
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   7/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.8.2021 

o 12:00 hod. v Bratislave, v hoteli Premium. 

___________________________________________________________________________ 

  

Prítomní : J. Holeša, Ing. M. Šubák, Mgr. S. Priklerová PhD, M. Nedorost, F. Minarovský a  

MUDr. J. Rudinský 

Ospravedlnení: Ing. I. Sverák, J. Beňo a 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. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu  v otázke RD SR M. Šubák, M. Faithová 
6. Aktuálny stav družstiev v súťažiach riadených SZH      I. Sverák, P. Brunovský 
7. Organizačné zabezpečenie a Rozpis Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022  I. Sverák, P. Brunovský 
8. Schválenie propozícií M-SR staršieho žiactva 2021/2022     F. Minarovský 
9. Schválenie propozícií SOH U12 v roku 2022       F. Minarovský 
10. Schválenie propozícií 47. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok 2021/2022 F. Minarovský 
11. Rôzne 

 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH a zároveň ospravedlnil  neúčasť a troch 

členov I. Sveráka, J. Beňa a A. Petra. Následne 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.  

 

Členovia VV SZH po diskusii hlasovaním všetci „ZA“ schválili nové uznesenie U 1/7/2021 a úpravu 

U 1/12/2011 na U 2/7/2021: 

 

U 1/7/2021: VV SZH, na základe zápisnice KK SZH, žiada LK SZH a GS SZH upraviť smernicu  

ohľadom vyplácania cestovných náhrad členom reprezentačných družstiev  

mužov a žien SR. 

 

Z: M. Šubák a I. Sabovik    T: ihneď 

 



 

U 2/7/2021: VV SZH schválil nariadenie pre kluby, ktoré budú štartovať v európskych                 

pohárových súťažiach, zaplatiť na účet SZH návratnú finančnú garanciu, ktorá  

musí byť uhradená spolu s podaním prihlášky do jednej z európskych pohárových súťaží. Pre 

všetky európske poháre okrem tých, kde kluby platia garančný vklad priamo EHF,  bol schválený 

garančný vklad 2000 eur. Finančná garancia  bude použitá v prípade insolventnosti klubu na 

sankcie a pokuty zo strany Európskej hádzanárskej federácie. Po skončení účinkovania klubu 

v danej súťaži EHF a v prípade, že klub nebude mať voči EHF žiadne záväzky, mu bude tento 

vklad vrátený do tridsiatich dní.  

 

Z: P. Brunovský, L. Janošková     T: trvalý 

 

 

Všetky ostatné uznesenia k dnešnému dňu zasadnutia VV SZH boli splnené, resp. majú termín trvalý.  

 

 

 

K bodu 3   

Správa predsedov komisií SZH. 

  

M. Nedorost, predseda DK SZH 

 

M. Nedorost uviedol, že od ostatného VV SZH nemali zasadnutie DK SZH ani DK MOL ligy. 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že zasadnutie komisie mali včera, 23.8.2021, na ktorom pripravovali propozície k 8. 

až 10. bodu dnešného programu VV SZH. Po konzultácii s KZH pripravia písomné návrhy na schválenie per 

rollam členmi VV SZH. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že nemali zasadnutie TMK SZH. Dobiehali licenčné semináre. 

Pripraví smernicu k vzdelávaniu trénerov a členovia VV SZH ju obdržia k hlasovaniu per rollam. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že od ostatného VV SZH nemali zasadnutie komisie, ale pripravil písomný nánvrh k bodu 5 

dnešného rokovania. 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval členov VV SZH, že náhradný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční podľa 

stanovených podmienok v septembri. Naše medzinárodné rozhodcovské dvojice ako aj medzinárodní delegáti sa 

zúčastnili mládežníckých ME, kde v rámci „B“ skupiny rozhodovali aj finálové zápasy. 

Zasadnutie komisie od ostatného VV SZH nemali. 

 

 



P. Brunovský, riaditeľ súťaží SZH 

 

P. Brunovský v mene predsedu ŠTK SZH informoval, že komisia sa intenzívne venuje príprave nového 

súťažného ročníka. Samotný bod rokovania VV SZH je návrh rozpisu SP mužov a žien. Špecifická situácia je 

v MOL lige. 

