
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   6/2020  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9.2020 

o 12:30 hod. ON LINE. 

___________________________________________________________________________ 

  

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

Mgr. F. Minarovský, M. Nedorost a J. Beňo 

 

Ospravedlnený: A. Petro  

 

Prizvaní:   Dr. M. Jursík, E. Kelecsényi, 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. Úprava smernice vzdelávania trénerov       S. Priklerová 
6. Návrh na predlžovanie trénerských licencií       S. Priklerová 
7. Schválenie spoločného poriadku rozhodcov a delegátov SZH     J. Rudinský 
8. Rôzne 

 

 
 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH, ospravedlnil neúčasť A. Petra a otvoril 

rokovanie. VV SZH bol uznášania schopný v zmysle stanov SZH. Poďakoval členom VV SZH za možnosť 

rokovať on line. 

 

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 uviedol, že nemali zasadnutie komisie kvôli situácii s COVID-19, ale riešili otázky a prípravu 

k turnaju v Žiline. S členmi komisie komunikujú on line. 

 



 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval, že KRaD SZH zorganizovala v rámci turnaja v Žiline „Projekt mladých rozhodcov“, 

na ktorom sa zúčastnilo 14 rozhodcov z projektu mladých a rozhodcovia, ktorí nesplnili limity na riadnom 

seminári v Nitre. Všetci rozhodcovia splnili stanovené kritéria . 

V rámci F4 SP mužov a žien v Bardejove, boli delegovaní rozhodcovia a delegáti, ktorí prispeli svojimi 

výkonmi k veľmi dobrému priebehu celého podujatia. Na toto podujatí prebehla aj rozlúčka s dvojicou 

Brunovský-Čanda. 

V súčasnosti sú 3 naše medzinárodné dvojice na zápasoch EHF. 

Postup delegáta M. Čecha v zápase SHE XA-02 MŠK P. Bystrica-MHC Štart N. Zámky bol odstúpený na DK 

SZH. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák oboznámil členov VV SZH o práci ŠTK SZH, vyžrebovali prvé kolá SP mužov a žien, každý týždeň 

kontrolujú štarty 4 pendlujúcich hráčov medzi ml. a st. dorastom a štarty ostaršených hráčov (-čiek). Situácia je 

vážna ohľadom COVID-19 v súvislosti s hranicou ČR, kde čakáme na rozhodnutie ohľadom „bubliny“ 

a odohratia zápasov v MOL lige. Pripravujeme aj alternatívne riešenie. 

V súťažiach SZH musia byť odložené viaceré zápasy.  

Odstúpila na DK SZH odhlásenie HK Košice „B“ zo súťaže I. ligy mužov a postup delegáta, ZVD MŠK P. 

Bystrica a zapisovateľa v zápase SHE XA-02 MŠK P. Bystrica-MHC Štart N. Zámky. 

 

 

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost informoval, že DK SZH riešila odhlásenie družstva HK Košice „B“ z I. lige mužov, pochybenie 

delegáta zápasu M. Čecha,  ZVD P. Valáška a zapisovateľa v zápase SHE MŠK P. Bystrica – Štart N. Zámky 

a zverejnila svoje rozhodnutia. 

DK MOL ligy riešila odhlásenie družstva žien SHK Veselí nad Moravou zo MOL ligy. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo informoval, že zasadnutie komisie nemali, ale v tomto špecifickom období komunikujú navzájom 

hlavne telefonicky. Ospravedlnil sa za predsedov jednotlivých KZH v súvisloti s neskorým nahlasovaním 

v rámci konferencie SZH. Intenzívne komunikej so Z. Moravčíkovou a E. Kelecsényim kvôli U14. Pripravuje 

tabuľku rozhodcov KZH z dôvodu prípravy výpočtov pre možné preplácanie úhrad nákladov rozhodcov 

v KZH. Pozitívne hodnotí rozbeh práce koordinátor a požiadal o možnosť skorších zúčtovaní. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že nemali zasadnutie LK SZH. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová oboznámila členov VV SZH, že zasadnutie TMK SZH nemali. Predkladá materiál v rámci 

samostatných bodov. Na školenie trénerov licencie „D“ je prihlásených 15 účastníkov. Termín školenia je 



naplánovaný na december, je možný posun na január. Školenie trénerov licencie „B“ – všeobecná časť začne 

v decembri. 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období august-september 2020 (*ku 23.9.2020) 

