zodpovedajú   príslušní členovia  KRaD 

SZH. 
7) Všetky úlohy KRaD SZH  koordinuje tajomník  KR SZH. Za kontrolu úloh  

zodpovedá predseda KR SZH. 
8) KRaD SZH  zabezpečuje pravidelné vzdelávanie rozhodcov, delegátov 

a supervízorov, navrhuje, kontroluje kvalitu a prostriedky samovzdelávania 
rozhodcov a delegátov a vykonáva nominácie rozhodcov, delegátov 
a supervízorov.  

9) KRaD SZH pravidelne a podľa potreby prideľuje, mení a  odoberá  licencie 
rozhodcov a delegátov. Licencie rozhodcov a delegátov  majú 3  kvalitatívne 
stupne : 
 

a) medzinárodný rozhodca/delegát a  kandidát na medzinárodného    
rozhodcu/delegáta, 

b) rozhodca a delegát najvyšších súťaží (SHE, MOL) 
c) rozhodca a delegát ostatných  súťaží SZH.  

 
10) Návrhy na udelenie  licencie medzinárodného rozhodcu, kandidáta na 

medzinárodného rozhodcu  IHF/EHF pripravuje  KRaD SZH a  schvaľuje VV 
SZH. Pre udelenie licencie delegáta EHF platia osobitné pravidlá. 

11) Kritériá  na udelenie licencie medzinárodného delegáta v ich teoretickej  
pripravenosti sú v SZH zhodné s najvyšším stupňom licencie medzinárodných  
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rozhodcov. Pre výber medzinárodných delegátov platia osobitné smernice 
Európskej (EHF)  alebo Medzinárodnej  federácie hádzanej (IHF).  

12) Licenciu medzinárodného rozhodcu udeľuje výhradne  EHF / IHF.  
13) Pre udelenie alebo predĺženie licencie platia príslušné smernice IHF/EHF.  
14) Medzinárodný rozhodca alebo delegát SZH v nomináciách  a styku s EHF/IHF  

nikdy nevystupuje ako súkromná osoba. Vždy zastupuje nielen seba, ale 
aj  SZH.  

 
Článok 2 

 
Hlavné licenčné podmienky 

 
Rozhodcovia a delegáti absolvujú po skončení súťažného ročníka a pred začiatkom 
súťaže  nominačný seminár. Rozhodcovia sú po úspešnom absolvovaní školenia 
a obhajobe licencie na nominačnom seminári držiteľmi jednej z troch licencií – A, B 
alebo C, pričom najvyššou licenciou je licencia A a najnižšou licencia C.  

  
1. Medzinárodný rozhodca a delegát 

 
Medzinárodný rozhodca musí spĺňať tieto podmienky : 
 

a) musí byť držiteľom licencie A 
b) ovládať slovom a písmom anglický jazyk 
c) preukázať odbornú zdatnosť úspešným absolvovaním testu z pravidiel 

hádzanej v anglickom jazyku 
d) preukázať fyzickú zdatnosť úspešným absolvovaním limitu Shuttle-run testu 

predpísanú pre medzinárodných rozhodcov 
e) musí byť morálne bezúhonný 

 
1) Návrh na medzinárodného rozhodcu podáva KRaD a následne ho schvaľuje VV 

SZH. Medzinárodným rozhodcom EHF sa navrhovaný rozhodca SZH  stáva až 
po úspešnom absolvovaní podmienok medzinárodného kurzu stanovených EHF. 

2) Definitívne zaradenie rozhodcu SZH na listinu EHF/IHF je v kompetencii  
EHF/IHF. 

 
Medzinárodný delegát : 
 
Licenciu medzinárodného delegáta je možno získať dvomi spôsobmi: 

 
a) delegát sa na získanie medzinárodnej licencie prihlási na výzvu EHF sám, 
b) delegáta na získanie medzinárodnej licencie EHF  prihlási KRaD SZH a 

prihlášku odsúhlasí VV SZH 
 

 
3) V  prípade pokusu získať medzinárodnú licenciu vlastným prihlásením  musí  

o takomto  pokuse vopred písomné  informovať KRaD SZH.  
4) Medzinárodní rozhodcovia a delegáti SZH, ktorí dostanú nominácie z  EHF/IHF 

(SEHA) sú o tejto skutočnosti povinní informovať KRaD SZH, Keďže nie sú ich  
      súkromnou záležitosťou. 
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5) Potvrdenie nominácie EHF / IHF rozhodcom alebo delegátom bez  jej schválenia  
v KRaD SZH a bez jej oficiálneho potvrdenia  medzinárodným  sekretárom SZH 
bude dôvodom na jej následné odmietnutie. 

6) Po tom, čo medzinárodný rozhodca a delegát potvrdení  nomináciu 
medzinárodnému sekretárovi , je každý medzinárodný rozhodca a delegát  
povinný sa súčasne písomne ospravedlniť predsedovi KRaD SZH zo všetkých 
nominácií z domácich súťaží, ktoré má v tom istom termíne  ako v termíne 
medzinárodnej delegácie.   

7) Celý oficiálny administratívny styk medzinárodných rozhodcov a delegátov SZH  
vo vzťahu k  EHF/IHF (SEHA)  vykonáva výhradne medzinárodný sekretár SZH. 
Ak to nie je možné z časových dôvodov dodržať, medzinárodný rozhodca 
a delegát ihneď informuje predsedu KRaD SZH a ten rozhodne v danom prípade. 

8) V každej osobnej angažovanosti medzinárodný rozhodca a medzinárodný 
delegát dodržuje profesionálne pravidlá správania a reprezentácie SR / SZH. 

9) Akékoľvek osobné kontakty medzinárodného rozhodcu a delegáta zvýhodňujúce 
svoju osobu a znevýhodňujúce iné osoby v SZH sú nekorektné, a budú 
posudzované a  následne trestané ako osobné zlyhanie rozhodcu alebo delegáta.
  
 

 
2. Rozhodca a delegát  SZH 

 
Rozhodca musí spĺňať tieto podmienky : 
 

a) musí byť držiteľom platnej licencie rozhodcu 
b) preukázať odbornú zdatnosť úspešným absolvovaním testu z pravidiel 

hádzanej 
c) preukázať fyzickú zdatnosť úspešným absolvovaním Shuttle-run testu 
d) musí byť morálne bezúhonný 

 
Delegát musí spĺňať tieto podmienky :  
 

a) preukázať odbornú zdatnosť úspešným absolvovaním testu z pravidiel 
b) musí byť morálne bezúhonný 

 
1) Rozhodca môže byť držiteľom jednej z troch udeľovaných licencií rozhodcu  - A, B 

alebo C. 
2) Po ukončení súťažného ročníka a pred začiatkom nového súťažného ročníka  

resp. v jeho priebehu absolvuje všetky povinné vzdelávacie a kontrolné  semináre 
SZH, pričom jeden z nich je nominačný. 

3) Za teoretickú prípravu, fyzickú prípravu a licenciu krajských rozhodcov v plnej 
miere zodpovedajú komisie rozhodcov krajských zväzov hádzanej.   

4) Ak sa rozhodca alebo delegát nemôže z vážnych dôvodov, o ktorých v konečnom 
dôsledku rozhoduje KRaD SZH, nominačného seminára , môže byť pozvaný na 
náhradný nominačný seminár.  

5) Individuálny  seminár  použije KRaD SZH  na vyriešenie mimoriadnych prípadov.  
6) Všetky nominačné semináre organizované KRaD SZH  majú jednotné skúšobné 

(kontrolné)  limity.  
7) Na základe výsledkov kontroly je KRaD SZH povinná pre   DK SZH  pripraviť návrh 

opatrení.  Podľa odborného nálezu je základným prvkom a prioritou 
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právomocného postihu KRaD SZH zrušenie alebo ďalšie nenominovanie 
rozhodcov alebo delegátov.  

8) Odborný nález je základom pre počet zápasov alebo časové obdobie  
nenominovania.  

9) Okrem správ delegátov je dôležitým prvkom kontroly úplný, neskrátený a ani nijak 
inak nemanipulovaný videozáznam.  

 
 

3. Supervízor SZH 
 

1) Pre zabezpečenie maximálnej fair -play a korektnosti predovšetkým pri 
vyvrcholení súťaží ,prípadne postupov či zostupov, VV SZH pred začiatkom 
každého súťažného ročníka schvaľuje vytvorenie tzv. skupiny supervízorov 
zloženej  z odborníkov hádzanej . 