 

Účastník NHE - Košice Crows (ktorý mal podmienečne udelenú licenciu pre NHE na súťažný ročník 

2021/2022) neuhradil do stanoveného termínu 31.7.2021 (termín stanovený prihláškou do súťaže) súťažný 

vklad a rovnako nesplnil podmienky licenčnej smernice o písomnom vysporiadaní, resp. zaslaní písomnej 

dohody o vysporiadaní záväzkov. 

 

VV SZH na dnešnom rokovaní určil najneskorší termín pre splnenie podmienok na pridelenie licencie klubu 

Košice Crows do piatku 27.8.2021 najneskôr. 

Scan potvrdenia o úhrade platby súťažného vkladu je potrebné zaslať na e-mail janoskova@slovakhandball.sk 

a brunovsky@slovakhandball.sk rovnako aj všetky písomnosti v zmysle licenčnej smernice uvedené vyššie, 

taktiež do piatku 27.8.2021 najneskôr. 

Zároveň za neuhradenie súťažného vkladu do stanoveného termínu je odstúpený DK SZH. 
 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období júl – august 2021 

 

Júl – august 2021 

 

 Príprava podkladov a personálneho obsadenia trénerských pozícií v RCH v novej sezóne 2021/22 

– aktívna komunikácia s RCH supervízormi. 

 Príprava a revízia zmluvných podkladov na novú sezónu 2021/22 právničkou SZH pre RCH 

trénerov podľa aktuálnej situácie a možností. Komunikácia návrh aktualizovaných zmlúv s RCH 

supervízormi a ich následná komunikácia s trénermi RCH. Finalizácia zmluvných podkladov pre 

trénerov RCH – pripravené na obojstranný podpis, uzavretie zmlúv. 

 Príprava a revízia zmluvných podkladov právničkou SZH pre regionálnych koordinátorov RCH 

pre školy a komunikácia tohto návrhu ďalej na koordinátorov (Z. Rajnohová). Finalizácia 

zmluvných podkladov pre RCH koordinátorov pre školy – pripravené na obojstranný podpis, 

uzavretie zmlúv. 

 30.6.2021 o 13:00 – 14:00 h sa uskutočnil RCH meeting v Púchove kde sa stretli supervízori 

a hlavní tréneri. 

 Školské krúžky v projekte RCH 

o Nastavenie sezóny 2021/22 - Podmienky, personálne obsadenie, zmluvy 

o Prehľad školských krúžkov v roku 2020/2021 

o Počet spolupracujúcich základných škôl                83 

o Počet registrovaných školských krúžkov              132 

mailto:janoskova@slovakhandball.sk
mailto:brunovsky@slovakhandball.sk


o Počet zmluvne viazaných učiteľov/trénerov         108 

o Počet detí 1.-4. ročníka základných škôl v krúžkoch     cca 2561 

 

o  Fungovanie ZŠ v sezóne 2021/2022 / kritériá: 

  

o Počet - max 180/185 krúžkov (výber zamerať na skúsenosti učiteľov resp. trénerov / 

počet detí v krúžku min 15 / Spolupráca - klub - škola)   

o Rozdelenie krúžkov podľa ročníkov /deti 1-2ročník a deti 3 – 4 ročník/ 

o Platnosť zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v športe od 1.10.2021 

o Školenie učiteľov/trénerov (e-learning) – zodpovedný koordinátor RCH ZŠ pre región 

/podľa potreby max 3x do roku/. 

 

 29.7.2021 o 20:00 h sa uskutočnilo online stretnutie trénerov všetkých kategórií RCH. Na tomto 

stretnutí bol trénerom predstavený „Kondičný tréningový program pre trénerov všetkých kategórií 

od mladšieho žiactva po starší dorast“. Kondičný tréningový program pripravil Ján Čerňan s 

členmi svojho tímu tak, aby sa tréneri mohli inšpirovať, vzdelávať a správne viesť deti na 

tréningu.  

 Príprava seminárov Projekt Tréneri "nedisKvalifikujte sa" NFP 

Pripravila:  Renáta Marcinová  

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

Zároveň E. Kelecsényi podal podrobnú správu s výsledkových servisom všetkých mládežníckych 

reprezentačných družstiev, ktoré sa zúčastnili na podujatiach organizovaných EHF. 

