
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   1/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.1.2021 

o 12:30 hod. ON LINE. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubík, 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, 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. Rozpočet SZH na rok 2021        J. Holeša 
6. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR M. Šubák, M. Faithová 
7. 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.  

 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení. 

 

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

 

K U 1/9/2017 pripomenul, že v zmysle navrhnutej úpravy na ostatnom VV SZH, bude toto uznesenie tvoriť 

samostatný bod najbližšieho rokovania VV SZH. 

 

 

 

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 sú s členmi komisie 

v telefonickom a mailovom  kontakte. Na februárové zasadnutie VV SZH pripraví písomný materiál súvisiaci 

so žiackymi súťažami. 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval, že KRaD SZH nemala v tomto období zasadnutie. MOL liga v januári prebieha, teraz 

po prestávke bude pokračovať aj mužská súťaž, čiže sa zvýši počet zápasov a nominácií. Naďalej je 

v intenzívnom kontakte s riaditeľom súťaží a pripravuje nominácie v pravidelnom intervale. 

Na základe avizovanej zmene partnera najvyššej mužskej súťaže, pripravili s riaditeľom marketingu SZH M. 

Simonidesom video konferenciu so všetkými delegátmi, kde upozornia na zmeny a potrebné úpravy s dopadom 

na prácu delegáta SZH. Táto konferencia sa uskutoční 29.1.2021 o 18:00 hod. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák predložil plán práce LK SZH na I. polrok 2021 s dôrazom na plánovanú konferenciu SZH. Termín 

konferencie SZH by sa v zmysle Stanov SZH mal uskutočniť do 30.6.2021. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák oboznámil členov VV SZH, že pri zachovaní všetkých proti pandemických opatrení pokračujú 

najvyššie súťaže. Poďakoval J. Rudinskému a P. Brunovskému za zabezpečenie chodu týchto súťaží 

v náročnom období. 

S členmi komisie sú v telefonickom a mailovom kontakte. 

Čo sa týka nižších súťaží, tie zatiaľ prebiehať nemôžu. Situáciu stále monitorujeme a na fabruárové zasadnutie 

pripravíme informáciu podľa aktuálne platných opatrení a nariadení hlavného hygienika a ÚVZ SR. 

 

 

P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH 

 

P. Brunovský uviedol, že kluby SPORTAcademy a Tatran Prešov zaslali priamo členom VV SZH podnet, resp. 

vyjadrenie sa k uzneseniu VV SZH k úprave rozpisu súťaží. Po diskusii členovia VV SZH skonštatovali, že 

v súčasnosti nedisponujeme dostatočnými informáciami vzhľadom aj na časový charakter v súvislosti 

s potencionálne možným dohratím súťaží, ktoré by výrazne museli, resp. mohli zmeniť v decembri schválené 

uznesenie VV SZH. Preto sa nie len týmito návrhmi, ale tak, ako aj uviedol I. Sverák, predseda ŠTK SZH bude 

VV SZH opätovne touto problematikou zaoberať na februárovom VV SZH. 

Tým, že podnety zaslali kluby priamo členom VV SZH sa stalo, že niektorí členovia VV SZH materiál 

nedostali. Preto je potrebné, aby podklady na VV SZH kluby vždy zasielali prostredníctvom sekretariálu SZH. 

 

 

 



M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost informoval, že DK SZH nemala zasadnutie, riešili len úhrady pokút. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo oboznámil členov VV SZH, že v súčasnosti najčastejšie komunikuje s členmi komisie telefonicky. 

Požiadal o informáciu ohľadom finančných prostriedkov pre koordinátorov za mesiace november a december 

2020. 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval, že tak, ako každým rokom pri prechode kalendárnych rokov, tak aj teraz, 

SZH čaká na finančné prostriedky, ktoré by mali prísť ku koncu januára 2021. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová oboznámila členov VV SZH, že v súčasnej situácii zasadnutie komisie nemali. Informovala ešte 

o nezodpovednosti pri odhlasovaní sa frekventantov zo školenia deň pred jeho  on line začatím, čo považe za 

neseriózne. Pripravuje obsahový materiál školení, ktoré su plánované na mesiace apríl-máj 2021. 

