
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   9/2021  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2021 

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

___________________________________________________________________________ 

  

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

 

Ospravedlnení: M. Šubák, J. Rudinský 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. 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  

M. Šubáka, J. Rudinského 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.  

 

I. Sabovik podal priebežnú infomáciu k U 1/7/2021. JUDr. M. Faithová v spolupráci s M. Šubákom pripravujú 

uvedenú smernicu. 

 

 

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 konferenčné zasadnutie, riešia prípady elektronicky, ale 

dnes po skončení VV SZH budú mať rokovanie DK SZH. 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že nemali zasadnutie komisie, ale zúčastnil sa zasadnutia komisie KZH, kde sa 

dohodli na zjednotených pravidlách pre minihádzanú a predĺžili o 2 roky platnosť nového modelu vyvrcholenia 

žiackych súťaží. 

Zároveň pripravujú modifikáciu žiackych súťaží. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov o prihlasovaní na vzdelávanie trénerov: 

- I. kvalifikačný stupeň (licencia D), prihlásených 20 uchádzačov – zoznam bol zaslaný na FTVŠ, termín 

všeobecnej časti 10.-12.12.2021, termín špeciálnej časti 17.-19.12.2021. 

- II. kvalifikačný stupeň (licencia C), prihlásených 20 uchádzačov – zoznam bol zaslaný na FTVŠ, termín 

všeobecnej časti 1. blok 12.-14.11.2021, 2. blok 11.-13.2.2022, termín špeciálnej časti 5/2022, 6/2022 

- III. kvalifikačný stupeň (licencia B), počet prihlásených 3, školenie sa tento rok nebude otvárať 

- III. kvalifikačný stupeň (licencia B+), počet prihlásených 10, termín na prihlásenie predĺžený do 

5.11.2021. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák informoval, že komisia zasadá pravidelne nakoľko všetky súťaže SZH prebiehajú a už aj Slovenský 

pohár. 

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

súťažiach, ale už aj v I. a II. lige dospelých. 

Predostrel problematiku cestovných nákladov v prípade, ak družstvu je oznámené, že sa zápas neuskutoční 

z dôvodu Covid-19 pozitivity hráčov (hráčok) až počas vycestovania na zápas. Danou problematikou sa bude 

opätovne zaoberať komisia po konzultácii s ostatnými športovými zväzmi. 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo uviedol, že mali zasadnutie komisie KZH, na ktorom sa okrem riadnych členov komisie zúčastnili aj  

F. Minarovský, predseda KM SZH a I. Sabovik, GS SZH. 

J. Beňo informoval členov VV SZH o témach a záveroch komisie: 

- veľa dohrávok v súvislosti s Covid-19 v žiackych súťažiach KZH 

- financovanie KZH 

- zjednotenie pravidiel pre minihádzanú 

- koncepcia získavania rozhodcov 

- chýba športová kultúra v halách (rodičia, tréneri), aj preto veľa mladých rozhodcov skoro ukončí činnosť 

rozhodcu. Potrebná bude výchova trénerov aj na školeniach a seminároch. 

- elektronické zápisy – nový software a nová pracovníčka na sekretariáte SZH M. Tisajová, postupne by už 

malo všetko riadne fungovať 



- jednotné ošatné rozhodcov (pripravia ešte analýzu a budú sa témeou znova zaoberať, následne budú 

informovať VV SZH) 

- workshop „Budúcnosť slovenskej hádzanej“ 

- vstupenky na ME mužov 2022 

- námety pre nové súťažné ročníky (súťaže mladšieho žiactva bez výsledkov, regionálne výbery, neudeliť 

výnimku pre najvyššie súťaže ak klub nemá potrebné počty v mládežníckych a žiackych kategóriách) 

 

V diskusii boli J. Holešom, prezidentom SZH a I. Sabovikom, GS SZH zodpovedané otázky 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil samostatný písomný materiál: 
 

Správa o činnosti RCH v období september – október 2021 

 

 Personálne obsadenie trénerských pozícií v RCH v novej sezóne 2021/22 ukončené – aktívna 

komunikácia s RCH supervízormi. 