Juniorky v Slovinsku a kadetky v Čiernej Hore na ME „A“ skupiny. Kadeti v Bulharsku na ME „B“ 

skupiny. 

 

Juniorky SR mali najkratšiu prípravu. 80% hráčok hralo v seniorskej súťaži, ale spolu z dôvodu 

známych opatrení nemohli byť toľko, koľko by bolo potrebné.  

Po výsledkoch: 

SVK – SUI 27:29 

SVK – SLO 31:23 a neúčasti POR postúpili zo skupiny. 

Následne po prehrách s CZE (-4 góly) a SUI (-5 gólov), s celkovou bilanciou 6 zápasov, 1 výhra a 5 

prehier obsadili 12. miesto. Výsledky neboli veľmi pozitívne, ale pozitívom je účasť v kvalifikácii na 

MS a to, že tri hráčky sú v reprezentačnom výbere žien SR. 

 

Kadetky SR po dvoch vysokých prehrách s favoritmi (RUS a NOR) remizovali s POR. Následne 

zvíťazili nad CZE 23:21, avšak v kľúčovom zápase prehrali s AUT 20:32. Následne prehrali aj s FRA 

o 14 gólov. S celkovou bilanciou 7 zápasov, 2 víťazstvá, 1 remíza a 4 prehry obsadili 15. miesto. 

Spolu získali 5 bodov, čo nezabezpečilo účasť v „A“ skupine. Nové pravidlo EHF kvôli Covid-u určilo, 

že bude v novembri kvalifikačný turnaj, na ktorom si ešte môžu aj naše kadetky zabezpečiť účasť v 

„A“ skupine. 



 

Kadeti SR si zabezpečili postup zo skupiny (do semifinále) po výsledkoch SVK-LTU 25:27 (prehra 

po skvelom výkone), víťazstvo nad FIN o 2 góly a remíza 29:29 s BLR. 

V semifinále prehrali s FAR (ktoré má silnú generáciu hráčov) 22:29 a následne s CZE 26:27. 

 

E. Kelecsényi sa osobne zúčastnil na všetkých troch podujatiach. 

Cieľ je príprava hráčov (-čok) pre seniorské reprezentačné družstvá SR. Aj družstvo kadetov odohralo 

5 dobrých zápasov a je v družstve 5 – 6 hráčov s potenciálom pre seniorské družstvo. 

 

J. Holeša doplnil, že aj v RD junioriek je 7 – 8 hráčok s potenciálom pre RD žien.  

Negatívom je, že v každej kategórii sme mali v každom zápase cca 10 minutové výpadky bez gólu. 

 

 

 

K bodu 5  

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

 

M. Šubák pôvodne predložený písomný návrh (časť bodu) stiahol z rokovania s tým, že  požiadal o preloženie 

tohto bodu na najbližšie zasadnutie VV SZH, aby mohol byť predložený kompletný návrh. 

 

 
 

K bodu 6 

Aktuálny stav družstiev v súťažiach riadených SZH       

 

I.Sverák a P. Brunovský informovali, že k dnešnému dňu neprišlo k žiadnemu odhláseniu družstva zo súťaží 

SZH, t.j. stav je totožný s tým, aký bol pri vyžrebovaní súťaží. 

 

 

K bodu 7 

Organizačné zabezpečenie a Rozpis Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022  

 

I.Sverák a P. Brunovský predložili písomný návrh Rozpisu SP mužov a žien 2021/2022: 

 

 
 

ROZPIS 

SLOVENSKÉHO POHÁRA  2021/2022   MUŽI – ŽENY 
 

1. PREDPIS 

 

Hrá sa podľa Pravidiel hádzanej platných od 1.7.2016, súťažného poriadku SZH, disciplinárneho poriadku 

SZH platného a ich doplnkov, podľa rozpisov pre jednotlivé súťaže SZH, MOL ligy a ustanovení tohto 

rozpisu. Pre štart hráčov (-čok) v Slovenskom pohári (ďalej len SP) nie je potrebný zoznam hráčov (-

čok) ako v MOL lige. Hráči (-čky) štartujú na platné registračné preukazy. 

Pri zápasoch s družstvami NIKÉ Handball Extraligy a MOL ligy je podmienka hrať iba v športovej 

hale. 