 

 Príprava metodických pokynov a obsahu RCH tréningov (F. Gurich) (príloha č.1 tejto správy) 

 Plánovanie a príprava RCH tréningov v jednotlivých regiónoch (dátum, miesto / supervízori RCH): 

 RCH Považská Bystrica, 28.9.2020 o 9,00 v Považskej Bystrici 

 RCH Topoľčany, 28.8.2020 o 17,00 v Nových Zámkoch 

 RCH Šaľa, bude určené 

 RCH Východ, dievčatá, 29.9. 2020 o 16:30 v Prešove 

 RCH Východ, chlapci, bude určené 

 RCH Bratislava, dievčatá, 14.10.2020 o 18:00 (Dom Športu)  

 RCH Bratislava, chlapci, 14.10.2020 o 18:00 (LF Mlyny) 

 RCH Dunajská Streda, bude určené 

 Koordinátori RCH pre školy, online meeting 16.9., 13:00 – 14:00, podmienky a kritériá pre výber škôl 

resp. školských krúžkov zapojených do RCH v novej sezóne 2020/21 (Z. Rajnohová), hodnotenie 

školských krúžkov a ich činnosti v uplynulej sezóne (školskí koordinátori), plány a nastavenie v novej 

sezóne 2020/21 (E. Kelecsenyi, Z. Rajnohová). 

 Príprava zmluvných podkladov pre učiteľov zapojených v školských krúžkoch 

 

 

VV SZH po diskusii predložený materiál zobral na vedomie. 

 

K bodu 5 

Úprava smernice vzdelávania trénerov 

 

S. Priklerová, predsedkyňa TMK SZH predložila nasledovnú smernicu: 

SMERNICA SZH K VZDELÁVANIU TRÉNEROV 

 

ZÁSADY ZABEZPEČOVANIA ŠKOLENÍ A DOŠKOĽOVANÍ TRÉNEROV HÁDZANEJ PRE 

ZÍSKAVANIE A UZNÁVANIE LICENCIÍ 

 
V súlade so zákonom o športe č. 440/2015 Z. z. § 83 ods. 3 je Slovenský zväz hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 
04 Bratislava, IČO: 30 774 772 (ďalej iba ako „SZH“) oprávnený vzdelávať športových odborníkov v spolupráci s fakultou 
vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport, ako aj  
v súlade s Konvenciou o vzdelávaní európskych trénerov hádzanej EHF („RinckConvention“). 



Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1 SZH v súlade so svojimi cieľmi stanovenými stanovami SZH zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej 

spôsobilosti trénerov hádzanej, ako službu svojim členským klubom a jednotlivcom, ktorým tak umožňuje získať 

odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej, ktorá umožňuje viesť profesionálneho alebo 

amatérskeho športovca pri vykonávaná športu – hraní hádzanej. 

1.2 Tréner hádzanej je podľa ust. § 6 zákona o športe športovým odborníkom a oprávnenie vykonávať odbornú 

činnosť trénera hádzanej vzniká dňom jeho zápisu do registra fyzických osôb v športe a v prípade výkonu 

trénerskej činnosti ako podnikania dňom vydania oprávnenia na podnikanie v súlade s § 6 ods. 4  a 5 zákona 

o športe. Predpokladom zápisu je získanie odbornej spôsobilosti na výkon trénera hádzanej v súlade s touto 

smernicou.    

1.3 Pre výkon činnosti trénera hádzanej sa vyžaduje podľa § 7 zákona o športe bezúhonnosť a podmienka 

bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového odborníka – trénera. Za bezúhonného sa 

pre účely výkonu trénerskej činnosti  považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za: 

a) Obzvlášť závažný zločin. 

b) Úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, 

úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný 

čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti 

iným právam a slobodám, alebo iný trestný čin, ako je uvedený v písm. a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, 

hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku. Za bezúhonného sa 

považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za 

takýto čin odsúdený. 

1.4 Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením. Ak ide 

o vykonávanie trénerskej činnosti  v športe mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak 

príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, 

výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri 

mesiace. 

