
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   3/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.3.2022 

o 12:00 hod. v Topoľčanoch, Športová hala, ul.Bernolákova 

 

 

 

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

M.Šubák, Dr.J. Rudinský 

 

Ospravedlnení: A. Petro 

 

Prizvaní:   P.Palša, Dr. M. Jursík, E. Kelecsényi, I. Sabovik, p.Haščík 
 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Otvorenie          J. Holeša 

2. Kontrola uznesení a úloh SZH        I.Sabovik 

3. Správa predsedov komisií         predsedovia komisií 

4. Informácia o projekte RCH         E. Kelecsényi 

5. Konferencia SZH         J.Holeša 

6. M-SR staršieho žiactva         J.Beňo 

7. Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12, U14 F.Minarosvský 

8. Návrhy na postupy rozhodcov v súťažiach SZH      J.Rudinský 

9. Prijatie zástupcov Nitrianskeho KZH 

10. 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 I. Sabovik na základe samostatného písomného materiálu.  

 

Všetky 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 zasadnutia DK SZH prebiehajú operatívne podľa prípadov, ktoré sú im postupené. 

Aktuálne reišili okrem iných aj potrestanie klubu Košice CROWS za vystúpenie zo súťaží SZH. 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že nemali zasadnutie komisie, ale sú s členmi komisie v neustálom kontakte. Riešie 

hlavne dohranie súťaží a záverečné turnaje o Majstra SR. 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH o plánovanom spoločnom Slovensko – Českom školení Master Coach. 

Aktuáne s pripravuje žiadosť na EHF. Ďalej informovala, že prebehlo školenie 1. a 2. stupňa trénerov k čomu 

dodá písomnú správu. 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák informoval, že aktuálne pracujú s 2 dátumami pre aktív klubov a to 12/13.4. a 26/27.4.2022. Taktiež 

informoval o postúpení prípradu nevycestovania klubu z Písku na zápas do Michaloviec. Pristúpili v zmysle 

Poriadku k kontumácii uvedeného zápasu a prípad bol postupený DK SZH. 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo informoval členov VV SZH, že zasadnutie komisie nemali. Je v telefonickom kontakte s predsedami 

jednotlivých KZH. Pracuje s ostatnými predsedami krajov na príprave počtu družstiev. Rovnako požiadal 

o vyplatenie finančných prostriedkov na jednotlivé KZHá. 

 

M. Šubák, predseda LK KZH 

 

M.Šubák informoval členov VV SZH, že zasadnutie komisia nemala. Aktuálne sa budú venovať príprave 

Konferencie SZH. 

 

J.Rudinský, preseda KRaD SZH 

 

J.Rudinský informoval členov VV SZH o výmennom rozhodcovskom programe medzi SVK a ESP, ktorý 

aktuálne prebieha. Na najbližšej Komisii budú prerokuvávať, ktorá rozhodcovská dvojica bude vyslaná do 

Španielska. Vyslovil žiadosť voči ŠTK, aby pri televíznych zápasoch mali kluby povinnosť mať zabezpečeného 

floor managera, ktorý sa bude starať o reklamy v šporovej hale, keďže častokrát sú nie dostatočne uchytené 

a následne po strelách padajú. Je nutnosť, aby to zabezpečil človek okamžite. Požiadal generálneho sekretára 

o zabezpečenie licenčných preukazov pre rozhodcov. Ďalej informoval, že prebieha komunikácia s Českou 

komisiou rozhodcov o možnosti výmeny rozhodcov na niektoré zápasy, ale nič konkrétne zatiaľ nevzniklo, 

resp.nenašla sa zhoda v návrhu výmeny. Komisia pracuje na príprave seminára pre nových rozhodcov, ktorý bude 

zorganizovaný podľa záujmu. 