 

2. NÁKLADY 

 

Družstvá štartujú na vlastné náklady. Administráciu úhrad nákladov na rozhodcov a delegátov vykonáva  

Asociácia rozhodcov SZH prostredníctvom zasielania faktúr na kluby-oddiely. Po každom kole sú 

rozpočítané náklady tak, aby pripadla na každé družstvo rovnaká čiastka. V súťaži Slovenského pohára 

2021/2022 bude tieto náklady hradiť SZH. 

Rozhodcovia a delegáti účtujú náklady podľa toho, v akej majstrovskej súťaži domáce družstvo 

štartuje.  

Upozornenie: Usporiadateľ znáša náklady na prenájom ŠH, usporiadateľskú službu, pomocné funkcie 

(časomerač, zapisovateľ a hlásateľ) a občerstvenie pre rozhodcov a delegáta SZH a za zdravotnú službu. 

 

3. ÚČASTNÍCI 

 

MUŽI (17): 

 

MŠK P. Bystrica, MHC Štart N. Zámky, ŠKP Bratislava, HC Sporta Hlohovec, Tatran Prešov, HK Agro 

Topoľčany, HKM Šaľa, HáO TJ Slovan Modra, Košice Crows, HK Košice, HK Kúpele Bojnice,  Záhoráci 

Stupava/Malacky, Štart pre naše deti Malacky,  MHK Martin, TJ Sokol Cífer, ŠK DAC D. Streda a HK 

Slovan Levoča. 

 

ŽENY (7): 

 

HK Slovan Duslo Šaľa, MŠK Iuventa Michalovce, HC DAC D. Streda, AHT HC Tatran Stupava, ŠKP 

Bratislava, SportAcademy Hlohovec a HK Sokol Bánovce n/B. 

 

4. TERMÍNY 

 

Muži: 

 

- 1. kolo (na 1 zápas):   15.9.2021 

- osemfinále (na 1 zápas):  10.11.2021 

- štvrťfinále (na 1 zápas):   1.12.2021 

- semifinále  (na 1 zápas):  9.2.2022 

- finále (na 1 zápas):   9.4.2022 

 

 

 

 

Ženy: 

 

- osemfinále (na 1 zápas)   - 

- štvrťfinále (na 1zápas):   8.12.2021  27.10.2021 

- semifinále (na 1 zápas):   18.12.2021  17.11.2021 

- finále (na 1 zápas):   16.1.2022 

 

 

5. ŠTARTUJÚ 

 

a / Muži – narodení pred 1.1.2002 a starší dorastenci (1.1.2002 – 31.12.2004) 



           Ženy – narodené pred 1.1.2002 a staršie dorastenky (1.1.2002 – 31.12.2004) 

         

       b/ Štart cudzincov v SP 2021/2022: 

V jednom stretnutí môže nastúpiť v jednom družstve neobmedzený počet hráčov /čok/ cudzej štátnej 

príslušnosti. 

 

 

6. SYSTÉM SÚŤAŽE 

 

Muži: 

Na základe počtu prihlásených družstiev, umiestnenia v majstrovských súťažiach SZH a zaradenia 

do súťaží v súťažnom ročníku 2021/2022 sa v I. kole stretne dvojica:  

Štart pre naše deti Malacky – TJ Sokol Cífer  

Na zasadnutí ŠTK SZH dňa 26.8.2021 o 10,00 hod. v sídle SZH budú vyžrebované dvojice 

osemfinále. Do žrebu 1/8 finále je zaradených 16 klubov. Nasadených je 8 účastníkov NHE na 1.-8. mieste 

podľa umiestnenia v NHE v ostatnom súťažnom ročníku tak, že sa nemôžu stretnúť medzi sebou  a budú 

hrať na pôde súpera. Družstvo HK Slovan Levoča bude hrať v domácom prostredí osemfinále so súperom 

z „východu SR“ (z ekonomických dôvodov) – súpera určí žreb. 

Domáce prostredie ¼ finále bude určené žrebom na zasadnutí ŠTK SZH dňa 11.11.2021 o 10:00 

hod. v sídle SZH na Trnavskej ceste 37, Bratislava 

Víťazi ¼ finále postúpia do semifinále. Semifinálové dvojice sa vyžrebujú 10.2.2022 o 10.00 hod. 

taktiež v Bratislave, na SZH na 2. poschodí.  

