
 Slovenský zväz hádzanej  Trnavská cesta 37  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   4/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.4.2022 

o 13:00 hod. v Bratislave, v zasadacej miestnosti SZH, Junácka 6 

 

 

 

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 a P. Brunovský 
 

 

 

PROGRAM: 

 
1. Otvorenie          J. Holeša 
2. Kontrola uznesení a úloh SZH        P. Brunovský. I. Sabovik 
3. Správa predsedov komisií         predsedovia komisií 
4. Informácia o projekte RCH         E. Kelecsényi 
5. Stav príprav konferencie SZH        M. Šubák 
6. Prihlášky do súťaží SZH, príprava rozpisov, doplnenie a prehodnotenie materiálov na nový  

súťažný ročník          I. Sverák, P. Brunovský 
7. Pracovné porady klubov NHE a MOL ligy       I. Sverák, P. Brunovský 
8. Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12, U14 F. Minarovský 
9. Príprava školenia rozhodcov licencie „C“       J. Rudinský 
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 P. Brunovský 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 postúpené. 

Aktuálne riešili okrem napomínaní a dvojminútových trestov aj kontumáciu v MOL lige MŠK Iuventa 

Michalovce-Sokol Písek a DK MOL ligy udelila sankcie pre Sokol Písek, ktorú už aj klub uhradil. 

 

F. Minarovský, predseda KM KZH 

 

F. Minarovský informoval, že mali zasadnutie komisie, potvrdili schválený nový model pre záver súťaží 

a navrhujú po vzore ME mužov oceňovať aj družstvo na IV. mieste a udeliť účastnícke medaily pre všetkých 

zúčastnených. 

 

U 1/4/2022: VV SZH hlasovaním všetci ZA schválil účastnícku medailu pre všetkých zúčastnených na 

záverečných turnajoch organizovaných KM SZH a pohár a medaily aj pre IV. družstvo na týchto podujatiach. 

 

Z: F. Minarovský, R. Marcinová     T: trvalý 

 

 

 

S. Priklerová, predseda TMK SZH 

 

S. Priklerová informovala členov VV SZH o dnešnej videokonferencii s P. Streicherom a R. Marcinovou, v rámci 

ktorej prebrali aktuálne témy týkajúce sa najbližšieho obdobia a plánovaných úloh. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH 

 

I.Sverák oboznámil členov VV SZH, že komisia zasadá pravidelne. Najmä v nižších súťažiach sa realizuje veľké 

množstvo dohrávok z dôvodu Covid-19, pripravovali Final 4 SP mužov a žien na 10.4.2022 v ŠH v Topoľčanoch 

a porady klubov MOL ligy (12.4.2022 v Brne), resp. NHE (14.4.2022 v Bratislave). Predložené su samostatné 

materiály. 

 

 

J. Beňo, predseda komisie KZH 

 

J. Beňo informoval členov VV SZH, že s ostatnými predsedami krajov riešili M-SR žiactva a on line zápisy. 

Zároveň uviedol, že prišli finančné prostriedky na jednotlivé KZHá. 

 

M. Šubák, predseda LK KZH 

 

M.Šubák informoval členov VV SZH, že predložil písomný materiál v samostatnom bode k príprave konferencie 

SZH. 

 

J.Rudinský, preseda KRaD SZH 

 

Počas tohto bodu nebol prítomný, prišiel pri 6. bode. 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 

Správa o činnosti RCH v období apríl 2022 

 

 Krúžková činnosť  RCH je vo všetkých regiónoch otvorená, učitelia  trénujú na základných školách. 

Neboli hlásené žiadne zrušené alebo neobnovené krúžky. V jednotlivých regiónoch sú stanovené termíny 

na spustenie turnajov v mini hádzanej . 

  

 Informácia o situácii v kluboch - RCH Stred:  

 

o Všetky kluby pokračovali v tréningovom procese bez prerušenia, znova len s individuálnymi 

výpadkami hlavne kvôli ochoreniu na Omicron.  

o Týždenný mikrocyklus  bol počas marca kombinovaný so zameraním aj na techniku a taktiku – 

podľa plánov RCH - príprava na súťažné zápasy. Súťaže sa už rozbehli vo všetkých kategóriách 

– družstvá už normálne bez obmedzení hrajú zápasy, avšak stále majú niektorí problémy 

s dohrávkami vynechaných zápasov, problémom je predovšetkým nájdenie vhodných termínov. 