1.5 Stratu bezúhonnosti je tréner povinný bezodkladne hlásiť športovej organizácii, pre ktorú vykonáva činnosť 

trénera a SZH. 

1.6 Tréner je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti 

trénera. 

Článok 2 

Kvalifikačné stupne odbornej spôsobilosti 

2.1 Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera v hádzanej je splnenie 

podmienok v súlade so zákonom o športe a Vyhláškou č. 110/2016 Z. z., ako aj absolvovanie príslušného 

vzdelávacieho cyklu. 

2.2 Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti pre výkon 

odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov ustanovuje príloha č. 1 Vyhlášky č. 110/2016 

Z. z. 

2.3 Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner 

I., II. a III. kvalifikačného stupňa určuje príloha č. 2 k Vyhláške č. 110/2016 Z. z. 

2.4 Po úspešnom ukončení príslušného stupňa vzdelávania a získania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej 

činnosti príslušného kvalifikačného stupňa je tréner oprávnený vykonávať trénerskú činnosť na Slovensku 

a v krajinách, ktoré sú členmi „Konvencie o vzdelávaní európskych trénerov hádzanej“ (ďalej iba ako „Konvencia 

o vzdelávaní trénerov“). 



2.5 Stupne odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti trénera hádzanej sú nižšie uvedené, spolu 

s príslušnou trénerskou licenciou 

2.5.1 Tréner hádzanej I. kvalifikačného stupňa – Licencia D 

2.5.2 Tréner hádzanej II. kvalifikačného stupňa – Licencia C – RC Level I. 

2.5.3 Tréner hádzanej III. kvalifikačného stupňa – Licencia B – RC Level II. 

2.5.4 Tréner hádzanej IV. Kvalifikačného stupňa – Licencia B – RC Level II. 

2.5.5 Tréner hádzanej V. kvalifikačného stupňa – Licencia A – RC Level III. 

 

Článok 3 

Kvalifikačný stupeň a príslušná úroveň súťaženia v súťažiach riadených SZH 

3.1 SZH vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia trénerské licencie tak, ako je to uvedené ďalej v tomto článku 

smernice. 

3.2 Tréner hádzanej „D“ licencie získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti v hádzanej v družstvách 

prípraviek, mladšieho žiactva a v družstvách mládeže v rámci školskej telesnej výchovy. 

3.3 Tréner hádzanej „C“ licencie získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti v družstvách mládeže 

a v družstvách dospelých na úrovni výkonnostného športu, t. j. najnižšie súťaže dospelých a dorastov, 2. liga 

a súťaže staršieho žiactva riadené KZH. 

3.4 Tréner hádzanej „B“ licencie získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti v súťažiach dospelých, a to  1. liga 

a v súťažiach mládeže, ktoré riadi SZH,  t. j. 1. liga mladšieho a staršieho dorastu. 

3.5 Tréner hádzanej „A“ licencie získava odbornú spôsobilosť k trénerskej činnosti na úrovni evrcholového športu 

mládeže (, športové gymnáziá, športové triedy), vrcholového športu dospelých (najvyššie súťaže dospelých 

riadené SZH t. j. Extraliga a MOL liga) a reprezentačných výberov. 

Článok 4 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní potrebnom pre získanie odbornej spôsobilosti 

 

4.1 Vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej I. kvalifikačného 

stupňa (licencia D) sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá má  

a) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo 

c) vyššie odborné vzdelanie alebo 

d) vysokoškolské vzdelanie 

a splní podmienky poskytovateľa vzdelávania, ktorými sa rozumejú úhrada poplatku a vyplnenie a podanie 

prihlášky. 

4.2 Vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej II. kvalifikačného 

stupňa (licencia C) sa môže zúčastniť fyzická osoba:  

a) ktorá má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 

alebo vysokoškolské vzdelanie a má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou 

trénerskou praxou od získania odbornej spôsobilosti a splní podmienky poskytovateľa vzdelávania. 

b) hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži minimálne dve súťažné 

sezóny, môže byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania 

vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, ak spĺňa podmienku bodu 4.1 tejto 

smernice a zároveň absolvoval preskúšanie s obsahom vzdelávania I. kvalifikačného stupňa a splní podmienky 

poskytovateľa vzdelávania.  



