
 Slovenský zväz hádzanej  Junácka 6  831 04  BRATISLAVA 

 

 

Z Á P I S N I C A   9/2022  

z rokovania Výkonného výboru SZH, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.10.2022 

o 12:00 hod. v Bratislave, v zasadacej miestnosti SZH, Junácka 6 

 

 

 

Prítomní : J.Holeša, M.Šubák, P. Varjassiová, I.Sverák, P. Streicher,  V.Pokorný a M.Lozák,  

 

Ospravedlnení: J. Beňadik, P. Haščík 

 

Prizvaní:   P. Palša, M.Jursík, E.Kelecsényi, I.Sabovik a 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. Schválenie hlavných úloh  LK SZH na obdobie 2022 – 2026  M. Šubák 

6. Príprava školenia rozhodcov licencie C     P. Haščík 

7. Rôzne      

 

 

 

 

K bodu 1 

Otvorenie 

 

Členov VV SZH privítal J. Holeša, prezident SZH a predseda VV SZH. Následne otvoril rokovanie. VV 

SZH bol uznášania schopný v zmysle stanov SZH. 

 

 

 

K bodu 2 

Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení vykonal P. Brunovsky na základe samostatného písomného materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3  

Správa predsedov komisií  

 

  

P. Streicher, predseda KM SZH uviedol, že rozbiehajú workshopy po Slovensku, čaká sa na termín 

v Bratislave. 

Prehľad termínov jednotlivých workshopov: 

7.11.2022 v Stupave pre BA a TT kraj 

14.11.2022 v P. Bystrici (ako aj blok 3 pre Tréneri nedisKvalifikujte sa!) pre TT, ZA a BB kraj 

21. alebo 28.11.2022 v Prešove 

5. alebo 12.12.2022 v Šali (ako aj blok 3 pre Tréneri nedisKvalifikujte sa!) pre NI kraj 

 

V spolupráci so S. Priklerovou a ČSH riešia „Master coach“, 3. blok bude 17.-20.8.2022 v Bratislave, na 

FTVŠ UK. Prvé bloky budú v ČR. V najbližších dňoch vyhlásia výzvu na prihlásenie sa. 

 

Na školenie trénerov licencie „B“ je zatiaľ 7 prihlásených (zvážiť spojenie s B+) 

 

 

P.Varjassiová, zástupkyňa športovcov informovala, že neobdržala žiadny podnet na riešenie. 

 

 

I.Sverák, predseda ŠTK SZH oboznámil členov VV SZH, že ŠTK SZH zasadá pravidelne. Vyžrebovala ¼ 

finále SP mužov pilotne v štúdiu SZH, ktorý bol snímaní kamerou a stream žrebu bol zverejnený a zaslaný 

klubom.  

ŠTK SZH musela kontumovať niekoľko zápasov (štart hráča zo súpisky „A“ družstva za „B“ družstvo – 

Záhoráci Stupava/Malacky, nenastúpenie družstva na zápas SP mužov – TJ Sokol Cífer a v I. lige žien – 

HC DAC D. Streda, porušenie SP SZH čl. 12 (viac ako 4 pendlujúci hráči v doraste) – HK Kúpele Bojnice. 

 

ŠTK SZH, po diskusii s členmi VV SZH, pripraví návrh úpravy rozpisu I. ligy mužov a žien súťaže tak, že 

i v tejto súťaži bude musieť družstvo pri hlásení zápasu zohľadniť, ak „A“ družstvo, štartujúce v najvyššej 

súťaži, hraje zápas v pohári EHF. 

 

M.Lozák, predseda komisie KZH informoval členov VV SZH, že súťaže vo všetkých KZH prebiehajú. 

Problémy v membery (neuzatváranie a nenahrávanie zápisov) – upozornil všetkých predsedov jednotlivých 

KZH a požiadal o nápravu. Verí, že to bude už v poriadku. 

Do bodu rôzne predložil písomný materiál. 

V BA KZH už hrajú družstvá bez lepidla – používajú menšie lopty. 

Nie všetky KZH zatiaľ nominovali koordinátorov (moduly). 

Pripravil prvý „nástrel“ rozpočtu pre ZIGGY šport 

 

 

M.Šubák, predseda LK KZH  oboznámil členov VV SZH, že mali on line zasadnutie komisie a pripravil 

písomný materiál, ktorý predkladá v samostatnom bode. 

Zároveň sa na LK SZH zaoberali podnetom od M. Rummela (návrh na úpravu PP SZH) a požiadal 

o preposlanie tohto návrhu všetkým členom VV SZH, aby sa k nemu vyjadrili. 

 

V.Pokorný, predseda DK SZH informoval členov VV, že DK SZH bude zasadať dnes, po skončení VV 

SZH, nakoľko majú viacero prípadov i kontumácie z dôvodu nepricestovania družstiev na zápas. 