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

účasť na tréningoch a pod. - samozrejme, že k tomu prispelo hlavne rozbehnutie súťažných 

zápasov. 

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 Všetci pevne dúfajú, že sa situácia s pandémiou nezhorší a už nepríde k žiadnemu zákazu súťažnej 

alebo tréningovej činnosti a súťaže vo všetkých kategóriách sa riadne regulárne dohrajú. 

  

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Východ: 

 

o V mesiaci marec vo všetkých kluboch prebiehal štandardný tréningový a zápasový proces, 

s malou výnimkou v ŠŠK Prešov kde mali krátkodobý problém s halou z dôvodu situácie, ktorá 

je na Ukrajine a s tým spojenou migračnou vlnou, ale tento problém vyriešili aj v spolupráci 

s Tatranom Prešov a aktuálne je to v poriadku. 

o Súťaže prebiehajú bez problémov, kluby sa snažia nájsť priestor na dobiehanie restov v zápasoch 

z covidového obdobia. Hráči aj tréneri pozitívne vnímajú návrat do „normálneho obdobia“ – 

tréningový proces a následne súťažný zápas. 

 

 

o Trend, ktorý bol nastavený v Tatrane Prešov po zmene trénera – zapájanie hráčov z vekovej 

kategórie U 19 do zápasov prvého družstva pokračuje aj naďalej, podľa môjho názoru aj 

v dostatočnej zápasovej minutáži, bude to mať určite prínos pre mládežnícke reprezentačné 

družstvá. 



o V regióne, v súvislosti s medzinárodnou situáciou, sa objavil dosť veľký počet hráčov a hráčok 

všetkých vekových kategórii z Ukrajiny, ktorí majú záujem o zapojenie do tréningového procesu, 

kluby sa im snažia vychádzať v ústrety. 

o V mesiaci marec bol školským koordinátorom zorganizovaný turnaj žiakov základných škôl 

v minihádzanej. Určitým negatívom  boli nevyplatené odmeny pre učiteľov, ktorí vedú jednotlivé 

krúžky na školách. 

 

 

 Informácia o situácii v kluboch  -   RCH Západ:  

o RCH Dunajská Streda  

 

a. Zazmluvnených 22 krúžkov na základných školách v oblasti okolo Dunajskej Stredy 

b. Všetky vykonávajú aktívnu činnosť bez problémov, žiadna z oslovených škôl nemala problém so 

znením zmlúv 

c. Krúžkový turnaj organizovali v novembri, ďalší plánujú po Veľkej noci 

d. Krúžok zo základnej školy v Dunajskej Strede sa zúčastnil aj veľkého turnaja BKZH v novej 

dvojhale v Bratislave dňa 19.3.2022 

 

o RCH Bratislava 

 

a. Zazmluvnených 29 krúžkov (1 krúžok pribudol v januári 2022) 

b. Na základe osobnej komunikácie, nemal žiadny zástupca oslovenej základnej školy problém 

s podpisom a podporou krúžku 

c. 8 krúžkov z jednej základnej školy v Stupave nebolo zmluvne podchytených na základe 

vzťahových problémov medzi zástupcami klubu a školy po regionálnych voľbách. Problém je 

principiálny, nie s obsahom zmluvy. Pracujeme na tom, aby sa vzťahy urovnali, uvidíme po 

tohtoročných voľbách. 

d. Minihandball liga BKZH v sezóne 2021/22 

                                                               i.      23.10.2021 – Bratislava = 15 družstiev 

                                                              ii.      06.11.2021 – Malacky = 4 družstvá 

                                                             iii.      17.11.2021 – Bratislava = 10 družstiev 

                                                             iv.      22.11.2021 – Pezinok = 4 družstvá 

                                                             v.      19.03.2022 – Bratislava = 17 družstiev 

e. Plán Minihandball liga BKZH – krúžky (turnaje sú naplánované v Bratislave z priestorových 

dôvodov): 

                                                               i.      07.04.2022 - Bratislava 

                                                              ii.      27.04.2022 - Bratislava 

                                                            iii.      10.05.2022 - Bratislava 

                                                            iv.      08.06.2022 - Bratislava 

                                                             v.      23.06.2022 – Bratislava 

 

 

f. V prípade ak sa uvoľnia termíny v ostatných mestách, zorganizujeme krúžkový turnaj aj mimo 

BA. 