Porazení semifinalisti zápas o 3. miesto nehrajú.   

 

Všetky zápasy sa hrajú len na 1 stretnutie a vyraďovacím systémom.  

Dejisko Finále určí VV SZH. 

 

 

Ženy:  

Na základe počtu prihlásených družstiev, družstvá začnú SP až od ¼ finále. Podľa umiestnenia 

v majstrovských súťažiach SZH a zaradenia do súťaží v súťažnom ročníku 2021/2022 budú na zasadnutí 

ŠTK  SZH dňa 26.8.2021 o 10,00 hod. v sídle SZH  vyžrebované dvojice 1/4 finále. MŠK Iuventa 

Michalovce, ako ostatný majster SR, je nasadený priamo do semifinále. 

Pri žrebe ¼ finále sú nasadené družstvá MOL ligy tak, že sa navzájom nemôžu stretnúť, ale budú 

hrať vždy u súpera.   

Víťazi ¼ finále postúpia do semifinále. O zložení semifinálových dvojíc rozhodne žreb dňa 

28.10.2021 o 10.00 hod. v Bratislave, na SZH Trnavská cesta 37,  na 2. poschodí. Porazení semifinalisti 

stretnutie o 3. miesto nehrajú. 

 

Všetky zápasy sa hrajú na 1 stretnutie a vyraďovacím systémom.  

Dejisko Finále určí VV SZH. 

 

 

 

 

Kritéria hodnotenia: 

 

V Slovenskom pohári sa hrajú všetky zápasy na jedno stretnutie, t.j. do rozhodnutia: 
V prípade, že sa stretnutie skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne, tak po stretnutí nasledujú vždy 

priamo 7 m hody, bez predĺžení. 



 

      Pravidlá pre streľbu sedemmetrových hodov (viď Pravidlá hádzanej – komentár k pravidlu 2 :2) 

Komentár: Ak  o  výsledku  musia  rozhodnúť  7-metrové    hody,  oprávnenie  sa  ich  zúčastniť  majú  iba  

hráči,  ktorí  nie  sú  na  konci  hracieho času vylúčení alebo diskvalifikovaní (pozri tiež Pravidlo 4:1, štvrtý 

odstavec). Každé družstvo navrhne 5 hráčov. Každý z týchto hráčov hádže po jednom hode pričom sa striedajú s 

hráčmi súperovho družstva. Družstvá nie sú povinné určiť  poradie  strieľajúcich  hráčov.  Brankár  môže  byť  

voľne  vybraný  a  striedaný  spomedzi  oprávnených  hráčov.  Hráči  sa  môžu zúčastniť na hádzaní 7m hodov 

ako strelci a aj ako brankári. Rozhodcovia určia, na ktorú bránku sa bude hádzať. Rozhodcovia vykonajú 

losovanie, družstvo, ktoré vyhrá losovanie si môže  zvoliť, či  bude  hádzať  prvé  alebo  druhé.  Opačné  poradie  

sa  určuje  pre  všetky  nasledujúce  série  hodov  pokiaľ  je  skóre po prvej sérii hodov stále nerozhodné. Pre  

takéto  pokračovanie  určí  každé  družstvo  opäť  piatich  hráčov.  Všetci  alebo  niektorí  hráči  môžu  byť  tí  istí  

ako  v  prvej  sérii. Táto metóda určovania piatich hráčov pokračuje tak dlho pokiaľ je to nevyhnutné. Avšak o 

víťazovi sa už rozhodne vtedy, ak je rozdiel skóre po tom, čo obidve družstvá odstrieľali rovnaký počet hodov. 

Hráči   môžu   byť   diskvalifikovaní   z   ďalšej   účasti   na   hádzaní   7m   hodov   v   prípade   závažného   alebo   

opakovaného   nešportového  správania  (16:6e).  Ak  sa  to  dotýka  hráča,  ktorý  bol  práve  určený  do  ďalšej  

série  piatich  hráčov,  musí  byť nahradený iným hráčom. 

 

 

7. ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL 

Hneď po skončení finálového stretnutia mužov resp. žien sú povinné obe družstvá si nastúpiť v strede 

hracej plochy. Usporiadateľ  finálového stretnutia pripraví odovzdanie ocenení za pomoci hlásateľa 

a ceny odovzdá zástupca VV SZH. 