4.3 Vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej III. kvalifikačného 

stupňa (licencia B) sa môže zúčastniť fyzická osoba:  

a) ktorá má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 

alebo vysokoškolské vzdelanie a má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s najmenej 

jednoročnou trénerskou praxou od získania odbornej spôsobilosti a splní podmienky poskytovateľa vzdelávania. 

b) reprezentant Slovenskej republiky v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych reprezentačných 

zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý na vzdelávanie pre III. kvalifikačný stupeň aj bez splnenia 

podmienky absolvovania vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, ak spĺňa 

podmienku bodu 4.1 tejto smernice a zároveň absolvoval preskúšanie s obsahom vzdelávania I. a II. 

kvalifikačného stupňa a splní podmienky poskytovateľa vzdelávania.  

 

Článok 5 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

5.1 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej v kvalifikačných stupňoch I., II., 

III., IV. a V. vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie. 

5.2 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera je dokladom pre vydanie trénerskej 

licencie a preukazu trénera SZH. 

5.3 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera I. kvalifikačného stupňa (licencia D) sa nadobúda: 

5.3.1. získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo 

úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, 

5.3.2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi EHF (t.j. Európskej hádzanárskej federácie), 

túto odbornú prípravu poskytuje SZH v spolupráci s fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy 

prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore-  šport,  

5.3.3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH; túto odbornú prípravu poskytuje SZH v spolupráci 

s fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom 

odbore - šport,  

5.3.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého 

stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore -  šport v rámci ďalšieho vzdelávania, 

5.3.5.  úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak: 

(i)  .ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 

(ii) .rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu 5.3.2., 5.3.3.  

alebo bodu  5.3.4,  

5.3.6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov, ak 
(i)  rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu  5.3.2., 5.3.3. 
alebo bodu  5.3.4. a 

(ii) absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný 
šport. 

5.4 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera II. kvalifikačného stupňa (licencia C) sa nadobúda: 

5.4.1. získaním úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej  školy alebo 

úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, 

5.4.2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi EHF; túto odbornú prípravu poskytuje SZH  v 
spolupráci s fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v 
študijnom odbore  - šport, 



5.4.3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH; túto odbornú prípravu poskytuje SZH  v spolupráci 
s fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom 
odbore  - šport,  

5.4.4.  absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého 
stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore  - šport v rámci ďalšieho vzdelávania, 

5.4.5. úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, ak 
(i) ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 
(ii) rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu  5.4.2., 
5.4.3.alebo bodu 5.4.4.,  

5.4.6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov, ak 
(i) rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu  5.4.2., 
5.4.3.alebo bodu 5.4.4. a 

(ii) absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, 
5.4.5. získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov, ak 
(i)  rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu  5.4.2., 5.4.3.  
alebo  bodu 5.4.4. a 

(ii)  absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na príslušný 
šport, alebo 

5.4.6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 
(i) záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport pre všetkých a 
(ii) rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, 

ktoré sa vzťahujú na príslušný šport alebo na šport pre všetkých, zodpovedá rozsahu vzdelávania 
podľa bodu 5.4.2., 5.4.3.  alebo bodu 5.4.4.. 

5.5 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa (licencia B)  
sa nadobúda: 

5.5.1.  získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy, 
5.5.2. získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných predmetov, ak 
(i) rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného študijného programu, ktoré sa 
vzťahujú na príslušný šport, zodpovedá rozsahu vzdelávania podľa bodu 5.5.3., 5.5.4.  alebo 5.5.5.  a 
(ii) absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na príslušný šport, 

5.5.3. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi EHF; túto odbornú prípravu poskytuje SZH  v 
spolupráci s fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v 
študijnom odbore  - šport, 

5.5.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SZH; túto odbornú prípravu poskytuje SZH  v spolupráci 
s fakultou,ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom 
odbore  - šport, 

5.5.5. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého 
stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore  - šport v rámci ďalšieho vzdelávania. 

5.6 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa sa nadobúda získaním 
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe šport. 

5.7 Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa sa nadobúda získaním 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe šport. 