 

o Pripravujeme obnovu spracovania metodickej podpory pre krúžkových trénerov – učiteľov 

v spolupráci v Trénersko metodickou komisiu SZH. Podporu spustíme cez platformu 

Bratislavskej hádzanárskej akadémie. 



 

 

 Príprava seminárov Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa" NFP na rok 2022. 

 

Príloha č. 1 – Tabuľka RCH Bratislava 

 

Pripravila:  Renáta Marcinová / 30.3. 2022 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 5  

Stav príprav konferencie SZH 

 

M. Šubák, predseda LK SZH predložil nasledovný písomný materiál, ktorý bol členom VV SZH zaslaný 

vopred: 

KONFERENCIA  SZH 2022  -  príprava 

Termín a miesto :      3.6.2022 -  Bratislava 

 

Základné údaje : 

1. Ide o volebnú konferenciu SZH v zmysle Stanov SZH čl. 7, bod 4 – voľba prezidenta SZH a čl.8, bod 4 

– voľba členov VV SZH. 

2. Voľba predsedu, podpredsedu a členov kontrolnej komisie SZH sa nekoná, v zmysle čl. 11, bod 2 je 

funkčné obdobie kontrolnej komisie 5 – ročné (najbližšie sa voľba tohto orgánu uskutoční na 

konferencii SZH v roku 2024). 

 

Základné dokumenty pre konferenciu : 

1. Rokovací poriadok  konferencie SZH  - navrhuje ho VV SZH (stanovy čl. 6, bod 16) 

2. Volebný poriadok konferencie SZH – navrhuje ho VV SZH (stanovy čl. 6, bod 17) 

 

Delegáti (s právom hlasovať) : 

1. 8 delegátov za KZH  (stanovy čl. 6, bod 2.1) 

2. ? delegátov klubov územne patriacich k príslušnému  KZH na základe počtu družstiev súťažiacich 

v súťažiach riadených SZH alebo KZH – 1 delegát na 7 družstiev (stanovy čl. 6, bod 2.2) 

 



Dôležité časové lehoty pre konferenciu : 

1. Zaslanie pozvánky s programom a všetkými podkladmi  oprávneným zúčastniť sa na konferencii – 

najneskôr 7 dní pred dňom konania, t.j. do 29.5.2022 (stanovy čl.6, bod 11) 

2. Návrh kandidátov (prezidenta SZH a členov VV SZH) - najneskôr 7 dní pred dňom konania, t.j. do 

29.5.2022  (stanovy čl.6, bod 12) 

Bratislava, 11.3.2022 

Spracoval: Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH 

 

U 2/4/2022 VV SZH prijal informáciu z MŠVVaŠ SR o zmrazení dotácií za rok 2021 podľa roku 2020 (z 

dôvodu pandémie Covid-19) a na základe tohto rozhodnutia hlasovaním 7x ZA, nikto proti, 1 sa zdržal schválil 

uznesenie o rovnakom postupe ako MŠVVaŠ SR, t.j. o zmrazení počtu družstiev za rok 2021 podľa roku 2020 

na prerozdelenie 15% výšky príspevku z MŠVVaŠ SR a tým pádom taktiež o totožnom prerozdelení počtu 

delegátov za rok 2021 podľa roku 2020 na konferenciu SZH, ktorá sa uskutoční 3.6.2022. 

 

 Z: I. Sabovik, J. Beňo, P. Brunovský, L. Janošková    T: ihneď 
  

 

K bodu 6 

Prihlášky do súťaží SZH, príprava rozpisov, doplnenie a prehodnotenie materiálov na nový  

súťažný ročník 

 

I.Sverák a P. Brunovský vopred predložili písomné materiály (vid prílohy Prihlášky do súťaží na súťažný ročník 

2022/2023 a Dotazník pre jednotlivé súťaže). 

Súťažné vklady z dôvodu sezóny výrazne poznačenou Covid-19 ostávajú v rovnakých výškách ako v tomto 

súťažnom ročníku, t.j. najvyššie súťaže 50% a nižšie súťaže bez súťažného vkladu. 

 

Zároveň požiadali predsedov jednotlivých komisií o zaslanie podnetov, návrhov na prípadné úpravy jednotlivých 

rozpisov súťaží tak, aby mohli byť včas zapracované pre nový súťažný ročník. 