 

 

 

K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 



Správa o činnosti RCH v období marec 2022 

pre VV SZH 

 

 

Marec 2022 

 

 Školské krúžky v projekte RCH 2021/2022 – počet nahlásených krúžkov 141, počet detí v krúžkoch 2304. 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch - RCH Stred:  

 

o Všetky kluby pokračovali v tréningovom procese tak ako mali naplánované bez prerušenia, len 

s individuálnymi výpadkami kvôli ochoreniu na Omicron.  

o Kluby sa naďalej intenzívne venovali kondičnej príprave, ktorá bola na veľmi slabej úrovni. 

Samozrejme, že týždenný mikrocyklus už bol kombinovaný so zameraním aj na techniku a taktiku 

– príprava na súťažné zápasy. 

o S pribúdajúcim počtom tréningových jednotiek sa situácia v tréningovom procese postupne 

zlepšuje – blížime sa k normálu. 

o Výrazná zmena nastala v motivácii u všetkých hráčov, a to v prístupe k tréningom – nasadenie, 

účasť na tréningoch a pod., keďže už bolo isté, že sa vrátia aj k súťažným zápasom. 

o V súčasnosti vo všetkých kluboch pracujú naplno a podľa metodiky RCH, aj keď sa stále objavujú 

individuálne výpadky z tréningového procesu – pozitivita jednotlivých hráčov, blízky kontakt 

s pozitívnym, karanténa a pod. 

o Vo všetkých kluboch bol zaznamenaný aj úbytok hráčov – vplyvom pandémie, ale minimálny. 

Kritické je to hlavne v Topoľčanoch a to v oboch dorastoch. Avšak tréneri a funkcionári aktívne 

pracujú na tom, aby týchto hráčov dotiahli späť do športovej prípravy – individuálne pohovory 

s hráčmi a rodičmi, práca s kolektívom a pod. 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Východ: 

 

o Tatran Prešov  U 17, U 19 – prebieha štandardný tréningový proces, obidve kategórie sa zapojili 

do pokračovania súťažného ročníka, ešte sú ojedinele výpadky z dôvodu pozitívneho testovania, 

ale už iba v minimálnej miere,  chlapci z U 19  - Antl, Fenár, Varga, Furman, Kimák Fejko, Turek, 

Rázga, Radčenko boli v mesiaci február zapojení do zápasov „A“ družstva v Slovenskom pohári, 

extralige a taktiež v zápasoch Európskej ligy – Antl, Fenár, Kimák Fejko. 

o Iuventa Michalovce U 15 U 17, U 19 – prebieha pravidelný tréningový proces, U 17 mali výpadok 

z dôvodu väčšieho počtu pozitívnych testov, z toho dôvodu mali aj výpadok v zápasoch 

dorasteneckých líg, odohrali jedno kolo, 

o Slavoj Zemplín Trebišov U 17, U 19 –  prebieha pravidelný tréningový proces, okrem prípravných 

zápasov neodohrali ani jeden súťažný zápas, stále však bola absencia zavinená zo strany súperov, 

káder U 19 posilní reprezentant Ervín Karvaš, ktorý prestupuje z Tatranu Prešov, 

o HK Košice U 15, U 17, U 19 – prebieha normálny tréningový proces, vynechali jedno kolo od 

začiatku odvetnej časti súťaží z dôvodu absencie hráčov, 

o ŠŠK Prešov U 17, U 19 – tréningový proces prebieha podľa plánu, z odvetných kôl vynechali 

jedno kolo z dôvodu absencie súpera, 



o  Začiatkom ebruára sa konali v rekonštruovanej hale v Trebišove dievčenské aj chlapčenské 

zápasy v žiackych kategóriách + prípravný zápas chlapcov U 17 Trebišov – Prešov. 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Západ:  

 

o Začiatkom roka 2022 sa aktivizoval tréningový proces vo všetkých družstvách v rámci regiónu 

RCH Západ. Od 3.1.2022 resp. od 10.1.2022 vo všetkých družstvách podľa športového covid 

semaforu a možnosti daného klubu. Postupne ako sa uvoľňovali covid opatrenia sa prispôsobovala 

metodika tréningového procesu so zameraním hlavne na herné činnosti v športových halách a 

telocvičniach.  