2) Návrh skupiny supervízorov pripravuje KRaD SZH a následne schvaľuje  VV SZH.   
Supervízor sa riadi vo VV SZH   schválenými pokynmi uvedenými v smernici 
„Práva a povinnosti supervízorov“.  

3) Činnosť supervízorov kontroluje, vyhodnocuje  a   náklady na ich činnosť  hradí  
SZH. 

 
 

4. Mladí - nádejní rozhodcovia, ženy v hádzanej 
 
KRaD SZH je zodpovedná za riadenie a plnenie úloh projektov „Mladí - nádejní  
rozhodcovia SZH“  (Projekt mladých – PM) v rámci SZH a  „Mladí rozhodcovia EHF“  
(Young referee project  – YRP) v rámci EHF so zvýšeným akcentom zapojenia žien 
do oboch projektov a štruktúr SZH/EHF. 
 
1)  Mladý rozhodca môže začať rozhodovať vybrané súťaže riadené SZH   dovŕšením  

15.roku svojho veku.  
2) Podmienky pre zaradenia do projektu  PM („Mladí - nádejní rozhodcovia SZH“) : 

a) vekový limit : dovŕšenie 18 rokov u oboch pohlaví 
b) splnenie predpísaného  limitu fyzickej zdatnosti  

3) Podmienky pre zaradenia do projektu YRP („Mladí - nádejní rozhodcovia EHF“ : 
a) vekový limit : dovŕšenie 20 rokov (u žien) 
                           dovŕšenie 22 rokov (u mužov) 
b) splnenie predpísaného  limitu fyzickej zdatnosti  

4) Hranica pre zotrvanie v projekte PM a YRP je maximálne do dovŕšenia 30.roku 
zaradeného rozhodcu.  

5) Ak EHF zmení vekové limity pre zaradenie rozhodcu do projektu YRP, SZH 
rovnako zmení vekové limity pre zaradenie rozhodcu do projektu PM.  

6) Veková výnimka rozhodcu v projekte PM  („Mladí - nádejní  rozhodcovia SZH“) je 
možná iba na základe návrhu KRaD a schválenia VV SZH. 

7) Veková výnimka rozhodcu zaradeného do projektu YRP v  skupine  „Kandidát na 
rozhodcu EHF“  nie je možná. KRaD  SZH po skončení  súťažného ročníka 
predkladá VV SZH informáciu o plnení úloh  v projekte PM a YRP.   

8) Náklady na pozorovanie a hodnotenie mladých rozhodcov SZH sú súčasťou 
rozpočtu SZH (KRaD SZH). 
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TRETIA  ČASŤ 

 
LISTINY  ROZHODCOV  A  DELEGÁTOV 

 
KRaD SZH navrhuje na schválenie vo VV SZH  tieto listiny (zoznam): 
 
1) listina medzinárodných rozhodcov (MR), 
2) listina kandidátov na medzinárodných rozhodcov (KMR), 
3) listina medzinárodných delegátov (MD)  
4) listina  kandidátov na medzinárodných delegátov (KMD), 
5) listina rozhodcov do projektu mladých rozhodcov EHF, 
6) listina rozhodkýň do projektu EHF  „Ženy v hádzanej“, 
7) listina mladých a nádejných rozhodcov SZH do Projektu mladých (PM), 
8) listina rozhodcov pre najvyššie súťaže SZH 
9) listina rozhodcov pre ostatné súťaže SZH 
10) listina delegátov pre najvyššie súťaže SZH 
11) listina delegátov pre ostatné súťaže 
12) zoznam supervízorov SZH 
13) zoznam lektorov pravidiel hádzanej IHF v SZH 
 

Článok 1 
 

Návrhy listiny zloženia  rozhodcov, delegátov a supervízorov 
 

1) Návrhy všetkých listín rozhodcov a delegátov vypracuje vždy po skončení 
a vyhodnotení  nominačného seminára KRaD SZH po skončení súťažného 
ročníka a pred začiatkom nového súťažného ročníka. 

2) Nominačný seminár medzinárodných rozhodcov a medzinárodných  delegátov 
ako aj kandidátov na medzinárodných rozhodcov a delegátov musí KRaD  
zorganizovať  pred začiatkom nového súťažného ročníka tak, aby výsledky 
seminára a následný  návrh listiny medzinárodných rozhodcov (zloženie dvojíc), 
listiny medzinárodných delegátov, listiny kandidátov na medzinárodných 
rozhodcov, listiny kandidátov na medzinárodných delegátov, listina rozhodcov do 
projektu YRP („Mladí rozhodcovia EHF“) a listina rozhodkýň do projektu EHF  
„Ženy v hádzanej“  mohla  pred začiatkom  nového súťažného ročníka v termíne 
požadovanom EHF/IHF predložiť na schválenie VV SZH.   

3) Listiny rozhodcov (rozhodcovských dvojíc), delegátov a zoznam supervízorov, 
lektorov  pravidiel    SZH ako aj mladých – nádejných rozhodcov SZH sú 
vytvorené po nominačnom seminári pre nasledujúci súťažný ročník a predkladá 
ich na schválenie predseda KRaD SZH na schválenie  do VV SZH .Zoznam 
lektorov sa schvaľuje minimálne na 4 roky. 

4) Všetky návrhy pre EHF/IHF  musia byť podané a vo VV SZH schválené   
v termíne, ktorý určuje Medzinárodná federácia hádzanej  a Európska 
hádzanárska federácie. Za včasnú prípravu a kvalitu registračných podkladov pre 
EHF/IHF zodpovedá v KRaD jej predseda. Za včasné nahlásenie požadovaných  
údajov na EHF/IHF zodpovedá medzinárodný sekretár SZH. 

5) Súčasťou hlásenia údajov projektu mladých - nádejných  rozhodcov  je aj  
vymenovanie skupiny mentorov (lektorov)  projektu.  
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6) Listina zloženia rozhodcovských dvojíc a  delegátov schválená pred začiatkom 
súťažného ročníka vo VV SZH, môže byť v priebehu súťažného ročníka 
upravená (doplnená alebo zmenená) s písomným odôvodnením návrhu takejto 
zmeny. Návrh zmeny predkladá po prerokovaní vo svojej komisii predseda KRaD 
SZH  na schválenie VV SZH.   

 
 

Článok  2 
 

 Nominácie rozhodcov a delegátov SZH 
 
 

Pre všetky súťaže priamo riadené SZH nominuje rozhodcov a delegátov KRaD  
SZH. 
 
1) V prípade ospravedlnenia sa niektorého z rozhodcov alebo delegáta v najvyššej 

alebo nadnárodnej súťaže je náhradná nominácia v kompetencii predsedu KRaD, 
v ostatných súťažiach v prípade ospravedlnenia náhradnú delegáciu zabezpečí 
tajomník KRaD v spolupráci so športovým sekretárom SZH. Každý nominovaný 
rozhodca alebo delegát je v prípade znemožnenia jeho účasti na stretnutí, je 
v zmysle Súťažného poriadku hádzanej  povinný sa najneskôr 3 dni (72 hodín)  
pred  stretnutím písomne (elektronicky) ospravedlniť zo všetkých dotknutých 
nominácií predsedovi KRaD SZH, resp. tajomníkovi  KRaD SZH.   

2) V prípade mimoriadnej situácie je rozhodca a delegát povinný bezodkladne 
informovať predsedu KRaD, tajomníka KRaD a športového sekretára SZH. 

3) Je zakázané rozhodovať iné stretnutie po ospravedlnení sa z delegácie a  
hodnotiť výkon rozhodcov a delegátov, ak sa stretnutia zúčastňuje ako divák. 

4) Delegát, ktorý je VV SZH schválený na listine delegátov súťaží riadených SZH, 
nemôže byť súčasne aj rozhodcom schváleným VV SZH na listine rozhodcov 
súťaží riadených SZH. V prípade potreby môže VV SZH na základe podanej 
žiadosti delegáta na KRaD a návrhu KRaD SZH, udeliť výnimku na obmedzený 
čas. 

5) Každý rozhodca a delegát SZH môže byť nominovaný na stretnutia akejkoľvek 
súťaže SZH vrátane nadnárodnej súťaže, výlučne KRaD SZH. 

6) Všetky nominácie   rozhodcov, delegátov a supervízorov  sa vykonávajú 
s prihliadnutím na ich ekonomiku s rešpektovaním koordinácie spoločného   
cestovania rozhodcov s delegátom. 

7) Za účelom  ekonomickej efektivity ekonomiky nominácií je KRaD SZH oprávnená 
vykonávať aj tzv. spojené (víkendové) nominácie  (napr. rozhodcovia z východu 
SR rozhodujú v jednom víkende 2 zápasy na západe a naopak).    