 

VV SZH hlasovaním všetci ZA schválili predložené návrhy prihlášok do jednotlivých súťaží ako aj dotazník. 

 

 

K bodu 7 

Pracovné porady klubov NHE a MOL Ligy 

 

I.Sverák a P. Brunovský predložili samostatné písomné materiály, ktoré boli členom VV SZH zaslané vopred. 

Oba tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

VV SZH predložené materiály zobral na vedomie. 

 

 

K bodu 8 

Prerokovanie náhradného modelu vrcholu sezóny 2021/22 a organizátora SOH U12, U14 

 

F. Minarovský informoval členov VV SZH, nakoľko sa zrealizuje schválený nový model uvedených súťaží, 

náhradný model nie je potrebné riešiť. 

 



K bodu 9 

Príprava školenia rozhodcov licencie „C“ 

 

J. Rudinský predložil nasledovný písomný materiál, ktorý bol členom VV SZH zaslaný vopred: 

 

Na zasadnutie VV SZH dňa: 7.4.22 

Predkladá: Dr. J. Rudinský, predseda KRaD 

 

 

Vec: Zasadnutie VV SZH, bod č.9 -  Príprava školenia rozhodcov licencie“C“. 

 

Jedná sa o záujemcov, ktorí sa prihlásili za posledné roky a z dôvodu pandémie COVID 19, sa nemohli 

organizovať žiadne školenia.  

 

Počet záujemcov o licenciu „C“ – 41. 

 

Z počtu oslovených : 

Košický a Prešovský KZH bolo oslovených    14, záujem  potvrdil   1.  Dodatočne predseda KR Košického KZH 

nahlásil 3 potencionálnych záujemcov 

Žilinský a Trenčiansky KZH bolo oslovených  9, záujem potvrdili    2ja 

Nitriansky a Trnavský KZH bolo oslovených 10, záujem potvrdili    6ti 

Bratislavský KZH bolo oslovených 8 záujemcov, záujem potvrdili   6ti - ovšem 3ja z nich sú momentálne mimo 

- na štud. pobyte do konca školského roku 21/22.  

 

 

 KRaD plánuje uskutočniť školenia rozhodcov licencie “C“ pre záujemcov:   

- z Nitrianskeho, Trnavského  a Bratislavského kraja uskutočniť v Nitre dňa 22.4.22/piatok/.  

- pre záujemcov z Trenčianskeho a Žilinského KZH, ponúkneme, či majú záujem sa zúčastniť v Nitre. Pokiaľ 

nie, školenie sa uskutoční počas turnaja SOHU v Žiline. 

- pre záujemcov z Prešovského a Košického kraja určíme termín a miesto, keď sa potvrdí účasť záujemcov od 

predsedu KR KE a PO KZH p. Gedeona /je to zatiaľ len ústna informácia/. 

 

Lektori:  P. Haščík , Sabol – pravidlá 

    L. Podlucký –  športovo technické záležitosti 

             

 

V Bratislave dňa 1.4.22 

Spracovali:  J. Rudinsky, predseda KRaD 

  L. Podlucký, tajomník KRaD 

 

Zároveň bola potvrdená tlač 500 ks novej edície pravidiel hádzanej. 

 

VV SZH zobral informáciu na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10 

Rôzne 

V dňoch 11.-16.3.2022 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam VV SZH s nasledovným výsledkom: 

 

1. Schválenie organizátora SOH U12 2021/22 :  Slovan Malá Fatra – hádzanársky klub Žilina 

 

Hlasovanie:                 ZA                   - 8x 

                             PROTI           - nikto 

                             ZDRŽAL SA  - nikto 

                                      Nehlasoval      - 1 x 

 

2. Schválenie zmeny termínu konania SOH U12 : nový termín 24.-26.jún 2022 + z tohto dôvodu upravené 

propozície SOH U12 /v prílohe/ 

 

Hlasovanie:                       ZA                - 8x 

                             PROTI            - nikto 

                             ZDRŽAL SA  - nikto 

                                             Nehlasoval      - 1 x 

 

3. Návrh miesta a časov na finále SP mužov a žien: 

 