5.8 Odborná spôsobilosť (licencia) trénerov je predpísanou podmienkou pre vedenie družstva v príslušnej súťaži 
SZH. Poplatok za trénerov s požadovanou licenciou v súťaži má v zmysle poplatkov pre SZH uhradiť klub, 
v ktorom tréner príslušného družstvo trénuje. 



5.9 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera je dokladom na vydanie trénerskej 
licencie a preukazu trénera SZH. 

 

Článok 6 

Vydávanie trénerských licencií a preukazov 

6.1 Trénerskú licenciu s trénerským preukazom pre územie Slovenskej republiky prideľuje Trénersko – metodická 

komisia SZH v súlade s nižšie uvedeným. 

6.2 Trénerskú licenciu a preukaz trénera hádzanej licencie „D“, „C“, „B“ a „A“ udeľuje a vydáva Trénsko – metodická 

komisia SZH na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera akreditovaným 

vzdelávacím zariadením. 

6.3 O udelenie trénerskej licencie príslušného kvalifikačného stupňa je oprávnená požiadať aj fyzická osoba, ktorá 

neabsolvovala odbornú prípravu poskytovanú SZH, ak spĺňa podmienky požadované na odbornú spôsobilosť 

a na výkon odbornej činnosti trénera hádzanej príslušného kvalifikačného stupňa.  

6.4 Dokladom k udeleniu trénerskej licencie a trénerského preukazu v zmysle bodu 6.2 a 6.3 tejto smernice je vždy 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre príslušný kvalifikačný stupeň. 

 

Článok 7 

Platnosť trénerských licencií, rozsah učebného plánu a systém doškoľovania 

7.1 Slovenský zväz hádzanej v súlade s § 83 ods. 10 písm. b) zákona o športe určuje podmienky, ktoré musí tréner 

v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia splniť, t. j. podmienky pre trvanie a predĺženie trénerských 

licencií v hádzanej.  

7.1.1  Platnosť trénerskej licencie „D“ je 1 rok. Rozsah učebného plánu je minimálne 60 hodín (jedna 

vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). 

7.1.2  Platnosť trénerskej licencie „C“ je 1 rok. Rozsah učebného plánu je minimálne 100 hodín (jedna 

vyučovacia hodina v trvaní 45 minút). 

7.1.3  Platnosť trénerskej licencie „B“ je 1 rok. Rozsah učebného plánu je minimálne 150 hodín (jedna 

vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). 

7.1.4  Platnosť trénerskej licencie „A“ je 1 rok. Rozsah učebného plánu je minimálne 200 hodín (jedna 

vyučovacia hodina je v trvaní 45 minút). 

7.2 Platnosť trénerskej licencie je 1 rok. Na predĺženie platnosti trénerskej licencie je tréner povinný absolvovať 

licenčný seminár (minimálne v rozsahu 2 dní z 3 dňového seminára organizovaného v júni. Ak sa zo závažných 

dôvodov nevie zúčastniť licenčného seminára musí absolvovať 2 semináre v priebehu jedného roka. Trénersko – 

metodická komisia SZH uzná aj účasť na zahraničnom seminári po doložení potvrdenia o účasti. 

7.3 V prípade výskytu nepredvídaných udalostí, ktoré by znemožnili realizáciu licenčného seminára, Trénersko – 

metodická komisia SZH môže rozhodnúť o predĺžení trénerskej licencie iným spôsobom.  

7.4 Platnosť trénerskej licencie sa automaticky môže predĺžiť aktívnym členom lektorského zboru SZH, ktorí sa 

podieľajú na vzdelávacích školeniach a doškoľovacích seminároch. 

 

Článok 8 

Zrušenie platnosti trénerského preukazu 

8.1 Trénerský preukaz stráca platnosť v tom prípade, ak sa tréner nezúčastnil licenčného seminára alebo na 

požadovanom počte doškoľovacích seminárov podľa čl. 7.2 tejto smernice. 



8.2 Platnosť trénerského preukazu zaniká: 

 8.2.1.  stratou bezúhonnosti (viď. Čl. 1 tejto smernice), 

8.2.2.  rozhodnutím VV SZH na návrh Trénersko – metodickej komisie SZH o zrušení platnosti trénerského 

preukazu, ak sa tréner opakovane dopustil závažných disciplinárnych a morálnych priestupkov. 