8) Výška nocľažného rozhodcu a delegáta je stanovená v Reglemente súťaže.  
Kópie  výdavkových dokladov sú súčasťou vyúčtovania a rozhodca a delegát siho 
zabezpečuje samostatne. 
     

Článok 3 
 

Odvolanie z rozhodovania  
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KRaD SZH rozhodcov a delegátov sama  netrestá. KRaD SZH po zistení skutkovej 
podstaty nálezu, vzniku a priebehu problému (sťažnosti, protestu)  je oprávnená 
odstúpiť  DK SZH a navrhnúť  dotknutého rozhodcu alebo delegáta k potrestaniu.   
 

1) KRaD SZH po kontrole výkonu, podľa povahy negatívnych  vplyvov a zhoršenia 
problémov v  zápase - individuálne vo vlastnej právomoci -  zrealizuje ich ďalšie  
nenominovanie  na súťažné zápasy.   

2) Rozhodcov / delegáta nenominuje predovšetkým v súťaži, v ktorej problém vznikol.  
3) Nenominovanie môže byť vymedzené  časovým obdobím alebo  počtom zápasov. 
4) Nenominovanie   je nedeliteľné a musí byť realizované ako jeden celok. 

Nevyčerpané časové alebo počtom zápasov ohraničené  nenominovanie sa 
prenáša  do nového súťažného ročníka. 

 
Článok 4 

 
Hodnotenie výkonu delegátom 

 
Ak v hodnotení delegáta budú uvedené previnenia porušenia pravidiel hádzanej, 
súťažného alebo disciplinárneho poriadku ako aj rozpisu súťaže, potom takéto 
priestupky rozhodcov budú postihované. 
 
 

Článok  5 
 

Video kontrola 
 

1)  Video kontrola  slúži KR SZH predovšetkým pre urýchlené  odstraňovanie chýb 
a ďalšie  vzdelávanie /samo vzdelávanie/  rozhodcov a delegátov. Hlavným 
zdrojom hodnotenia výkonov rozhodcov  sú aj naďalej písomné hodnotenia  
a správy o výkonoch rozhodcov od delegátov. 

2) Odborný popis problémových situácií  od delegáta / supervízora /. 
3) V prípade potreby a požiadavky KRaD SZH /DK SZH   je delegát       alebo 

rozhodcovia povinní im poskytnúť dodatočné  vysvetlenie situácií, ktoré 
predchádzali vzniku  problému alebo  problém vyhrotili. 

4) Video kontrola slúži KRaD predovšetkým pre urýchlené odstraňovanie chýb 
a ďalšie vzdelávanie (samovzdelávanie) rozhodcov a delegátov.  
 

 
Video kontrola môže tiež slúžiť na kontrolu písomného protestu rozhodcov proti 
hodnoteniu výkonu od delegáta, požitia alkoholu rozhodcami alebo delegátom pred 
alebo počas stretnutia, ako dôkaz nevhodného, neslušného alebo nebezpečného 
správania sa hráčov, funkcionárov alebo  rozhodcov pred, počas alebo po zápase. 
 
 

Článok  6 
 

Pravidlá pre video kontrolu 
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1) Pre video kontrolu je možné použiť iba oficiálny (klubový)  neskrátený alebo inak 
nemanipulovaný videozáznam vyhotovený v zmysle reglementu súťaže . 

2) Použiť je možné aj špeciálny záznam, ktorý pripravila KRaD SZH. Tá môže pred 
každým použitím ktoréhokoľvek platného videozáznamu požiadať príslušného 
delegáta alebo rozhodcov  o doplnenie, spresnenie alebo  vysvetlenie detailov z  
jeho predchádzajúcej správy. 

3) Videozáznam predkladá na posúdenie  v KRaD SZH vždy protestujúca strana. 
Záznam archivuje SZH. 

4) Vo všetkých prípadoch rozporov KRaD úzko spolupracuje s DK SZH. 
5) Verejná produkcia videozáznamu je dovolená až po ukončení šetrenia. 
6) Video kontrolu vykonávajú minimálne traja členovia KRaD SZH.  
7) O účasti iných osôb a termíne pre vykonanie video kontroly rozhodne predseda 

KRaD SZH.  
 

 
Článok 7 

 
Hodnotenie výkonov rozhodcov od delegátov a klubov 

 
1) KRaD SZH spracováva a zverejňuje hodnotenie výkonov  rozhodcov od 

delegátov minimálne  dvakrát   v priebehu súťažného ročníka a to k 31.12. 
a 15.6. končiaceho sa súťažného ročníka. V tom istom termíne spracováva 
a zverejňuje aj klubové hodnotenia nižších súťaží. Záverečné hodnotenie 
výkonov rozhodcov spracované po skončení súťažného   ročníka určuje  
poradie  rozhodcov  a delegátov v  jednotlivých súťažiach a je podkladom pre 
určenie postupov a zostupov rozhodcov.  

2) Základné  hodnotenie rozhodcov sa v Extralige mužov  WHIL  skladá  z 
hodnotení výkonu delegátov a hodnotení nominačného seminára. V iných 
súťažiach SZH  je základom hodnotenie oddielov. Hodnotenie  zohľadňujú tiež 
výsledky výkonov v Slovenskom pohári mužov a žien a nominačných  a iných 
oficiálnych akcií KR SZH a SZH. O zmene a/ alebo doplnení tohto článku 
rozhoduje podľa potreby KRaD SZH. 

3) V prípade medzinárodných rozhodcov sa zohľadňujú aj ročníkové hodnotenia 
IHF a EHF. 

4) Komplexné hodnotenie je právoplatné po jeho schválení vo VV SZH.        
5) Každý rozhodca a delegát má právo do troch dní po zverejnení jeho 

hodnotenia písomné požiadať o vysvetlenie konkrétnej  nejasností.  
6) V prípade vystúpenia oddielu zo súťaže v priebehu súťažného ročníka 

hodnotenia rozhodcov vykonané na stretnutiach tohto klubu zostávajú 
v platnosti. 

7) Všetky hodnotenia rozhodcov v oboch najvyšších súťažiach SZH majú byť do 
3  dní po skončení stretnutia uverejnené na webovej stránke SZH.  

8) Za kvalitu, odbornú zrozumiteľnosť a technickú úroveň hodnotení 
zodpovedajú výhradne delegáti. 
 
 

Článok 8 
 

16. Nominácie na nemajstrovské stretnutia  
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1) Nominácie rozhodcov SZH na majstrovské stretnutia a turnaje klubov sú 
v kompetencii klubov, avšak podliehajú evidencii účasti rozhodcu na týchto 
podujatiach a to oznámením KRaD zo strany organizátora (klubu) i rozhodcu.  

2) V prípade požiadaviek SZH a oficiálnej písomnej žiadosti klubov o nomináciu   
rozhodcov na nemajstrovské stretnutia či turnaje, KRaD nominuje rozhodcov 
na tieto podujatia. Ak je rozhodca na nemajstrovské stretnutie nominovaný 
KRaD , potom povinnosť rozhodcu – oznámenie účasti na nemajstrovskom 
podujatí  z dôvodu evidencie pre KRaD – odpadá. 

3) Súčasne pre nominácie na nemajstrovské stretnutia (turnaje) pre   rozhodcov 
platia tieto pravidlá : 

a) povinnosť dodržiavať „Spoločný poriadok“, 
b) pri nesplnení si povinnosti organizátora (klubu) alebo rozhodcu – evidencia 

účasti rozhodcu na nemajstrovskom stretnutí (turnaji) pre KRaD – za 
problémy v cestovaní a výsledky rozhodovania KRaD neberie žiadnu 
zodpovednosť, 

c) KRaD SZH odmietne akékoľvek riešenie alebo prerokovanie akýchkoľvek 
problémov, sťažností alebo protestov , ktoré vznikli v zápasoch bez evidencie  
KRaD, 

d) Rozhodca, ktorý je v čase pozvania na nemajstrovské stretnutia (turnaj) 
v treste , nemôže nomináciu prijať, v opačnom prípade bude odstúpený na 
disciplinárne riešenie.    

 
 
 
 

Článok 9 
 

Postup rozhodcov a delegátov 
 
Postup rozhodcov a delegátov je v jednotlivých vekových kategóriách nasledovný: 
1) Do najvyššej súťaže (SHE,MOL) môžu postúpiť každoročne minimálne 2 

rozhodcovia z listiny rozhodcov z druhej najvyššej súťaže riadenej SZH (1. liga). 
Veková hranica postupujúcich rozhodcov je dosiahnutie maximálne 45.roku veku 
v roku návrhu na postup. V odôvodnených prípadoch  môže KRaD SZH požiadať 
VV SZH o udelenie výnimky z vekovej hranice . 