V zmysle Rozpisu pre Slovenský pohár mužov a žien VV SZH určuje miesto finálových zápasov SP. Z tohto 

dôvodu predkladáme VV SZH návrh na dejisko a termíny finálových zápasov nasledovne (oba budú v priamom 

TV prenose na RTVS šport a zároveň je dejisko neutrálna pôda pre všetky družstvá ako aj prezentácia novej 

športovej haly): 

 

Miesto:                ŠH Topoľčany 

Termíny:              10.4.2022 o 14:30 hod. finále žien 

10.4.2022 o 16:30 hod. finále mužov (začiatky sú stanovené po dohode marketingu SZH 

s RTVS, nakoľko po druhom finále pokračuje priamy prenos z hokejového play off ) 

 

Hlasovanie:                       ZA               - 8x 

                             PROTI            - nikto 

                             ZDRŽAL SA  - nikto 

                                             Nehlasoval      - 1 x 

 

V zmysle vyššie uvedených výsledkov hlasovania, boli VV SZH schválené všetky 3 návrhy tak, ako boli 

predložené. 
 

 

Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam VV SZH s nasledovným výsledkom: 

 

Hlasovanie per rollam o ukončení spolupráce s p. Petrom Kukučkom ako hlavným trénerom RD mužov. 

 

Hlasovanie:                       ZA                  - 7x 

                             PROTI            - nikto 

                             ZDRŽAL SA  - 1x 

                                             Nehlasoval      - 1x 

Na základe výsledku hlasovania, bol návrh schválený tak, ako bol predložený. 



M. Šubák predložil odvolanie ŠŠK Bernolákova 16 Košice proti rozhodnutiu ŠTK SZH zo dňa 25.3.2022 

pod značkou ŠTK SZH/2022. 

 

Po diskusii prikročili členovia VV SZH k hlasovaniu za pôvodné rozhodnutie ŠTK SZH (predseda ŠTK SZH 

I.Sverák nehlasoval): 

 

Výsledok hlasovanie: 

ZA:   5x 

PROTI:  1x 

ZDRŽAL SA:  1x 

 

 

V zmysle výsledku hlasovania členov VV SZH, bolo potvrdené rozhodnutie ŠTK SZH. 

 

 

J. Holeša, prezident SZH pozval členov VV SZH na Final 4 SP mužov a žien do Topoľčian a na blížiace sa 

kvalifikačné zápasy RD SR. 

 

Následne sa musel prezident SZH J. Holeša ospravedlniť z ďalšieho priebehu rokovania VV SZH a poveril 

vedením VV SZH M. Šubáka, podpredsedu VV SZH. 

 

 

I.Sabovik, GS SZH uviedol vopred zaslaný písomný materiál, pripravený marketingom SZH k Sedmičke roka 

2021. 

Anketové lístky, hlasovanie a návrh hlasujúcich tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

O predložených návrhoch hlasovali členovia VV SZH všetci ZA. 

 

 

I.Sabovik GS SZH ďalej uviedol písomné materiály vypracované P. Kukučkom, trénerom RD mužov SR 

Správu trénera za ME mužov 2022 a vyhodnotenie marcových zrazov RD mužov a kvalifikačných zápasov s 

Belgickom, ktoré taktiež obdržali členovia VV SZH vopred. 

 

VV SZH zobral materiály na vedomie. 

VV SZH po diskusii a skúsenostiach požaduje právo pripomienok k členom RT reprezentačných družstiev SR. 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 5.5.2022 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti 

Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

Následne M. Šubák, podpredseda VV SZH rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy k zápisnici: 

 

č.1 - Tabuľka RCH Bratislava (doplnenie) 

č.2 - Prihláška do MOL ligy 2022/2023 

č.3 - Prihlášky do súťaží SZH 2022/2023 

č.4 - Dotazník pre kluby do súťaží SZH 

č.5 - Pozvánka na poradu klubov MOL ligy 

č.6 - Pozvánka na poradu klubov NHE 

č.7 - Anketový lístok – Sedmička roka 2021 - muži 

č.8 - Anketový lístok – Sedmička roka 2021- ženy 

č.9 - Hlasovanie – Anketa Sedmička roka 2021 

č.10 - Návrh hlasujúcich – Sedmička roka 2021 

 

 

 

V Bratislave, dňa 7.4.2022 

 

 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overili: J. Holeša, v.r. a M. Šubák, v.r. 

 

 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 