o  Všetci tréneri pracovali hlavne na zvýšení motivácie svojich zverencov vrátiť sa do 

systematického tréningového procesu a zápasového režimu, ktorý začal koncom januára a vo 

februári hlavne dohrávkami neodohratých zápasov. 

o  Žiaľ C19 pozitivita hráčov a hráčok v prvých dvoch mesiacoch, alebo karanténne opatrenia 

neumožnili nie len dohrať odložené zápasy, ale ani odohrať zápasy podľa súťažného rozpisu. 

Hlavne v dievčenských súťažiach evidujeme veľké množstvo odložených zápasov. Po rozpravách 

so zodpovednými trénermi sme pristúpili k odohratiu zápasov aj bez naplnenia potrebného počtu 

hráčov, -čok a to hlavne z dôvodu aby sa súťaže rozbehli, aby sme opäť vrátili zverencov do 

súťažného systému a to aj na úkor výsledkov a konečných umiestnení. Treba však konštatovať 

nepochopenie myšlienky viacerými klubmi, ktoré odvolávajú zápasy, preto je nutné sa zamyslieť 

či budeme schopný vôbec súťaže riadne dohrať. 

o  Potešujúcim faktorom je skutočnosť, že prevažná časť talentovanej mládeže sa do tréningového 

procesu zapojila. Priemerná dochádzka je zatiaľ na úrovni 50-65%. Ovplyvňujú ju covid 

opatrenia, dobiehanie školských povinností (hlavne u maturitných ročníkov), ale aj množiace sa 

zranenia, spôsobené nepravidelným, resp. nedostatočným tréningovým procesom počas 

posladených dvoch rokov. 

o  V mesiaci marec je v pláne stabilizovať tréningový proces, k tomu prispôsobiť metodiku a 

odohrať čo najväčší počet súťažných zápasov. 

 

 

 SZH reštartoval všetky súťaže riadené SZH od 29.1.2022.  

 

 Monitorovacia správa za rok 2021 k Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa" NFP bola MŠVVaŠ 

SR schválená. 

 

 

Pripravila:  Renáta Marcinová / 2.3. 2022 

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 



 

K bodu 5  

Konferencia SZH 

 

Prezident SZH informoval o zákonnej povinnosti usporiadať Konferenciu SZH. Následne prebehla krátka 

diskusia a bol stanovený termín a miesto Konferencie SZH a to v piatok 3.6.2022 v Bratislave. 

 

 

K bodu 6 

M-SR staršieho žiactva 

 

J.Beňo informoval, že všetky súťaže budú odohrané do 30.4. Následne prebehnú dva semifinálové turnaje a to 

v termínoch 14/15.5. a 28/29.5.2022. Finálový turnaj bude 11/12.6.2022. 

 

 

K bodu 7 

Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12 

 

F.Minarovský informoval, že dôjde k zmene termínu organizovania turnaja SOH U12. O organizátorovi sa bude 

hlasovať per rollam v priebehu nasledujúceho týždňa. 

 

 

K bodu 8 

Návrhy na postupy rozhodcov v súťažiach SZH 

  

J.Rudinský predstavil predložené materiály: 

 

Vec: Návrh KRaD. 

 

        KRaD navrhuje VV SZH na schválenie: 

 

1. Rozhodcov na postup do EXTRALIGY  mužov NIKÉ  a žien MOL: 

-  M. Bohuniczký, M. Szerencses /ako dvojičku/ 

-  D. Chudoba – v dvojičke so skúseným rozhodcom 

 

 

2. Rozhodcov na postup do I.ligy  mužov a žien: 

-  J. Šmalo, O. Pajkoš 

 

Po rozprave sa prešlo k hlasovaniu o uvedenom návrhu: 

 

Hlasovanie: 

ZA:   8x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: nikto 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH bol návrh KRaD schálený.  