 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období január 2021   

 

 Príprava individuálnych kondičných tréningových plánov pre jednotlivé vekové kategórie (MŽ/SŽ, 

MD/SD, reprezentanti / pripravil J. Čerňan / F. Gurich) a ich sprostredkovanie RCH trénerom – 4.1.2021. 

Uvedené tréningové plány majú pokryť obdobie január/február (resp. budú obmieňané v intervale cca 6 

týždňov) resp. podľa vývoja situácie. 

 Príprava prvého setu hádzanárskych tréningov / cvičení  (pripravil Gurich – Kolesár  - Streicher) a druhého 

setu týchto tréningov (pripravil Gurich – Pčola – Baran), ako doplnkový materiál pre RCH trénerov. 

V momente, kedy bude možné trénovať aj skupinovo, materiál je pripravený.   

 Hodnotenie činnosti školských krúžkov (Z. Rajnohová) a nastavenie v ďalšom období podľa 

objektívnych možností  – aktívna komunikácia s regionálnymi školskými koordinátormi, aktivitu nahlásilo 

59 krúžkov: 

o RCH BA    16-18krúžkov 

o RCH TO      9 krúžkov 

o RCH SA      2 krúžky 

o RCH DS     17 krúžkov 

o RCH PB-D  2 krúžky 

o RCH PB-CH  0  

o RCH Východ: MI / 2 krúžky, PO / 0, KE / 9 krúžkov 



 

 Hodnotenie činnosti školských krúžkov (Z. Rajnohová) - v mesiacoch NOV/DEC sme rozbehli 

v spolupráci s BHA platformu e-learningu, kde sa už zapojila prevažná časť učiteľov. Ich spätná väzba k e-

learningu je pozitívna.  

 RCH tréneri naďalej podávajú správu o tréningovej činnosti na týždennej báze a to formou excel záznamu 

(zoznam hráčov/hráčok, forma a zameranie tréningu, hodnotenie tréningu, príp. video záznam) alebo cez 

online aplikáciu MatchMeeting. 

 Hodnotenie činnosti RCH trénerov na mesačnej báze formou slovného a percentuálneho hodnotenia ich 

činnosti a aj na základe týždenných záznamov, osobnej návštevy a telefonickej komunikácie so 

supervízormi jednotlivých regiónov. Pripravuje RCH supervízor daného regiónu. 

 RCH supervízori konferenčný hovor (MS Teams aplikácia), 13.1., 15:00 – 16:00, program: hodnotenie 

aktuálnej situácie v RCH z pohľadu SZH (nastavenie tréningovej činnosti, problémy a výzvy); hodnotenie 

činnosti a situácie v jednotlivých RCH regiónoch; kondičné tréningy, popis situácie v Španielsku (pre 

porovnanie).  Reakcia RCH trénerov – hoci si uvedomujú objektívne príčiny aktuálneho diania 

(obmedzení),  situácia začína byť kritická, existujú vážne obavy z poklesu počtu hráčov/hráčok. Naďalej 

pretrvávajú najmä u hráčov negatívne pocity demotivácie a frustrácie, bez vidiny súťažného zapojenia sa 

ťažko udržiava koncentrácia.  

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 5 

Rozpočet SZH na rok 2021 

 

    
  Výdavková časť   
    2021 
  9. Štátna reprezentácia    
  a/ RD Muži 200 000,00 
  b/ RD Ženy 120 000,00 
  c/ poplatky IHF, EHF 10 000,00 
  d/ rezerva 30 000,00 
      
  10. Súťaže SZH 255 000,00 
  a/ majstrovské    
  náklady na rozhodcov a delegátov 145 000,00 
  Slovenský pohár, nákup prezentov a trofejí, online zápis 20 000,00 
  b/ dátové prenosy SWAN 85 000,00 
  c/ pozorovanie mladých rozhodcov 5 000,00 
    

   
  