8.3 O začatí konania Trénersko-metodickou komisiou SZH o zrušení platnosti trénerského preukazu musí byť tréner 

písomne informovaný. Zrušenie platnosti má formu písomného rozhodnutia s odôvodnením a je zaslané 

trénerovi doporučenou poštou.  

8.4 Platnosť trénerského preukazu môže byť zrušená dočasne alebo trvale podľa závažnosti priestupku trénera. 

8.5 Proti trvalému zrušeniu platnosti trénerského preukazu a dočasnému zrušeniu platnosti trénerského preukazu 

má tréner možnosť podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení platnosti 

trénerského preukazu. Odvolanie prejednáva a o odvolaní rozhoduje Výkonný výbor SZH. 8.6 Pri dočasnom 

zrušení platnosti trénerského preukazu má tréner možnosť písomne požiadať o opätovné udelenie platnosti 

trénerského preukazu najskôr po uplynutí polovice obdobia z udeleného trestu. 

8.7 Trénerský preukaz, ktorému bola zrušená platnosť dočasne alebo na trvalo je tréner povinný bez meškania vrátiť 

SZH. 

 

Článok 9 

Opätovné udelenie platnosti trénerského preukazu 

9.1 Trénersko – metodická komisia SZH môže po zrušení platnosti trénerského preukazu vykonať jeho opätovné 

udelenie, ak sú splnené stanovené podmienky, t. j. absolvovanie doškoľovacích seminárov a pod. 

9.2 Opätovné udelenie platnosti trénerského preukazu je posudzované na základe osobnej žiadosti trénera, 

ktorému bola táto platnosť zrušená. 

9.3 Za opätovné nadobudnutie platnosti trénerského preukazu sa určujú tieto poplatky: 

 9.3.1 preukaz trénera hádzanej licencie „D“    10,- Eur 

 9.3.2 preukaz trénera hádzanej licencie „C“    20,- Eur 

 9.3.3 preukaz trénera hádzanej licencie „B“    30,- Eur 

9.3.4 preukaz trénera hádzanej licencie „A“    40,- Eur 

 

Článok 10 

Pozastavenie platnosti trénerského preukazu 

10.1 Platnosť trénerského preukazu je možné dočasne pozastaviť na základe písomnej žiadosti trénera. 

10.2 Pre opätovné získanie platnosti pozastaveného trénerského preukazu je potrebné absolvovať doškoľovanie. 

10.3 Za opätovné získanie platnosti trénerského preukazu, ktorý mal pozastavenú platnosť sa určuje administratívny 

poplatok stanovený SZH. 

 

Článok 11 

Poplatky za vzdelávanie poskytované SZH, poplatky za vystavenie preukazov a licencií 

11.1 Poplatky za špeciálnu časť vzdelávania, ktoré trénerom poskytuje SZH: 

 11.1.1.  tréner hádzanej I. kvalifikačného stupňa, licencia „D“   50,- Eur 

 11.1.2.  tréner hádzanej II. kvalifikačného stupňa, licencia „C“   100,- Eur 

 11.1.3.  tréner hádzanej III. kvalifikačného stupňa, licencia „B“   150,- Eur 



11.2 Poplatky za vzdelávanie, ktoré pre trénerov poskytuje SZH môžu byť upravené po prepočítaní nákladov a počtu 

účastníkov školenia trénerov. 

11.3  Všeobecnú časť musia uchádzači absolvovať v akreditovanom vysokoškolskom zariadení, ktoré má platnú 

zmluvu so Slovenským zväzom hádzanej. Poplatky si určuje každá vysoká škola individuálne. Poplatky za 

všeobecnú a špeciálnu časť vzdelávania hradí uchádzač SZH. SZH následne uhradí za uchádzača  poplatky za 

všeobecnú časť akreditovanému vysokoškolskému zariadeniu, s ktorým má SZH platnú zmluvu.   