2) Podmienkou postupu do 2.najvyššej súťaže riadenej SZH (1.ligy) je okrem veku aj 
2 roky úspešného rozhodovania v nižšej súťaži SZH. Do 2. najvyššej súťaže (1. 
ligy) môžu každoročne  postúpiť  minimálne  4 rozhodcovia z nižšej súťaže (t.j. z 
3. najvyššej súťaže a dorasteneckých súťaží). Veková hranica  je osiahnutie 
maximálne 40.roku veku  v roku návrhu na  postup.     

3) Do 3. najvyššej súťaže (2.liga a DL) po absolvovaní delegačného seminára 
postupujú na návrh Krajských zväzov hádzanej a rozhodcovia z krajských súťaží. 
Počet postupujúcich z krajov  je stanovený   pre   každý súťažný ročník  osobitne. 
Podmienkou postupu je minimálne jeden rok rozhodovania v  krajských 
majstrovských súťažiach a dodržiavanie Etického kódexu rozhodcov a delegátov 
SZH.  

4) Delegátom súťaží SZH môže byť osoba staršia ako 35 rokov . Výnimky na základe 
potrieb navrhuje  KRaD SZH a schvaľuje VV SZH.   

5) Delegát musí byť riadne registrovaným členom SZH a musí  získať a preukázať 
odbornú a etickú spôsobilosť na vykonávanie tejto funkcie. 
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6) Podmienkou zaradenia delegáta na listinu je  úspešné absolvovanie nominačného 
seminára a dodržiavanie Etického kódexu rozhodcov a delegátov SZH. 

7) Do najvyšších  súťaží  SZH KRaD SZH  každoročne navrhuje , po splnení všetkých 
kritérií postupu,  s prihliadnutím na kvalitu osobnosti, kvalifikáciu a predchádzajúci 
prínos pre hádzanú v SR, najschopnejších delegátov. 

8) Ostatní delegáti SZH, budú  po úspešne absolvovanom  nominačnom alebo 
náhradnom  seminári nominovaní do 2. najvyššej súťaže (1. ligy). 

9)  Podmienky postupu a zostupu delegátov do najvyšších súťaží SZH       
stanovuje každoročne KRaD SZH.  

10) Listinu delegátov SZH schvaľuje VV SZH. Počet delegátov v zhode s VV SZH    
reguluje KRaD SZH.  

 
 

Článok 10 
 

 Zostup rozhodcov 
 
 

1) Z najvyššej  alebo nadnárodnej súťaže SZH : SHE, MOL liga -  do 1.ligy  môžu 
zostúpiť  poslední 2 rozhodcovia . Hodnotenie sa skladá z hodnotení výkonu 
delegátov a hodnotenia nominačného seminára. 

2) Z  2. najvyššej súťaže SZH (1.liga) do 3. najvyššej súťaže SZH (2.liga a DL) môžu 
zostúpiť  poslední 4 rozhodcovia  podľa hodnotenia po skončení súťažného 
ročníka. 

3) Pred každým súťažným ročníkom KR SZH určí pre jednotlivé súťaže počet 
zostupujúcich rozhodcov.  

4) V záujme sprísnenia podmienok, spoločenskej vážnosti rozhodovania a zvýšenia 
kvality výkonov  nižších súťaží  má   KRaD  SZH  pri každom rozhodnutí o postupe 
a zostupe rozhodcu právo, vo svojich rozhodnutiach zohľadniť (kumulovať) 
výsledky rozhodcu zo všetkých súťaží, ktoré rozhodca rozhodoval.  

 
                         

                  Článok 11 
 

                 Medzinárodné dvojice rozhodcov 
 

Návrhy dvojíc medzinárodných rozhodcov a medzinárodných delegátov platia pre 
celú sezónu, pre ktorú boli na IHF/EHF nahlásené. Meniť tieto dvojice alebo 
delegátov v priebehu sezóny je možné len  v mimoriadnych prípadoch.  Všetky zmeny 
navrhuje KR SZH a schvaľuje VV SZH. Pre posudzovanie výsledkov práce 
medzinárodných rozhodcov /  delegátov v styku s IHF, EHF sú záväzné  tieto znalosti 
a schopnosti:  

 znalosť anglického jazyka (slovom a písmom),  

 znalosť Reglementov  IHF /EHF ,  

 znalosť Rozhodcovského poriadku IHF/ EHF, 

 schopnosť kvalitnej interpretácie oficiálneho výkladu Pravidiel   hádzanej, 

 presadzovanie  platného  výklad pravidiel a dodržiavanie Etického kódexu     
rozhodcov a delegátov SZH / EHF. 

Rozhodca a delegát IHF/EHF musí vo všetkých prípadoch  rešpektovať a v praxi 
presadzovať zásady, že: 
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 jediným oficiálnym  interpretom pravidiel hádzanej vo svete je Komisia   
rozhodcov  a pravidiel IHF (ďalej len RSK IHF), 

 právo na výklad pravidiel IHF majú v SZH iba v KRaD SZH schválení  lektori, 

 v prípadoch nominácií EHF/IHF, kedy rozhodca alebo delegát  je v čase 
nominácie dlho a/  alebo  krátkodobo chorý, je povinný  túto  nomináciu sám 
odmietnuť. O odmietnutí informuje KRaD SZH. 

 
 

Článok  12 
 

IHF štatút 
 

IHF štatút môže dosiahnuť každý kontinentálny rozhodca. Návrh podáva   
kontinentálna federácia. V mimoriadnom prípade, po návrhu KR SZH a schválení vo 
VV SZH, môže VV SZH požiadať EHF o odporúčanie a IHF o udelenie výnimky na 
zvýšenie počtu IHF rozhodcov v SZH. 
Kritéria pre menovanie alebo predĺženie platnosti činnosti medzinárodných 
rozhodcov a kandidátov na medzinárodných rozhodcov a medzinárodných delegátov 
a kandidátov na medzinárodných delegátov: 

a) kvalitné výkony v súťažiach riadených SZH, EHF / IHF, 
b) znalosť anglického jazyka slovom a písmom,   
c) vekový limit, 
d) schopnosť riešiť úlohy, konflikty a problémy spojené s rozhodovaním,        

pozorovaním a hodnotením výkonov rozhodcov, 
e) v styku s hráčmi, funkcionármi, delegátmi a obecenstvom preukázať 

elementárne schopnosti správnej a slušnej komunikácie, 
f) pre rozhodcov a delegátov nominovaných na Olympijské hry,   Majstrovstvá 

sveta a Majstrovstvá Európy platí, že sú povinní v termíne stanovenom 
IHF/EHF absolvovať fyzickú a teoretickú (dlhodobú) prípravu a  previerky 
stanovené IHF/EHF poslať na verifikáciu predsedovi KRaD,  

g) všetci medzinárodní rozhodcovia a delegáti SZH  sú povinní starať sa o svoj 
zdravotný stav, 

h) zanedbanie  zdravotného stavu  a následný problém pri nominácii IHF / EHF / 
SZH bude KRaD SZH posudzovať ako mimoriadnu situáciu, 

i) všetky medzinárodné dvojice SZH a delegáti,  ktorí sa zúčastnili  na ME, MS 
alebo OH sú do 14 dní po skončení akcie povinní podať KRaD SZH písomnú 
informáciu o priebehu akcie s upriamením na  ich hodnotenia výkonov zo 
strany IHF/EHF ako aj ich celkového pôsobenia na podujatí. Súčasne sú 
povinní spracovať získané poznatky z vrcholových podujatí materiál vo forme 
prezentácie, ktoré možno využiť ich a preniesť najnovšie informácie pre 
všetkých rozhodcov a delegátov pôsobiacich v SZH. 

      

 
Článok  13 

 
Termíny na nahlasovanie medzinárodných  rozhodcov a delegátov 

 
1) KRaD SZH každoročne pripraví návrh na schválenie VV SZH pre menovanie 

menovanie alebo predĺženie funkčného obdobia medzinárodných rozhodcov, 
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kandidátov na medzinárodných rozhodcov, medzinárodných delegátov a 
kandidátov na medzinárodných  delegátov  vrátane   zloženia medzinárodných 
rozhodcovských dvojíc a poradia delegátov.  