11. Propagácia, vzdelávacia a publikačná 
činnosť 187 000,00 

  a/ propagácia , TV prenosy, anketa  50 000,00 

  b/ školenia, semináre 90 000,00 

  c/ publikačná činnosť 10 000,00 

  d/ konferencia SZH 8 000,00 

  e/ participácia EU fondy 9 000,00 
  f/ informačný systém 20 000,00 
      
  12. Činnosť orgánov SZH 50 000,00 
  výkonný výbor SZH   
      
  komisie SZH - (Komisia mládeže (KM), Komisia rozhodcov 

a delegátov (KRaD), Disciplinárna komisia (DK), 
Legislatívna komisia (LK), Kontrolná komisia (KK), 
Technicko metodická komisia (TKM) Komisia krajských 
zväzov   

      
  13. Činnosť sekretariátu SZH 240 000,00 
  a/ telefóny, poštovné 20 000,00 
  b/ prenájom kancelárií a skladových priestorov  25 000,00 
  c/ účtovníctvo náklady a právne služby 30 000,00 
  d/ autoprevádzka ( nie je hradená z MŠ ) 140 000,00 
  e/ ostatné ( kancel. materiál, opravy...) 20 000,00 
  f/ IT 5 000,00 
      
  14. Mzdy, odvody - pracovníci SZH 195 000,00 
      
  15.  Podpora KZH 16 000,00 
      
  16. Športovo talentovaná mládež 1 070 000,00 
  a/ reprezentačné tímy   
  a/1 juniori  20 000,00 
  a/2 kadeti  125 000,00 
  a/3 juniorky 110 000,00 
  a/4 kadetky 155 000,00 
  a/5 predkadeti 80 000,00 
  a/6 predkadetky 50 000,00 
      
  b/ RCH   
  b/ RCH tréneri 325 000,00 
  b/2 dobrovoľnícke zmluvy 200 000,00 
  b/3 testovanie pohybovej výkonnosti RCH 5 000,00 
      
  17. Minihandball 25 000,00 
  

 
  

  18. Dotácia kluby 15% 357 458,00 
  



 
  

  19. Marketing 50 000,00 
      
  Spolu 2 805 458,00 
      
      
  Príjmová časť   
      
  1. Dotácie  MŠ SR 2 383 053,00 
      
  2. Projekt EÚ - MŠ SR 90 000,00 
      
  3. Organizačné poplatky 85 240,00 
  3a/ Súťažné vklady 45 240,00 
  3b/ Poplatky, pokuty  5 000,00 
  3c/ členské poplatky ( 5eur/člen) 35 000,00 
      
  4. Registrácie a prestupy 15 000,00 
  4a/ Prestupy do zahraničia  15 000,00 
      
  5. Licencie a školenia  7 000,00 
  5a/ tréneri 5 000,00 
  5b/Rozhodcovia  2 000,00 
      
  8.  Sponzorská a reklamná činnosť , úroky 275 000,00 
      

  Príjmy SZH spolu 2 855 293,00 
      
        

   49 835,00 
   

   
      
  V diskusii, okrem iného prezident SZH J. Holeša uviedol, že z prostriedkov tohto rozpočtu sa žiadne nemôžu 

použiť na organizáciu ME mužov 2022. Toto podujatie má samostatný rozpočet. 

 

 

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložený návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6 

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

 

Tento bod bol preložený na najbližší VV SZH. 

 

 

 

K bodu 7 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH informoval členov VV SZH, že SZH a spoločnosti NIKÉ sa podarilo uzavrieť zmluvu 

na 3 + 2 roky. Spoločnosť NIKÉ sa stane partnerom SZH a hlavným partnerov najvyššej súťaže mužov, ktorá 

od 1.2.2021 ponesie názov NIKÉ HANDBALL EXTRALIGA. 

Na základe vyššie uvedeného je potrebné upraviť Reglement súťaže mužov. O uvedených zmenách boli 

informované i kluby najvyššej súťaže mužov na video konferencii, ktorá sa uskutočnila 25.1.2021 a nemali  

k nim výhrady. 