 Finalizácia zmlúv pre trénerov RCH – zmluvy sú obojstranne podpísané, uzavretie zmlúv. 

 Finalizácia zmlúv pre RCH koordinátorov pre školy – sú pripravené na obojstranný podpis, 

uzavretie zmlúv. 

 V riešení je nominácia nového regionálneho koordinátora RCH pre školy v Šali. 

 12.10.2021 sa uskutočnil Workschop „BUDÚCNOSŤ SLOVENSKEJ HÁDZANEJ“ v Alexandra 

Sport Hoteli , ul. 1 mája 899, Púchove. Okrem pozvaných hostí, ktorí sa zúčastnili osobne, bolo 

možné si pozrieť workshop aj online na oficiálnom kánaly SZH a tento workshop je k dispozícii 

v archíve. 

Program workshopu:   

o Udržanie hráčov v systéme 

o Práca na individuálnych činnostiach 

o Modifikácia hracích systémov 

o Rozvoj trénerov 

 

 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 139 ( DS 23, BA 34, TO 15, MI 8, PB-CH 20, PB-D 

6, SA 15, PO 4, KE 14) 

o Počet zmluvne viazaných učiteľov/trénerov 108 

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

 

 Príprava žiadosti o zmenu pre MŠVVaŠ SR ohľadom seminárov Projekt Tréneri 

"nedisKvalifikujte sa" NFP. 

Pripravila:  Renáta Marcinová  



Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A     

z workshopu „Budúcnosť slovenskej hádzanej“, ktorý sa uskutočnil dňa 12.10.2021 

od 16:00 – do 18:00 hod. v Púchove, v Šport hoteli Alexandra. 

  ___________________________________________________________________________ 

  

 

Prítomní : viď. prezenčná listina 
 

 

 

PROGRAM: 

 

A. Urdžanie hráčov v systéme 

B. Práca na individuálnych činnostiach 

C. Modifikácia hracích systémov 

D. Rozvoj trénerov 

 

V úvode všetkých privítal E. Kelecsényi, viceprezident SZH, ktorý objasnil zámery tohto workshopu a zaželal 

plodnú atmosféru. Zároveň oznámil, že celý priebeh workshopu je vysielaný naživo. 

 

 

K bodu A - Udržanie hráčov v systéme 

 

Úvodnú prezentáciu k tomuto bodu predniesla R. Bartková, ktorá sa v nej zamerala najmä na: 

- prechody hráčov (-čok) medzi kategóriami staršieho žiactva a dortastu, ako aj staršieho dorastu a dospelých 

- systémy hosťovania (možnosť študentského hosťovania, ktoré momentálne nie je možné a ako to zmeniť) a  ako 

zatraktívniť hádzanú, aby hráči neskôr po dorasteneckom veku zostávali v hádzanej. Dostávajú otázky, či sa dá 

živiť hádzanou? 

- systém súťaží v dorasteneckých súťažiach 

 

V diskusii vystúpili P. Brunovský, Ľ. Orosz, P. Polakovič, M. Adi, M. Foľta, M. Gernát, E. Karvaš a F. Gurich. 

 

Záver z tohto bodu po diskusii do troch bodov sformuloval E. Kelecsényi takto: 

 

1. Klubizmus – udržať deti v klube pri hádzanej aj po skončení hráčskej kariéry (tréneri, funkcionári, 

rozhodcovia...) 

2. Viac využívať možnosť spolupráce medzi klubmi na spájanie družstiev 

3. Vo výchove detí najviac pracovať najmä v kategórii žiactva 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu B - Práca na individuálnych činnostiach 

 

 

S uvodným slovom na túto tému vystúpil a problematiku rozobral M. Foľta, pričom zdôraznil prepojenosť 

všetkých 4 bodov dnešného workshopu. 

 

Dôraz je potrebné klásť na prácu v mládeži. Veľa sa v tomto veku kladie na výsledky, na signály. V tomto veku 

sú v družstve 2-3 dobrí hráči, ktorí „uhrajú výsledok“, čo nie je dobré a hráči nenapredujú. 

 

Tréneri vzájomne nekomunikujú. 