2) Termíny návrhov, ktoré musia spĺňať všetky kritéria stanovené predpismi 
IHF/EHF, pre schvaľovanie VV SZH v kalendárnom roku sú: 
a) medzinárodní delegáti  - február 
b) medzinárodní rozhodcovia – 20.apríl 

 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 
 

NOMINAČNÉ  SEMINÁRE  A ICH  PODMIENKY 
 
 

Článok  1 
 

Seminár všetkých druhov licencií - limity 
 

Rozhodcovia  všetci licenčných skupín, vrátane  delegátov zapísaných   v listine 
delegátov SZH  musia povinne každý rok, v termíne určenom KRaD SZH 
a schválenom VV SZH  absolvovať všetky, pre ich licenčnú skupinu predpísané 
nominačné semináre a tam splniť predpísané limity. Seminár môže byť pre každú 
licenčnú skupinu organizovaný samostatne,  ale môže byť organizovaný aj spoločne 
pre všetky licenčné skupiny naraz. Rozhodcovia a delegáti obyčajne absolvujú pre 
začiatkom súťaže  nominačný a v priebehu súťaže podľa potreby aj  kontrolný 
seminár. V prípade nezvládnutia predpísaných fyzických alebo teoretických testov, 
prípadne neabsolvovania riadneho nominačného seminára zo závažných dôvodov, 
ktoré posudzuje KRaD SZH jednotlivo, je povinnosťou pre zaradenie na listinu 
rozhodcov resp. delegátov absolvovať náhradný (posledný) seminár pred začiatkom 
súťažného ročníka.   
  
1) Za teoretickú a atletickú prípravu a licencie rozhodcov pôsobiacich iba 
v krajských súťažiach  v plnej miere zodpovedajú krajské komisie rozhodcov. Platí, 
že pred návrhom postupu do vyššej licenčnej skupiny si predsedovia krajských KR 
musia overiť teoretické a fyzické schopnosti všetkých  svojich postupujúcich 
rozhodcov  a splniť limity tej skupiny, do ktorej sú navrhovaní (postupujú).    
2) Každý takýto seminár má bez ohľadu na výsledky z  prechádzajúceho 
nominačného seminára v programe testy z fyzickej pripravenosti (rozhodcovia) 
a teoretickej pripravenosti (rozhodcovia aj delegáti). 
3) Trvanie seminára – určí podľa momentálnej potreby  KRaD SZH. Všetky 
náklady na seminár znáša jeho účastník. Jednotný účastnícky a licenčný poplatok na 
náhradnom (poslednom) a individuálnom nominačnom seminári je 100 €. 
4) Od termínu ospravedlnenia sa  rozhodcu z pôvodného do termínu posledného 
seminára nebude rozhodca nominovaný na žiaden zápas organizovaný v rámci SZH. 
Nesplnenie limitu fyzickej alebo teoretickej previerky na poslednom  seminári 
znamená  jednoročné vyradenie  rozhodcu z listiny rozhodcov, pre ktorú plnil limity. 
(Limity nominačných  seminárov sa netýkajú   supervízorov schválených VV SZH.) 
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5) Program všetkých  seminárov začína testom atletickej  pripravenosti 
rozhodcov: behom Shuttle – run.  Poznámka: KRaD môže podľa potreby zmeniť 
obsah fyzickej previerky. 
6) Prvou podmienkou pokračovania v seminári po jeho začatí je splnenie limitu  
behu Shuttle run.  V prípade, že KR SZH použije na testovanie  iný atletický  test ako 
Shuttle – run,  jeho limity včas  zverejní 
7) Každý rozhodca plní limit Shuttle – run  platný pre jeho súčasné zaradenie     
na príslušnej listine.  V prípadoch, kedy rozhodca nesplní limit  predpísaný pre 
zaradenie na príslušnú listinu, má KRaD  SZH   právo preradiť ho , bez jeho súhlasu, 
na listinu, ktorej limit splnil.  Platí, že rozhodca, ktorý  nesplnil limit Shuttle -run 
v poslednom alebo individuálnom seminári  nebude  až do  jeho  splnenia    
nominovaný na žiaden  zápas  vo všetkých súťažiach SZH.  V prípadoch, keď  sa to 
dotýka  medzinárodných rozhodcov, KRaD SZH  o nesplnení limitu písomne 
informuje  EHF /IHF. 
8) Rozhodca a delegát je povinný  poznať  Pravidlá hádzanej IHF  a platné    
predpisy SZH. Teoretický test z pravidiel hádzanej IHF obsahuje 50 (slovom 
päťdesiat) písomných  otázok z Katalógu IHF. Katalóg je zverejnený na webe SZH. 
Limit pre splnenie úlohy previerky z pravidiel hádzanej IHF je 75% správnych 
odpovedí z testu. 
9) Účastníci seminára sú povinní bezhotovostným platobným stykom do 10 dní 
pred seminárom  uhradiť účastnícky a licenčný  poplatok. 
10) Náhradný (posledný) nominačný seminár  slúži najmä pre ospravedlnených 
rozhodcov z predchádzajúcich seminárov.  Individuálny seminár  použije KRaD SZH  
na vyriešenie mimoriadnych prípadov. Všetky nominačné semináre organizované 
KRaD SZH  majú jednotné skúšobné (kontrolné)  limity.  
11) KR SZH je oprávnená a povinná v prípade potreby vykonať kontroly   činnosti 
zboru rozhodcov a delegátov, pričom ide najmä o pravidelnú kontrolu výkonov 
rozhodcov, ich fyzickú a teoretickú pripravenosť, a kvalitu plnenia povinností 
delegátov.   
12) Na základe výsledkov kontroly je KRaD SZH povinná pre VV SZH alebo DK 
SZH  pripraviť návrhy opatrení.  Podľa odborného nálezu je základným prvkom 
a prioritou právomocného postihu KRaD SZH zrušenie alebo nenominovanie 
rozhodcov alebo delegátov.  
13) Odborný nález je základom pre počet zápasov alebo časový rozsah 
nenominovania.  
14) Okrem správ delegátov je dôležitým prvkom kontroly úplný, neskrátený a ani 
nijak inak nemanipulovaný videozáznam.  
(15) Náhradný (posledný) seminár je  spoločný pre držiteľov všetkých druhov 
licencií riadne    ospravedlnených z predchádzajúcich  nominačných  seminárov. O 
zaradení rozhodcu do posledného  seminára rozhodne KRaD SZH.  
 
 
 

Článok  2 
 

Priebežné overovanie teoretickej a fyzickej pripravenosti 
 

Všetci  rozhodcovia  a delegáti  zaradení na nominačnú listinu pre jednotlivé súťaže  
schválené VV SZH pre príslušný súťažný ročník sú povinní naďalej sa teoreticky 
vzdelávať  a fyzicky udržiavať. 
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Okrem povinného nominačného seminára po ukončení súťažného ročníka  
a v rámci prípravy nového súťažného ročníka sa rozhodcovia a delegáti  musia 
podrobovať  taktiež  priebežnému  overovaniu teoretických vedomostí z pravidiel 
hádzanej a súťažných reglementov prostredníctvom on-line testovania ako aj   
udržiavania  sa v požadovanej fyzickej kondícii  (rozhodcovia) . 
2.1. Priebežné overovanie  teoretických vedomostí  rozhodcov a delegátov cestou 
on-line testovania sa  uskutoční  spravidla raz za 3 mesiace. Spôsob organizovania 
on-line testovania vrátane vyhlásenia termínov priebežne počas súťažného ročníka 
a jeho vyhodnotenie je v kompetencii komisie rozhodcov a delegátov. Manuál on-
line testovania rozhodcov  spracuje a vydá KRaD SZH.   
2.2  Overenie priebežnej fyzickej pripravenosti rozhodcov sa uskutoční spravidla raz 
za 6 mesiacov. Spôsob  kontroly fyzickej kondície rozhodcov  vrátane vyhlásenia 
termínov a jej vyhodnotenie počas súťažného ročníka je v kompetencii komisie 
rozhodcov a delegátov v zmysle  manuálu schváleného VV SZH. 
 

 
 

Článok  3 
 

Fyzická previerka  -  
 

limity testu Shuttle – run 
 
 

1) Test Shuttle – run je totožný s medzinárodne používaným testom fyzickej 
/bežeckej/  pripravenosti rozhodcov v IHF / EHF. 

2) Limit pre medzinárodných rozhodcov a kandidátov na medzinárodných   
rozhodcov je splnenie levelu 9,5 (muži) a 8,5 (ženy). 