 

 

8. USPORIADATEĽ : 

Je  povinný zaslať scan zápisu (obe strany) e-mailom na svarc@slovakhandball.sk 

brunovsky@slovakhandball.sk a simonides@slovakhandball.sk 

 

 

9. USPORIADATEĽ  FINÁLE MUŽOV A ŽIEN: 

 

Je povinný po skončení  stretnutia zabezpečiť foto víťaza SP a zaslať ho v elektronickej forme na 

adresy: svarc@slovakhandball.sk a simonides@slovakhandball.sk 

 

 

10.POSTUPY: 

 

Víťaz SP 2021/2022  mužov a žien má právo štartovať v Európskej lige 2022/2023 /v prípade, že 

víťaz SP je aj majstrom SR toto právo prechádza na finalistu/. 

 

11.ODMENY: 

 

Víťazi SP mužov a žien, ako aj porazení finalisti obdržia od SZH pohár. 

Finančné odmeny:  

Víťaz SP mužov aj žien obdrží 1.200,- eur 

Porazený finalista SP mužov aj žien obdrží 700,- eur 

Porazený semifinalista SP mužov aj žien obdrží 300,- eur 
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12.TRESTY: 

 

Pri všetkých udelených „modrých kartách“ - diskvalifikáciách so správou (hráči, hráčky, tréneri, 

funkcionári), sa prípadom zaoberá DK SZH. Upozorňujeme, že tak ako v majstrovských stretnutiach, tak 

aj v SP každá diskvalifikácia trénera a funkcionára musí byť spojená s odobratím RP a doplňujúcou 

správou rozhodcov, resp. delegáta, bez ohľadu na druh previnenia. Každá diskvalifikácia trénera 

a funkcionára znamená automatické vystavenie disciplinárnemu konaniu. 

Podľa následného rozhodnutia DK SZH sa tresty vzťahujú aj na ostatné súťaže SZH. 

Žlté karty a dvojminútové vylúčenie trénerov a funkcionárov sa započítavajú k trestom ( ŽK a 2 min.) 

udeleným v ligových majstrovských súťažiach SZH. 

 

13.HODNOTENIE VÝKONU ROZHODCOV: 

 

Ak je na stretnutí prítomný delegát SZH (od štvrťfinále vyššie je vždy delegovaný delegát SZH), tak 

hodnotenie výkonu rozhodcov vykonáva len delegát SZH. 

Ak na stretnutí nie je prítomný delegát SZH, tak hodnotenie výkonu rozhodcov vykonávajú oddiely tak, 

ako v príslušnej majstrovskej súťaži (elektronicky zasielajú vyplnenú „tabuľku na hodnotenie výkonu 

rozhodcov“). 

 

 

14.UPOZORNENIA: 

 

a) Hráč /ka/, ktorému /ej/ je povolené hosťovanie môže v SP štartovať len za jedno družstvo. V súťaži 

SP je počet hosťujúcich hráčov (-čok) v jednom stretnutí neobmedzený. 

b) V súťaži SP môže za jeden klub štartovať len jedno družstvo. 

c) V stretnutiach štvrťfinále, semifinále a finále je domáci oddiel podľa vyžrebovania povinný 

zabezpečiť neskrátený videozáznam zo stretnutia a na vyžiadanie ho poskytnúť riadiacemu 

orgánu. Družstvá NIKÉ HANDBALL EXTRALIGY môžu miesto neskráteného videozáznamu 

zabezpečiť video streaming (online) tak, ako  v najvyššej súťaži,  okrem priameho prenosu TV, 

kedy video streaming nemôže byť vysielaný. 

d) Na všetky štvrťfinálové, semifinálové a finálové stretnutia bude delegovaný i delegát SZH a je 

povinná technická porada pred každým takýmto zápasom ako v NHE a MOL lige. 

e) Všetky družstvá sú povinné zo svojich domácich zápasov vypracovať on line zápis zo stretnutia. 

 

 

 

 

V Bratislave, 24.8.2021  

 

 

                  Ing. Ivan Sverák, v.r.      Milan Nedorost, v.r. 

