
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   8/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.9.2021 

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

___________________________________________________________________________ 

  

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

MUDr. J. Rudinský, Ing. I. Sverák 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. Legislatívne zjednotenie Spoločných ustanovení, DP SZH a Talent programu   

v otázke RD SR         M. Šubák, M. Faithová 

6. Jednotné ošatné pre rozhodcov v súťažiach KZH (možnosť platenia od SZH) J. Beňo 

7. Rôzne 

 
 

K bodu 1 

Otvorenie. 

 

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

 

J. Holeša a I. Sabovik podali priebežnú infomáciu k U 1/4/2018. 

 

M. Šubák a I. Sabovik informovali, že U 1/7/2021 pripravuje JUDr. M. Faithová, rovnako aj doplnenie k rodovej 

rovnosti. 

 

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, ale pracujú formou elektronickej 

komunikácie. Riešili odhlásenie 4 družstiev zo súťaží SZH. 

 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že nemali zasadnutie komisie, ale tak ako bolo uvedené na ostatnom zasadnutí VV 

SZH, pripravili písomné návrhy propozícií pre žiacke súťaže, ktoré boli následne schválené per rollam členmi 

VV SZH. 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH, že nemali zasadnutie TMK SZH, ale v mesiaci september sme 

zverejnili informaciu na prihlásenie sa na všetky stupne školenia trénerov. Postupne prebehnú uzávierky 

prihlášok. Po splnení požadovaného počtu sa jednotlivé školenia otvoria. 

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program I. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „D“ 
 Rozsah vzdelávania všeobecná časť + 2 bloky špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti 15.-17.10.2021 

 Termín špeciálnej časti 12/2021 alebo 1/2022 

 Cena školenia 120 Eur 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 

b. úplné stredné odborné vzdelanie alebo 

c. vyššie odborné vzdelanie alebo 

d. vysokoškolské vzdelanie 

e. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

 

Vzdelávací program I. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 27.9.2021 

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program II. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „C“, 

Európska kvalifikácia RC level I. 
 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky špecializácia (1 blok: piatok-nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti: 1. blok 12.-14.11.2021, 2. blok 11.-13.2.2022 

 Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2022, 6/2022 

 Cena školenia: 220 Eur* 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo 

vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa, 



c. 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 I. kvalifikačného stupňa, 

d. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B“, 

Európska kvalifikácia RC level II. 
 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky špecializácia (1 blok: piatok-nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti: 1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022 

 Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2022 

 Cena školenia 300 Eur* 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo 

vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa, 

c. reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych reprezentačných zápasov v 

seniorskej kategórii, môže byť prijatý na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia 

podmienky absolvovania vzdelávania II. kvalifikačného stupňa, 

d. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa, 

e. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 

 

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B+“, 

Európska kvalifikácia RC level III. 
 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 6 blokov špecializácie (1 blok: piatok-nedeľa) 

 Termín všeobecnej časti: 

1. blok 28.-31.11.2021, 2. blok 25.-27.2.2022 

 

 Termín špeciálnej časti: 6 blokov v období od 2/2022-12/2022 

 Cena školenia: 450 Eur* 

Podmienky pre účasť na vzdelávaní: 

a. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo 

vysokoškolské vzdelanie, 

b. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner III. kvalifikačného stupňa, 

c. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti III. kvalifikačného stupňa, 

d. zaplatenie poplatku za vzdelávanie. 

Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium. 

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 15.10.2021 
 

 

 

 

 



M. Šubák, predseda LK SZH 

 

M. Šubák uviedol, že od ostatného VV SZH nemali zasadnutie komisie, ale je v kontakte s JUDr. M. Faithovou 

a I. Sabovikom a pripravujú postupne materiály pre najbližšie zasadnutie VV SZH. 

 

 

J. Rudinský, predseda KRaD SZH 

 

J. Rudinský informoval členov VV SZH, že EHF nominovala na ME 2022 mužov v SR a HUN rozhodcovskú 

dvojicu Mandák-Rudinský.  

V súťažiach musel vykonať niekoľko zmien v nomináciách z dôvodu pozitívnych výsledkov na Covid-19, 

z pracovných dôvodov a p. Kellner z dôvodu materských povinností. 

Pripravujú nábor rozhodcov v kluboch spojených s výkladom pravidiel. 

Odovzdal niekoľko praktických postrehov z úvodných kôl pre IT oddelenie SZH. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák informoval, že komisia zasadá pravidelne nakoľko všetky súťaže SZH sa rozbehli. Na DK SZH boli 

odstúpené 4 prípady odhlásenia družstiev zo súťaží SZH. 

ŠTK SZH musela z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid-19 odložiť niekoľko stretnutí, najmä v dorasteneckých 

súťažiach. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo uviedol, že zasadnutie komisie KZH nemali. Pripravuje materiály na októbrové zasadnutie komisie. 