3) Limit pre ostatných rozhodcov  
 
                                                                                           muži / ženy                       
 
SHE a MOL liga                                                                     9  /  8                                    
 
nižšie súťaže SZH                           do 45 rokov:                    7  /  6,5 
                                                      nad 45 rokov:                6,5  /  6 
 
Projekt mladých rozhodcov                                                  9,5  /  8,5 
 
4) Za kontrolu korektného plnenia podmienok behu zodpovedajú pri behu prítomní 

(dvaja) členovia KRaD SZH.   
5) Jediné, v KRaD SZH  akceptované ospravedlnenie z atletickej  previerky je také, 

v ktorom lekár rozhodcovi písomne  zakáže účasť v termíne konania behu.   Iné 
potvrdenie KRaD SZH  neuzná a  rozhodcovi neumožní začať  nominačný 
seminár. 

6) Shuttle – run : výnimka - v prípade mimoriadnej akútnej  indispozície rozhodcu 
alebo tesné nesplnenie limitu behu v prvom dni seminára  pri prvom  pokuse,  
môže tento rozhodca  od KRaD SZH  dostať  novú  (druhú) príležitosť na 
zopakovanie behu. To isté platí aj v prípade delegáta a  tesného nesplnenia limitu 
teoretického testu.  
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7) O opakovaní behu rozhodujú na mieste konania seminára  prítomní členovia  
KRaD SZH.  

8) Pre všetky druhy seminárov platí, že fyzický test môžu absolvovať len rozhodcovia 
s platným lekárskym potvrdením – lekárskym súhlasom   o jeho spôsobilosti v deň 
seminára  absolvovať beh.   Potvrdenie  nesmie byť  staršie viac ako  5 dní ako je 
deň  začatia seminára  .  

9) KRaD SZH na náhradnom nominačnom seminári umožní rozhodcovi účasť na 
behu Shuttle – run vtedy, keď  predtým – na riadnom  nominačnom seminári bol 
KRaD SZH riadne ospravedlnený.  

10)  Nesplnenie limitu na poslednom seminári má za následok jeho jednoročné  
vyradenie rozhodcu z príslušnej listiny  rozhodcov. O pozvaní rozhoduje tiež 
včasná mailová  prihláška  rozhodcu / delegáta     adresovaná tajomníkovi KRaD 
SZH. Prihláška neznamená automatickú účasť na seminári.    

11)  Výber účastníkov  náhradného (posledného) seminára zo všetkých prihlásených 
rozhodcov a delegátov vykoná a zoznam vybraných účastníkov po určení termínu 
seminára  včas zverejní KRaD SZH. 

12)  Hlavným kritériom pre pozvanie prihláseného budú jeho výkony   
v predchádzajúcom ročníku. Termín a podmienky posledného seminára.  Termín 
a podmienky zverejní KRaD SZH v pozvánke.   

13)  Za korektné a akceptovateľné ospravedlnenie sa z neúčasti na riadnom seminári 
je maximálne  72    hodín pred termínom seminára a to písomne s uvedením 
dôvodu neúčasti predsedovi a tajomníkovi KRaD SZH 

14)  Medzinárodní rozhodcovia a medzinárodní delegáti sú povinní absolvovať fyzické 
a teoretické previerky na nominačnom seminári organizovanom KRaD vrátane 
nahrávania behu pre potreby EHF. 

15)  Účasť na nominačnom, a  iných vzdelávacích alebo kontrolných seminároch 
organizovaných KRaD SZH  je však  pre medzinárodných rozhodcov a delegátov 
aj napriek tomu, že ju absolvovali v rámci oficiálneho podujatia EHF/IHF , povinná.  

16)  KRaD SZH je povinná z každého nominačného behu MR - Shuttle-run vyhotoviť 
video záznam  a na poslať ho na EHF.  

17) Nesplnenie čo i len jedného limitu bude znamenať  automatické, jednoročné  
preradenie rozhodcu / delegáta  z listiny pre súťaž, v ktorej pôsobil a zostupuje 
o súťaž nižšie , do súťaže, pre ktorú limit splnil. 

18) Preradený rozhodca alebo delegát musí pred začiatkom nasledujúceho nového 
ročníka , pred znovu zaradením na príslušnú listinu na novom nominačnom 
seminári, splniť predpísané limity.  

19) V prípadoch, kedy rozhodca alebo delegát nesplnil limity previerok seminára 
pripraví  KRaD SZH  pre aktuálny súťažný ročník návrh nového zloženia 
rozhodcovských  dvojíc SZH.O návrhu informuje a predkladá na schválenie  VV 
SZH.  

20) Na každom nominačnom   seminári musia byť prítomní  minimálne 2  členovia 
KR SZH.   

    
Článok 4 

 
Náklady na usporiadanie seminárov 

 
Všetky náklady spojené s organizovaním nominačného seminára v riadnom  alebo 
náhradnom termíne znášajú pozvaní  rozhodcovia a delegáti. O rozsahu, obsahu, 
mieste a termíne nominačných  seminárov bude  minimálne 30 dní pred termínom 



Slovenský zväz hádzanej – Komisia rozhodcov a delegátov                                                         
Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov 

 

21 

 

jeho konania informovať KRaD SZH oficiálnou pozvánkou. Po skončení seminára 
KRaD SZH vypracuje záverečnú informáciu a predloží ju na schválenie VV SZH . 
Poznámka : náhrady pre prednášateľov a lektorov (mentorov) sú uvedené v Manuáli 
lektorov pravidiel hádzanej  IHF – 2015. 
 
 

Článok 5 
 

Individuálny nominačný seminár 
 
KRaD SZH je v mimoriadnom prípade, a na základe jej potrieb  pripravená 
zorganizovať individuálny nominačný seminár. Účastnícky poplatok  pre tento druh 
seminára je 100.-€. O všetkých detailoch seminára rozhodne včas KRaD SZH 
 

 
Článok 6 

 
Nominačný  seminár medzinárodných rozhodcov,    medzinárodných 

delegátov a kandidátov (MR/MD) SZH 
 

O usporiadaní seminára,  jeho  obsahu a  termíne   rozhoduje KR SZH. Účasť 
medzinárodných rozhodcov a delegátov je  na všetkých oficiálnych vzdelávacích 
a kontrolných akciách KR SZH povinná. 
1) Seminár musí KR SZH zorganizovať  v takom termíne, ktorý umožní   
schválenie jeho výsledkov vo VV SZH a zároveň dodržanie termínov registrácie  MR 
a MD a ich  nahlásenie na  IHF/EHF. 
2) Seminár je spoločný pre všetkých pozvaných rozhodcov a delegátov.  
Teoretické skúšky pozostávajú z otázok , ktoré sú  z katalógu pravidiel hádzanej IHF,  
sa vykonávajú  v anglickom jazyku.   
3) Nesplnenie limitu skúšok (fyzických a teoretických) znamená pre nový ročník 
súťaží vyradenie z listiny MR alebo MD  (vrátane kandidátov) a preradenie iba do 
súťaží SZH po schválení vo VV SZH.  
4) Nezvládnutie skúšok (fyzických a teoretických) znamená následné vyradenie 
z listiny aj u rozhodcov, ktorí  sú registrovaní v EHF v projekte YPR  (Mladí / nádejní  
rozhodcovia).   
5) Účelom seminára je najmä nominovať rozhodcov a delegátov na registráciu 
v EHF/ IHF   a pripraviť na schválenie listiny EHF/HF vo VV SZH. Oboznámiť 
rozhodcov a delegátov s novinkami v legislatívnom procese SZH,EHF a IHF. 
6) Seminár je pre MR a MD nominačný, pričom účasť MR a MD aj na neskorších 
seminároch  je  tiež povinná. 
7) Je dovolené, aby rozhodcovia z jednej stabilnej medzinárodnej dvojice skúšky 
robili spolu, pričom výsledok  spoločnej skúšky bude platný pre oboch rozhodcov. 
8) Veková hranica pre kandidátov na medzinárodných rozhodcov EHF ako aj 
počet kandidátov na rozhodcov  je  stanovená predpismi EHF /IHF.  
9) Na prípadný delegačný seminár kandidátov na rozhodcov EHF/IHF nominuje 
KRaD SZH tú dvojicu, ktorá je v KRaD SZH evidovaná ako prvá. Druhá dvojica je 
náhradná. 
 
 

Článok 7 
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Vyradenie z listiny rozhodcov a delegátov SZH 

 
Ak účastník posledného (náhradného) seminára pred začiatkom súťažného ročníka 
nesplní limity pre dovtedy podmienečné schválené zaradenie rozhodcu a delegáta 
na príslušnú listinu, potom bude rozhodca resp. delegát vyradený z listiny rozhodcov, 
či delegátov. Pritom platí : 

 Vyradený medzinárodný rozhodca alebo delegát sa nezapočítava  do 
záverečného hodnotenia ročníka a neovplyvňuje zostup rozhodcov alebo 
delegátov.  