 

 



 

K bodu 9 

Prijatie zástucov Nitrianskeho KZHá 

 

J.Holeša, prezident SZH privítal zástupcu Nitrianskeho KZHá p.Haščíka, poďakoval mu za akceptovanie 

pozvania a odovzdal mu slovo. 

 

p.Haščík úvodom poďakoval za pozvanie zástupcov Nitrianskeho KZHá na zasadnutie VV SZH. Uviedol, že 

v aktuálnej neľahkej dome v spojitosti s veľkými obmedzeniami, ktoré trvali pomerne dlho a stále do istej miery 

pretrvávajú je pozítivne, že Nitriansky KZHá udržal všetky súťaže pod ich gesciou a deti táto výluka ešte viac 

naštartovala k výkonom a stmelila ľudí. Rovnako poďakoval SZH a prezidentovi SZH za finančnú podporu – 

uhrádzanie rozhodcov aj v nižších súťažiach, ktoré odbremenilo ich KZHá ako aj kluby a umožnila tak využiť 

finančné prostriedky na ďalšie projekty a rozvoj hádzanej. Zdôraznil nutvnosť vnesenia viac kultúry do hádzanej 

a to hlavne na úrovni trénerov a rodičov, keďže niektoré prejavy voči rozhodcom sú hanlivé a to demotivuje 

nových mladých rozhodcov o pokračovanie v rozhodovaní. Rovnako navrhol, aby sa uskutočnil seminár pre 

trénerov, kde by im rozhodcovia odprezentovali pravidlá a dostali ich tak viac do problematiky. 

 

J.Holeša poďakoval p.Haščíkovi za prednesené témy, zaželal jemu ako aj celému kraju veľa úspechov. 

 

 

 

K bodu 10 

Rôzne 

J.Rudinský informoval o novej povinnopsti zdanenia aj nezdaňovaných častí príjmu rozhodcov z ošatného 

a predniesol prosbu o otvorenie tejto témy na úrovni SZH – KRaD – Asociácia rozhodcov. 

 

J.Holeša poveril generálneho sekretára zorganizovať stretnutie na uvedej úrovni spolu s ekonómom SZH. 

 

P.Palša, viceprezident SZH predniesol návrh v mene komisie Siene slávy SZ, k. Za laureátov Siene slávy navrhli: 

 - Anna Košíková, nar. 8.6.1942 

 - Anna Hradská, rod.Kopecká , nar.11.7.1959 

 - Elena Gašparíková Brezániová, nar. 3.4.1958 

 

Hlasovanie: 

ZA:   8x 

PROTI:  nikto 

ZDRŽAL SA:  nikto 

NEHLASOVAL: nikto 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH bol návrh  schálený, tak ako bol predložený. 

 

 

 

I.Sverák informoval členov VV SZH, že poľský klub Ruch Chorzow vyjadril predbežný záujem štartovať aj 

v nadchádzajúcom ročníku spoločnej česko-slovenskej ženskej súťaže.  

 

S.Priklerová požiadala, aby sme odkomunikovali s TV ako aj s NIKE, aby v prípade zranenia hráčov, neboli 

kamery zamerané na ich ošetrovanie, resp. odvoz z palubovky a tiež aby takéto situácie neboli zahrnuté 

v highlights ligy. 

 



J.Beňo sa informoval, kedy budú uhradené finančné prostriedky pre jednotlivé krajské zväzy. Prezident SZH ho 

informoval, že predpokladá v priebehu týždňa 14.3. – 18.3.2022. 

 

Prezident SZH informoval, že zápasy klubov ako aj reprezentácii Ruska a Bieloruska sú do odvolania zrušené. 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 7.4.2022 o 12:00 hod. v zasadacej miestnosti 

Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

Následne J. Holeša, predseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 7.3.2022 

 

 

 

Zapísal: I.Sabovik, 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. 