11.4 Poplatky za predĺženie trénerských licencií: 

 11.4.1.  licencia „D“        6,- Eur 

 11.4.2.  licencia „C“        8,- Eur 

 11.4.3.  licencia „B“        10,- Eur 

 11.4.4.  licencia „A“        12,- Eur 

11.5 Za vystavenie trénerského preukazu s licenciou alebo duplikátu trénerského preukazu je poplatok 5,- Eur. 

 

 

Článok 12 

Odmeny lektorom vzdelávania a doškoľovania trénerov 

12.1 Za vykonanie vyučovacej hodiny vzdelávania a doškoľovania patrí lektorom odmena 30,- Eur/hod. 

12.2 Za vedenie záverečnej práce patrí lektorom 20,- Eur/práca. 

12.3 Za posudzovanie záverečnej práce patrí lektorom 10,- Eur/práca 

 

Článok 13 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

13.1 V prípade, ak podľa predchádzajúcich predpisov  účinných do  dňa prijatia zmeny tejto smernice, t.j. dňa .......,  

má tréner predĺženú licenciu na  2 roky, tak článok 7., a to body 7.1. a  7.2. tejto smernice sa na neho vzťahujú až 

po uplynutí  doby platnosti dvojročnej licencie.   

13.2 Trénerské licencie a trénerské preukazy sa vydávajú na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané 

akreditovaným vzdelávacím zariadením.    

13.3 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto smernice alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv 

na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto smernice. 

13.3 Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto smernice v rozpore so zákonom o športe alebo vyhláškou č. 110/2016 Z. 

z., tak sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona o športe alebo Vyhlášky 110/2016 

Z.Z. 

13.4 Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Výkonným výborom SZH dňa _________. 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predloženú smernicu. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

Návrh na predlžovanie trénerských licencií 

 

S. Priklerová, predsedkyňa TMK SZH predložila nasledovný písomný materiál. Termíny sa môžu meniť podľa 

situácie. Kolízia termínov momentálne nastáva s termínom SOHU. 

 

Mesto blok/den BLOK Cielova skupina termín

Michalovce 2,5dna blok 1 8.-10.1.2021

Dunajska Streda 2,5dna blok 1 7.-9.1.2022

Puchov 2,5dna blok 2 18.-20.6.2021 licenčný

Michalovce 2,5dna blok 2 24.-26.6.2022 licenčný

Povazska Bystrica 2+4h blok 3 7.2.2022 LS náhrada

Sala 2+4h blok 3 17.3.2021 LS náhrada

Presov 2+4h blok 4 17.9.2021 LS náhrada

Trencin 2+4h blok 4 10.9.2021 LS náhrada

Povazska Bystrica 2+4h blok 5 4.2.2022 LS náhrada

Hlohovec 2+4h blok 5 10.12.2021 LS náhrada

Dunajska Streda 2+4h blok 6 11.12.2020 LS náhrada

Presov 2+4h blok 6 1.2.2021 LS náhrada

Presov 2+4h blok 7 26.6.2021 LS náhrada

Topolcany 2+4h blok 7 25.6.2021 LS náhrada

Návrh seminárov TMK SZH

treneri pripraviek, mladsieho ziactva, 

ucitelia ZS

treneri a ucitelia TV venujucich sa 

hádzanej, minihadzanej a loptovym 

hram

treneri vrcholovej hadzanej

treneri mladeze vekovej kategorie 14-18 

rokov

treneri pripraviek, mladsieho ziactva, 

ucitelia ZS

treneri vekovej kategorie dorastov a 

seniorov

treneri hadzanej na vrcholovej a 

vykonnostnej urovni kazdej vekovej 

kategorie 

 
 

VV SZH zobral informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu 7 

Schválenie spoločného poriadku rozhodcov a delegátov SZH 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH písomný materiál, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili spoločný poriadok rozhodcov a delegátov SZH. 

 

 

K bodu 8 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH, že zajtra 30.9.2020, sa uskutoční rokovanie SOV, 

športových zväzov a zástupcov MŠVVaŠ SR v súvislosti s plánovanými zmenami a opatreniami. 

Zároveň uviedol najbližšie plány reprezentačného družstva žien a informácie o testovaniach na COVID-19. 

 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH upozornil na netotožnú formuláciu medzi novým DP SZH platným od 

1.7.2020 a čl.7 Spoločných ustanovení pre družstvá SZH v súťažiach SZH. VV SZH požiadal LK SZH 

o úpravu znenia na najbližšie zasadnutie VV SZH. 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

V Bratislave dňa 29.9.2020 



 

 

 

Prílohy: 

 

č. 1 - RCH tréningy - zameranie 

č. 2 - Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov SZH 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

Overil: J. Holeša 