 Vyradeného rozhodcu alebo delegáta môže  v novom ročníku nahradiť vyšší 
počet postupujúcich.  

 Rozhodcu z listiny vyraďuje KRaD SZH po predložení návrhu a následnom 
schválení vo VV SZH.  

 Vyradený rozhodca / delegát má od dátumu vyradenia z listiny rozhodcov / 
delegátov automaticky zastavenú činnosť až  do termínu najbližšieho 
rozhodnutia / rokovania VV  SZH .  

 KRaD  SZH informuje o príčine vyradenia VV  SZH. 

 VV SZH rozhodne o oprávnenosti vyradenia  alebo o odvolaní rozhodcu.  

 Napriek možnosti odvolania  má vyradenie rozhodcu z listiny rozhodcov SZH 
neodkladný účinok.  

 
 

Článok 8 
 

Vekové limity 
 

1) Vekový limit rozhodcu najvyšších súťaží  riadených SZH je 55 rokov. Rozhodca, 
ktorý  v priebehu bežného kalendárneho roka dovŕšil 55 rokov, môže súťažný 
ročník dokončiť. 

2) Vekový limit medzinárodného rozhodcu stanovuje IHF/EHF. 
3) Vekový limit delegáta SZH vo všetkých súťažiach SZH je 75 rokov. I tu platí, že 

delegát SZH, ktorý v priebehu bežného kalendárneho roka dovŕšil 75 rokov, môže 
súťažný ročník dokončiť. 

4) Vekový limit pre medzinárodného delegáta stanovuje IHF/EHF. 
5) Vekové limity rozhodcov nižších súťaží riadených SZH je v kompetencii KRaD 

SZH. 
6) Vekové limity rozhodcov súťaží riadených KZH je v kompetencii komisie 

rozhodcov KZH.  
7) Po splnení vekového limitu SZH o udelenie vekovej výnimky žiada KRaD SZH 

dotknutý rozhodca alebo delegát. Výnimky z vekovej hranice delegáta alebo 
supervízora navrhuje KRaD SZH a  schvaľuje VV SZH. 

 
 

PIATA  ČASŤ 
 

ETICKÝ KÓDEX ROZHODCU A DELEGÁTA  SZH 
 

Článok 1 
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Pravidlá pre dodržiavanie disciplíny v zbore rozhodcov a delegátov 

 
Porušenie disciplíny v zbore je zavinené nesplnením alebo porušením         
povinností rozhodcu alebo delegáta vyplývajúcich z predpisov SZH, vrátane 
vnútorných smerníc vydaných KRaD SZH. 

 
1) Za závažné porušenie disciplíny považuje KRaD SZH najmä: 

 
a) Neospravedlnenú neúčasť na riadne nominovanom zápase. 
b) Majetkové alebo morálne delikty. 
c) Osobné výhody v kontaktoch s IHF / IHF , SEHA a pod. 
d) Bezdôvodné odmietnutie nominácie. 
e) Neospravedlnenú neúčasť na kontrolných alebo vzdelávacích akciách 

usporiadaných KRaD SZH. 
f) Konanie proti dobrým mravom. 
g) Prijatie  darov (doma i v zahraničí), alebo iných výhod v súvislosti 

s rozhodovaním alebo pozorovaním - hodnotením výkonu rozhodcov. 
h) Za porušenie disciplíny obzvlášť hrubým spôsobom sa považuje    konanie, 

kedy : 
i) Rozhodca pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku 

rozhodoval alebo sa o rozhodovanie pokúsil. 
j) Delegát pozoroval / hodnotil výkon rozhodcu alebo sa  o hodnotenie pokúsil 

pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku. 
k) Rozhodca na žiadosť delegáta alebo supervízora odmietol  podrobiť sa 

vykonaniu skúšky na zistenie použitia alkoholu alebo omamnej látky 
l) Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky - vyšetreniu  bude považované za 

požitie takýchto látok a tým za mimoriadne závažné porušene disciplíny, 
mimoriadnu udalosť a KRaD SZH riešenie postúpi Disciplinárnej komisii SZH.  

m) Rozhodca alebo delegát sa  dopustili konania,  ktoré viedlo KRaD SZH a SZH  
ku klasifikácii takéhoto konania ako konflikt záujmov. 

n) Rozhodca ublížil inému rozhodcovi alebo delegátovi na zdraví a / alebo 
poškodil  jeho dobré meno. 

o) Rozhodca /delegát sa opakovane  oneskorene  dostavil k začiatku zápasu. 
p) Rozhodca / delegát porušil ustanovenia predpisov SZH a iných záväzne 

právnych noriem , z dikcie ktorých majú rozhodcovia a delegáti povinnosť ich 
dodržiavať a zabezpečiť plnenie z nich vyplývajúcich úloh. 

 
 
 

Článok 2 
 

Mimoriadne udalosti - previnenia súvisiace s nedodržaním disciplíny 
 

KRaD SZH za mimoriadnu udalosť považuje najmä: 
 

U rozhodcov SZH...  
 
a)  Hrubé nešportové správanie alebo násilnosť rozhodcu, či delegáta v    areáli 

stretnutia.  
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b)  Akékoľvek závažné chyby v účtovaní  odmeny, cestovného, stravného  a pod. 
a všetky iné závažné  priestupky uvedené v reglemente súťaží alebo v súťažnom 
poriadku, voči pravidlám hádzanej alebo nerešpektovanie rozhodnutí a nariadení 
orgánov SZH.  

c) Zneužitie postavenia rozhodcu alebo delegáta na nekorektné a pre SZH 
neprijateľné osobné, alebo skupinové ciele.  

d) Šírenie  nesprávnej   interpretácie výkladu  Pravidiel hádzanej IHF.  
e) Platí, že v prípade zranenia jedného - na zápas  oficiálne nominovaného 

rozhodcu,  a   po jeho ošetrení, ktoré nezaručí jeho ničím neobmedzené 
dorozhodovanie zápasu tento zápas dorozhoduje druhý rozhodca z dvojice.  
Zranenému rozhodcovi je ďalšie rozhodovanie zakázané (Pozri 17:5 – Vysvetlivku 
SZH). 

f) Za mimoriadnu udalosť v rozhodovaní KRaD SZH považuje aj opakovane slabý 
alebo prevažujúco zúfalý výkon dvojice  rozhodcov s negatívnym vplyvom na 
vývoj zápas, resp. negatívnym  vplyvom na zhoršenie problémov v zápase 
a pokus alebo ovplyvnenie výsledku zápasu.  

g) Mimoriadna udalosť nastane aj vtedy, keď z dôvodu zúfalého výkonu rozhodcov 
je stretnutie predčasne ukončené alebo nedohrané. 

h) V prípadoch uvedených v bodoch f) a g) postih rozhodcov  KRaD SZH  
prenecháva DK SZH. Riešenie tejto udalosti je vyňaté z právomoci KRaD SZH.  

i) Nenominovať  rozhodcov zostáva v pôsobnosti KRaD SZH. 
j) Pokračovanie v rozhodovaní po inzultácii rozhodcu alebo delegáta. 
 
U delegátov SZH ... 
a) Nedovolené alebo neodôvodnené prerušenie alebo predčasné ukončenie  

stretnutia a iné vážne priestupky. 
b) Zásadné chyby v hodnotení výkonov rozhodcov (Video kontrola). 
c) Nerešpektovanie pokynov uvedených v smernici pre delegátov a porušenie 

zákazu vyjadrovania sa k výkonom rozhodcov. 
U medzinárodných rozhodcov a delegátov: 

a) Nerešpektovanie reglementov a poriadkov IHF/EHF. 
b) Nesprávne (ziskové) vyúčtovanie cestovných  nákladov.   
c) Neinformovanie KRaD SZH o vzniku alebo  podieľaní sa na  vzniku problémov 

pri zahraničných nomináciách. 
d) Neinformovanie KRaD o trestoch, ktoré na ich osobách uplatnila IHF/EHF 

(SEHA) 
e) Zatajenie všetkých  skutočností, ktoré mohli ublížiť alebo ublížili dobrému 

menu SZH a jeho KR . 
 