 

Členovia VV SZH obdržali písomný materiál s návrhom úpravy čl. 24 reglementu súťaže (vid. nižšie) 

a písomnú prezentáciu, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice: 

 

 

 

PRÁVA K TELEVÍZNEMU A ROZHLASOVÉMU VYSIELANIU A REKLAMNÉ PRÁVA  
Článok 24 

 

1. SZH disponuje právami k využitiu televízneho a rozhlasového vysielania zo stretnutí NIKÉ HANDBALL 

EXTRALIGY.  

 

2. SZH môže práva využitia televízneho a rozhlasového vysielania predať za úplatu, alebo bez úplaty tretím 

osobám. Prípadný príjem z takéhoto predaja je príjmom zväzu.  

3. Kluby sú povinné uvoľniť k spoločnému marketingovému využitiu.  

 

a) priestor pre umiestnenie reklamných panelov o celkovej ploche 7 x 1 m pozdĺž bránkovej autovej čiary 

vedľa bránky na vzdialenejšej strane vpravo oproti umiestneniu televíznych kamier  

b) priestor pre umiestnenie reklamných panelov o celkovej ploche 7 x 1 m pozdĺž bránkovej autovej čiary 

vedľa bránky na vzdialenejšej strane vľavo oproti umiestneniu televíznych kamier  

c) priestor pre umiestnenie reklamných nášiviek o celkovej ploche 10 x 10 cm na ľavom rukáve dresu  

d) a iné plochy v súlade s prílohou č.1 prezentácia NIKÉ HANDBALL EXTRALIGA 

e) v prípade požiadavky reklamného partnera vytvoriť priestor pre umiestnenie loga v klubových tlačovinách.  

 

 

4. SZH disponuje neoddeliteľnou súčasťou marketingovým využitím mena a loga súťaže a má záujem na ich 

obchodnom využití za čo najlepších podmienok.  

 

5. SZH a všetci účastníci NIKÉ HANDBALL EXTRALIGY garantujú produktívnu exkluzivitu pre spoločnosť 

NIKÉ v produktovom segmente hazardných hier. Vrátane dresov účastníkov NHL a na všetkých reklamných 

plochách v halách účastníkov Niké Handball Extraligy. Niké bude počas trvania zmluvy exkluzívnym 

partnerom v oblasti hazardných hier. Po dohode zmluvných strán a na žiadosť jednotlivých klubov, môže 

Niké udeliť výnimku z toho ustanovenia pre konkrétny klub, v rozsahu ktorý presne vopred a písomne 

schváli Niké.   



 

6. V prípade, že SZH samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb predá reklamné práva, ktoré im boli 

uvoľnené na základe odst. 3 a 4, bude zisk rozdelený nasledovne:  

–  20 % pripadá SZH  

– 80 % pripadá na rozdelenie rovnakým dielom medzi všetky kluby, ktoré príslušný súťažný ročník 

dokončia.  

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil predložený návrh.  

 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH požiadal o predloženie zoznamu jubilantov na rok 2021.  

I. Sabovik, GS SZH informoval, že zoznam jubilantov na rok 2021 bude predložený v písomnej podobe na 

februárové rokovanie VV SZH. 

 

 

J. Holeša, prezident SZH oboznámil členov VV SZH s programom reprezentačných družistiem mužov a žien 

SR. Družstvo mužov odohrá 10. a 12.3. 2021 dva zápasy Euro cupu v domácom prostredí, buď v Topoľčanoch 

alebo Bratislave a družstvo žien odloženú kvalifikáciu o postup do play off na MS žien, ktorá sa odohrá formou 

turnaja v marci 2021 v Luxembursku. Tieto zápasy budú odvysielané v TV a predpokládame, že ešte bez 

divákov. 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 23.2.2021 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

V Bratislave, dňa 26.1.2021 

 

 

Príloha: 

- Prezentácia partnera najvyššej súťaže mužov NHE 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overil:  J. Holeša, v.r. 

 

Originál s podpismi zapisovateľa a overovateľa zápisnice je uložený na sekretriáte SZH. 