                             predseda ŠTK SZH                  predseda DK SZH  

 

   Ing. Peter Brunovský, v.r.                Jaroslav Holeša, v.r. 

                    riaditeľ súťaží SZH                                          prezident SZH 

 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“, schválili predložený návrh Rozpisu SP mužov a žien 2021/2022 

tak, ako bol predložený. 

 



K bodu 8 

Schválenie propozícií M-SR staršieho žiactva 2021/2022      

 

K bodu 9 

Schválenie propozícií SOH U12 v roku 2022        

 

K bodu 10 

Schválenie propozícií 47. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok 2021/2022  

 

F. Minarovský predložil predbežné písomné návrhy všetkých materiálov. S. Priklerová požiadala kvôli 

jednotnému výkladu hrať rovnako podľa platných pravidiel minihádzenej a dať ich do propozícií. Po diskusii 

budú predložené definitívne návrhy jednotlivých propozícií so zapracovaním podnetov na schválenie členom VV 

SZH per rollam. 

 

K bodu 11 

Rôzne 

J. Holeša, prezident SZH  podal informáciu ohľadom organizácie ME mužov 2022 v Bratislave a Košiciach. 

Prípravy idú podľa stanoveného plánu. Včera – 23.8.2021 sa konalo rokovanie na pôde MŠVVaŠ SR vo veci 

financovania ME. Pevne veríme, že schvaľovací proces dopadne pozitívne. 

Rovnako sa uskutočnilo rokovanie na ÚVZ SR s Dr. J. Mikasom, hlavným hygienikom SR. Po diskusii 

a zvažovaní možných alternatív, ktoré môžu nastať, bude umožnený vstup len očkovaným osobám (v súvislosti 

s Covid-19). 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH na základe výkonov požiadal o dodatočné  zaradenie na listinu rozhodcov  

1. ligy, 2. ligy a dorastenckých súťaží rozhodcov p. Bohuniczký a p. Szerencses. 

 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválili predložený návrh. 

 

 

E. Kelecsényi, viceprezident SZH informoval o situácii ohľadom 4. účastníka SR v MOL lige a aktuálnom stave 

AHT HC Tatran Stupava a o juniorských reprezentantkách SR, ktoré nemajú klubovú príslušnosť v MOL lige. 

 

 

 

  

 

V dňoch 8.-10.9.2021 prebehlo hlasovanie per rollam k návrhu TMK SZH - Smernica SZH k vzdelávaniu 

trénerov  (vid príloha) s nasledovným výsledkom: 

 

Hlasovanie:                    ZA                  - 9 x 

                             PROTI            - nikto 

                             ZDRŽAL SA  - nikto 

 

Návrh smernice TMK SZH k vzdelávaniu trénerov bol schválený tak, ako bol predložený. 

 

 

 

 



V dňoch 10.-14.9.2021 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam k návrhom KM SZH - Propozície M-SR staršieho 

žiactva 2021/2022, Propozície SOH U12 v roku 2022, Propozície 47. ročníka celoslovenskej súťaže mladších 

žiakov a žiačok 2021/2022, Pravidlá minihádzanej (vid prílohy) s nasledovným výsledkom 

 

Hlasovanie:                      ZA                 - 9 x (S. Priklerová uviedla pripomienku, ktorú predkladateľ F.  

Minarovský zapracoval) 

                             PROTI            - nikto 

                     ZDRŽAL SA  - nikto 

 

Návrh smernice KM SZH k vzdelávaniu trénerov bol schválený tak ako bol predložený, pripomienka od S. 

Priklerovej bola predkladateľom F. Minarovským zapracovaná - upraviť vo všetkých propozíciách bod 

týkajúci sa zákazu kombinovaných obranných systémov, ponechať len 1+5 a 2+4).    

 

 

 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 28.9.2021 o 12:00 hod. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

 

Prílohy: 

č.1 Propozície M-SR staršieho žiactva 2021/2022 

č.2 Propozície semifinále M-SR staršieho žiactva 2021/2022   

č.3 Propozície SOH U12 v roku 2022    

č.4 Propozície 47. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok 2021/2022  

č.5 Pravidlá minihádzanej 

č.6 Smernica SZH k vzdelávaniu trénerov 

 

 

V Bratislave, dňa 24.8.2021 

 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overil:  J. Holeša, v.r. 

 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 