 

Článok 3 
 

Riešenie mimoriadnych udalostí 
 
KR SZH rieši nasledovne: 

a) Všetky mimoriadne udalosti  predpokladajúce potrestania   rozhodcov 
a delegátov rieši v prvom stupni KRaD SZH.  

b) Z prerokovávania mimoriadnej udalosti vyhotoví KRaD SZH zápisnicu.  
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c) Výhrady k návrhom záverov KRaD SZH sú možné,  nie sú však súčasťou 
zápisnice. Súčasťou zápisnice sú naopak navrhnuté riešenia problému a 
nápravné opatrenia.  

d) Zápisnicu KRaD SZH na požiadanie predloží DK SZH. 
e) Mimoriadna  udalosť má pre KRaD SZH v SZH  alebo EHF/IHF  dva stupne 

riešenia: 

 Podľa závažnosti nálezu má KRaD SZH právo až do vyriešenia prípadu 
nenominovať rozhodcu/delegáta na žiadne nasledujúce zápasy. 

 Neschváliť a nepotvrdiť nominácie na  IHF/EHF. 
f) KRaD SZH pri riešení iniciatívne spolupracuje s DK SZH. 
g) DK SZH môže ale nemusí akceptovať návrh KRaD SZH  na riešenie 

mimoriadnej udalosti. 
  
 

Článok 4 
 

Prekážky pri plnení úloh KR SZH 
 

1) Prekážky pri plnení úloh KRaD SZH sú predpisom SZH uznané           
skutočnosti existujúce na strane rozhodcu alebo delegáta, ktoré im bránia 
splniť  úlohy zverenej im KR SZH. Rozhodca alebo delegát je povinný, 
bezprostredne po zistení  prekážky  písomne oznámiť predsedovi 
a tajomníkovi   KRaD SZH príčinu prekážky. Všetci rozhodcovia a delegáti sú 
povinní dodržiavať všeobecne platné predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri akciách, na ktoré boli nominovaní KRaD SZH. 

2) Rozhodca a delegát, ktorý pri plnení úloh KR SZH utrpel úraz alebo jeho 
kolega a bol svedkom úrazu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom 
upovedomiť predsedu KRaD SZH. V záujme ďalšieho postupu pri šetrení 
úrazu je vhodné, aby postihnutý povinný o úraze zabezpečil hodnoverný 
dôkaz o úraze. 

 
 

Článok 5 
 

Zodpovednosť za škodu 
 

1) Rozhodcovia a  delegáti sú povinní konať tak, aby pri ich činnosti    
vykonávanej z poverenia KRaD SZH nedochádzalo ku škode na zdraví 
a majetku, ako i neoprávnenému prospechu na úkor iných rozhodcov alebo  
delegátov. 

2) Rozhodca alebo delegát zodpovedá za  každú škodu, ktorú pri vykonávaní  
svojej funkcie spôsobil SZH. 

3) O miere zavinenia rozhodcu alebo delegáta rozhoduje v občianskej rovine 
súd. 

4) Všetky osobné automobily, použité na cesty rozhodcov a delegátov musia mať 
PZP a havarijné poistenie. 
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Článok 6 
 

Zmeny v zaradení rozhodcu alebo delegáta, ukončenie spolupráce 
 

1) O zmenách v zaradení rozhodcu alebo delegáta rozhoduje vždy KRaD   SZH. 
2) Rozhodcu alebo delegáta o zmene a jej príčinách informuje písomne KRaD 

SZH. 
3) Rozhodca alebo delegát má právo zmenu neakceptovať. Pripomienky 

k zmene zaradenia pošle KRaD SZH písomne. 
4) O zásadných zmenách v zaradení rozhodcov KRaD SZH informuje VV SZH. 
5) Ukončenie spolupráce KRaD SZH s rozhodcom alebo delegátom iniciuje 

KRaD SZH. Ukončenie spolupráce môže KRaD SZH realizovať: 
a) okamžitým ukončením , 
b) podmienečne s presne stanovenými podmienkami, 
c) dohodou, 
d) končenie spolupráce rozhodcu alebo delegáta s KRaD SZH môže  

realizovať dohodou alebo z akéhokoľvek dôvodu, bez udania príčiny, 
e) všetky tieto úkony musia byť vykonané písomnou formou. 
f) Rozhodcovia  alebo delegáti pred ukončením spolupráce s KR SZH sú 

povinní odovzdať KRaD SZH všetky predmety a náležitosti, ktoré obdržali 
od SZH. 

g) Ďalej sú povinní protokolárne odovzdať uzatvorenú alebo nevybavenú 
agendu. 

h) Nárok na finančné vyrovnanie majú rozhodcovia alebo delegáti len do 
času, v ktorom boli evidovaní v zbore rozhodcov. 

i) Rozhodcovia a delegáti sú tiež pred ukončením spolupráce s KR SZH 
povinní vyúčtovať  všetky finančné preddavky obdržané od SZH.  

j) Obe skupiny sú tiež povinné odovzdať KRaD SZH všetky im zverené 
predmety. 

 
Článok 7 

 
Mimoriadne prípady – núdzový režim 

 
KR SZH má v mimoriadnych prípadoch právo: 
 

1) Vykonať zmeny vo VV SZH schválených dvojíc aj v priebehu súťažného 
ročníka. O príčine zmeny následne informuje VV SZH. 

2) V  čase núdzového režimu zmeniť schválené zloženie  dvojíc a na vybrané 
stretnutia nominovať len jedného rozhodcu.  

3) O vyhlásení núdzového režimu rozhoduje VV SZH na návrh KRaD SZH. 
4) Nominovanie jedného rozhodcu v núdzovom režime neplatí pre zápasy 

Extraligy a WHIL.  
5) V prípade ohláseného dlhodobého zranenia rozhodcu je krátkodobé 

vytvorenie  novej dvojice možné pre všetky súťaže riadené KR SZH. 
6) Z hľadiska ekonomickej efektivity a po schválení vo VV SZH môžu byť  na 

niektoré stretnutia základnej časti súťaží ,výlučne riadených len SZH, 
nominovaní iba rozhodcovia bez delegátov SZH. Toto ekonomické hľadisko 
rozhodnutia sa posudzuje samostatne pred každým novým súťažným 
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ročníkom, schvaľuje ho VV SZH a v priebehu súťažného ročníka ho VV SZH 
môže kedykoľvek prehodnotiť a okamžite zrušiť. 

 
 
 

Článok 8 
 

Odmeny rozhodcov a delegátov 
 

Rozhodcom a delegátom patrí za vykonanú prácu v zbore rozhodcov a delegátov 
odmena. Odmeny upravuje vnútorná  smernica SZH. Ekonomický úsek SZH  
zabezpečí, aby rozhodcovia a delegáti boli o termíne výplaty odmien včas 
informovaní. 

 

 
ŠIESTA  ČASŤ 

 
ZÁVEREĆNÉ  USTANOVENIA 

 
V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tomto „Poriadku“, sa postupuje v súlade 
s ustanoveniami  relevantnými a pre nález  platnými predpismi SZH. Všetky zmeny 
doplnky tohto „Poriadku“ budú vydané po predchádzajúcom odsúhlasení vo VV SZH 
písomne, formou dodatku. Zmeny a doplnky tohto poriadku pripravuje KRaD SZH. 
 

1) O záveroch prerokovaných a schválených VV SZH týkajúcich sa  zboru rozhodcov 
a delegátov SZH informuje KRaD SZH jej  predseda.  

2) Všetky uznesenia  VV SZH a sprievodné úlohy  týkajúce sa členov KRaD     SZH sú 
pre všetkých jej členov záväzné. 

3) Na základe vopred stanovených termínov IHF a EHF je KRaD SZH (MR a MD) 
povinná spolupracovať pri novelizácii Pravidiel hádzanej a iných medzinárodne 
platných predpisov a smerníc. Rozsah a množstvo pomoci určujú potreby a predseda 
KRaD SZH.   

4) Rozšírenie  počiatočného počtu schválených členov KRaD SZH počas volebného 
obdobia je po schválení návrhu vo  VV SZH možné. 

5) Rozhodcom aj delegátom je zakázané tipovať výsledky stretnutí hádzanej vo 
všetkých  súťažiach, v ktorých sú na stretnutia nominovaní. 

6) Všetky vyššie uvedené ustanovenia „Poriadku“ platia aj pre rozhodcov minihádzanej 
a plážovej hádzanej,  prípadne iného typu organizovanej hádzanej. 

7) Túto smernicu „Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov“ prerokovala a navrhla 
KRaD SZH. Jej platnosť po schválení vo VV SZH  nadobúda platnosť od  1.7.2020 . 
Súčasne prestali  platiť  smernice a „ Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov“  
z roku 2015. 
 

 
Spracovala:  KRaD SZH v spolupráci s LK SZH 
 
 
MUDr. Ján Rudinský 
Ing. Miloš Šubák 
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