Oboznámil členov VV SZH s podnetmi od niektorých KZH, že neboli doručené RP, trénerské preukazy, 

preukazy časomeračov a zapisovateľov. Niektoré KZH nevedia nájsť vygenerované žiacke súťaže v systéme. 

Informoval sa ohľadom úhrad pre koordinátorov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období september 2021 

 

 

 Finalizácia zmluvných podkladov pre trénerov RCH prebehla, zmluvy boli uzavreté a podpísané 

napriek zložitej finančnej situácii. SZH vníma prístup trénerov veľmi pozitívne. V súčasnosti sa 

riešia nahlásené zmeny trénerov RCH od supervízorov RCH Západ, RCH Stred aj RCH Východ.  

 V budúcnosti sa musíme zamerať spoločne so supervízormi, aby riešenie trénerskej otázky RCH bolo 

v dostatočnom predstihu a čas pred začiatkom sezóny sme mohli využiť čo najefektívnejšie.  

 Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v športe pre učiteľov z projektu RCH Školské krúžky zabezpečí 

Z. Rajnohová. 

 Monentálne prebieha zber dát zo ZŠ v projekte RCH Školské krúžky, v platnosti ostávajú nastavené 

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/. 

 12.10.2021 o 16:00 – 20:00 h sa v Púchove uskutoční workshop pre trénerov RCH. 

 Od 15.10.2021 plánujeme začať s realizáciou brankárskych kempov pod dohľadom trénerov 

brankárov zo seniorských kategórií. 

 Semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ prebiehali v dňoch 30.8.2021 v Trenčíne – 28 

účastníkov a 31.8.2021 v Topoľčanoch – 20 účastníkov. Lektorom počas seminárov bola Silvia 

Priklerová. Na semináre sa prihlásili okrem trénerov, aktívnych učiteľov aj učitelia základných škôl, 

ktorí sa s hádzanou zatiaľ zoznamujú a majú záujem pokračovať vo vzdelávaní. 

Pripravila:  Renáta Marcinová  

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 5  

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

 

M. Šubák predložil písomný návrh, ale uviedol, že je ešte potrebné zjednotiť DP SZH a rozpisy súťaží v časti 

sankcie a  požiadal o preloženie tohto bodu na najbližšie zasadnutie VV SZH, aby mohol byť predložený 

kompletný návrh. 

 

 



K bodu 6 

Jednotné ošatné pre rozhodcov v súťažiach KZH (možnosť platenia od SZH). 

 

J. Beňo požiadal o preloženie bodu na októbrové zasadnutie VV SZH. 

 

 

K bodu 7 

Rôzne 

J. Holeša, prezident SZH  informoval, že po spracovaní výsledkov testovania hráčov klubov NHE budú o nich 

členovia VV SZH informovaní  a zároveň tieto výsledky budú zverejnené aj na web stránke SZH. 

 

E. Kelecsényi a P. Brunovský informovali o návrhoch úprav akcií RD v jesennej časti súťažnom ročníka podľa 

písomného návrhu F. Guricha, technického riaditeľa SZH, ktorý vypracoval v spolupráci s ŠTK SZH z dôvodov 

účasti žien SR na MS v Španielsku, novej kvalifikácie EHF týkajúcej sa mládežníckej reprezentácie SR a zmeny 

termínu pre turnaj olympijských nádejí určenej z Poľska. Zmeny týkajúce sa kalendárov súťaží sú nasledovné: 

 

1. liga žien a 1. liga staršich a mladších dorasteniek: 

 

kolo 6.-7.11.2021 – odohrať len v sobotu 6.11.2021 

kolo 18.-19.12.2021 – presun na 23.-24.1.2022 

kolo 20.-21.11.2021 – presun na 30.-31.1.2022 

 

Turnaj olympijských nádejí ma nasledovné nové termíny: 

Pôvodný termín:  Nový termín: 

chlapci: 1.-7.11.2021   6.-12.12.2021 

dievčatá: 22.-28.11.2021  13.-19.12.2021 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválili predložené úpravy. 

 
 

J. Beňo, predseda komisie KZH predložil nasledovný písomný materiál: 

 

Komisia krajských zväzov hádzanej 

Prerozdelenie príspevku Slovenského zväzu hádzanej pri zabezpečení súťaží talentovanej mládeže pre 

jednotlivé Krajské zväzy hádzanej pre rok 2021. 

 

Rozdelenie: 

KZH Bratislava 2500,-€ 

KZH Trnava  2500,-€ 

KZH Nitra  2500,-€ 

KZH Trenčín  2500,-€ 

KZH Žilina  2000,-€ 

KZH Prešov  2000,-€ 

KZH Košice  2500,-€ 

KZH B. Bystrica 1000,-€ 

Spolu:              17500,-€ 

 

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



 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 26.10.2021 o 12:00 hod. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.9.2021 

 

 

 

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. 