 

V diskusii na túto tému vystúpili: 

 

R. Bartková, E. Ľoch, R. Antl, M. Gernát, Ľ. Orosz, F. Gurich, M. Adi,  M. Spuchlák, T. Straňovský, L. 

Klačanský, E. Karvaš, E. Kelecsényi. 

 

Po dlhej diskusii E, Kelecsényi, sformuloval nasledovné závery k tomuto bodu: 

 

1. Doplniť videá cez platformu 

2. Spojiť kolegov z tímu F. Guricha 

3. Cieľom bude od 1.1.2022 doplniť systém RCH o individuálnu prípravu hráčov v kategórii žiactva 

 

 

 

K bodu C - Modifikácia hracích systémov 

 

Problematiku k tomuto bodu odprezentoval F. Minarovský. 

Ozrejmil v nej všetky hracie systémy u detí, počnúc materskými školami až po žiacke majstrovské súťaže. 

Vo svojom vystúpení zdôraznil, že po kategóriu mladšieho žiactva je dôležité, aby sa nehralo na výsledky. 

 

V tomto bode v diskusii vystúpili: 

 

R. Bartková, Ľ. Orosz a F. Gurich, ktorý objasnil, aké hracie systémy sú v Španielsku. 

 

Záver po diskusii v tomto bode sformuloval E. Kelecsényi: 

 

Pripraviť návrh pre toto fórum a predložiť na VV SZH. 

 

Z: F. Minarovský a F. Gurich  T: do 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu D – Rozvoj trénerov 

 

Úvodnú prezentáciu k tomuto bodu predniesol Ľ. Orosz. 

 

Vo svojom vystúpení sa zameral na tri rozhodúje oblasti: 

- Metodika 

- Komunikácia 

- Informácie 

Aký tréner – také drusžtvo. Aké družstvo – taký tréner. 

Upriamil pozornosť na komunikáciu medzi trénermi. Rozhodcovia majú každý rok seminár, čo podľa neho chýba 

medzi trénermi.  

 

Do diskusie sa v tomto bode zapojili: 

 

M. Gernát, R. Bartková, E. Karvaš, E. Kelecsényi. 

 

K tomuto bodu E. Kelecsényi po diskusii sformuloval nasledovné závery: 

 

1. Vychovať hráčov pre RD 

2. Komunikovať so všetkými trénermi 

3. Pracovať podľa jednotnej metodiky 

 

 

Celkový záver k workshopu: 

 

E.Kelecsényi v závere workshopu vyslovil poďakovanie, že v tomto období sme mohli spolu komunikovať 

s toľkými trénermi. Záujmom bude pripravovať takýto workshop každý rok. 

 

V Púchove, dňa 12.10.2021 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský 

 

Overil:  E. Kelecsényi 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

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

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 



K bodu 5  

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

 

I.Sabovik z dôvodu ospravedlnenia sa M. Šubáka podal informáciu, že JUDr. M. Faithová v spolupráci s M. 

Šubákom pripravujú materiály. Buď budú predložené členom VV SZH na hlasovanie per rollam, alebo na 

najbližšie zasadnutie VV SZH. 

 

 

K bodu 6 

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

 

J. Beňo informoval členov VV SZH, že sa danou témou zaoberali na zasadnutí komisie KZH, avšak zatiaľ 

neprišlo k zhode a jednotnému návrhu. Uvedenou témou sa opätovne budú zaoberať na zasadnutí komisie 

v jarných mesiacoch 2022. 

 

 

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, resp. 

v Správach SZH. 

 

J. Holeša ďalej informoval o prípravách a práci OV ME v hádzanej mužov 2022. Ohľadom podpory financovania 

šampionátu nastal posun v rokovaniach  s MŠVVaŠ SR, definitívne rozhodnutie by malo byť známe v najbližších 

dňoch.  

V súvislosti s novelou zákona o hazardných hrách MF SR chybou zobralo športovým zväzom cca 4,6 milióna 

eur, z čoho cca 143 tisíc SZH. Táto suma má byť síce opätovne uvoľnená pre športové zväzy, ale až v roku 2022. 

K tejto problematike bude spoločné stretnutie na SOŠV. 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol stanovený na 23.11.2021 o 12:00 hod. 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.10.2021 

 

 

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. 