 

 



K bodu 4 

Informácia o projekte RCH 

 

E. Kelecsényi predložil vopred zaslaný písomný materiál: 

 

 

Správa RCH pre VV SZH - október 2022 

 

 

 Školský projekt: 

o  Personálne obsadenie trénerských pozícií v krúžkoch v novej sezóne 2022/2023 sa 

finalizuje a Zmluvy sú pripravené na podpis. 

o  

o  Momentálne sa krúžky postupne rozbiehajú a prebieha ich nahlasovanie koordinátorkám. 

o  RCH - BA, TT kraj  63 krúžkov  

 Východ:  

 Michalovce 3 krúžky/3 tréneri 

 Prešov 0 

 Košice 15 krúžkov / 7 trénerov 

 Trebišov 3 krúžky /3 tréneri 

  Považská Bystrica: 

  Žilina 5 krúžkov/nezadaný počet 

  Martin 5 krúžkov/5trénerov 

  Považská Bystrica 5 krúžkov/nezadaný počet 

   Trenčín 3 krúžky /3 tréneri 

   Bánovce n./B. 2 krúžky /1 tréner 

   Lehota pod V. 4 krúžky /2 tréneri 

Topoľčany:  

   Topoľčany 3 krúžky/2 tréneri 

   Bojnice 2 krúžky/1 tréner 

 

Šaľa:  

   Šaľa 2 krúžky/2 tréneri 

   Bojnice 2 krúžky/1 tréner 

 

  Celkom ostatné kraje: 52 krúžkov/29 trénerov - iba nahlásených. Komunikácia medzi hlavnou  

            koordinátorkou a klubmi naďalej prebieha a do dvoch týždňov by mali byť doplnené krúžky           

                            v regiónoch kde sa začalo s prácou v krúžkoch neskôr. Celkovo je 115 krúžkov. 

                              

 

 

 

 

 

 



Nakoľko v Prešove chýbajú krúžky, zasielame vysvetlenie regionálneho manažéra:  

 

o  Manažér regiónu východ  

 

 Po oznámení podmienok pre prácu krúžkov pre ročník 2022/23 (7.9.2022) som ešte 

aj ja osobne  kontaktoval kluby v regióne a osobne aj odovzdal  kontakty na školy 

a učiteľov, ktorí viedli krúžky v minulosti,  tiež sa zúčastnil aktívu klubov 

Prešovského krajského zväzu hádzanej, kde túto tému   otvoril a apeloval na potrebu 

nadviazania spolupráce so školami. Zároveň aj otvoril   tému vzdelávania trénerov, 

kde je potrebné vytvárať si rezervy z vlastných zdrojov – nie všetci dorastenci  budú 

pokračovať v kariére ako hráči, ale ich využitie ako trénerov je možné dokonca aj 

prospešné.  Bohužiaľ RM musel  konštatovať nezáujem klubov.  

 RM východ osobne  kontaktoval aj učiteľov v Prešove, ktorí reálne aj krúžky 

vedú a majú záujem o pokračovanie, ale z dôvodu nezáujmu o kontaktovanie zo 

strany klubov nie je podpísaná ďalšia  spolupráca.  

 Počty v Trebišove, Košiciach a aj v Michalovciach zodpovedajú reálnemu stavu a aj 

potrebám pre jednotlivé kluby. V Bardejove majú, podľa informácií, existenčné 

problémy s ďalším pokračovaním klubu a pripravuje sa štart krúžkov vo Vranove 

nad Topľou, reálne sa pripravuje spolupráca s dvoma  školami.  

 

o  Projekt MODULY: 

 

 Tréneri do škôl 

 KZH postupne nahlasujú trénerov, ktorí budú predstavovať náš MODUL na ZŠ 

 TMK SZH pripravuje metodický materiál, ktorý sa bude používať na všetkých 

prihlásených školách 

 Do projektu ku dňu 20.10.2022 prihlásených 59 škôl 

 

  

 

 Systém práce s mládežou od sezóny 2022/2023 a príprava na Akadémiu 

 

o  Schválené jednodňové akcie pre TP a RHC. 

 

 Uskutočnené akcie v regiónoch: 

o  Región BA – Bratislavský kraj  (Ľubomír Orosz) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Kysel, RCH Martin Spuchlák 

 Ženská zložka – TP Ľuboš Hepner, RCH Peter Olšavský 

 

17.10.2022 Bratislava - TP kategórii starších žiačok 

o  Región Západ – Trnavský a Nitrianský kraj  (Pavol Polakovič) 

 Mužská zložka – TP Tomáš Straňovský, RCH Pavol Polakovič 

 Ženská zložka – TP Mária Straková, RCH Silvia Dostanič 

 



30.09.2022 Šaľa - RCH ml. dorastenky 

04.10.2022 Nové Zámky - RCH ml. dorastenci 

01.11.2022 Nové Zámky - TP kategórii starších žiakov 

 

o  Región Stred – Trenčianský, Žilinský, Banskobystrický kraj + Topoľčany (Lukáš 

Klačanský) 

 Mužská zložka – TP Ladislav Kovačin, RCH Lukáš Klačanský 

 Ženská zložka – TP Renáta Bartková, RCH Viktor Dubovský 

 

29.09.2022  Dubnica nad Váhom - RCH ml. dorastenky 

25.10.2022  Považská Bystrica - TP kategórii starších žiakov 

 

o  Región Východ – Prešovský a Košický kraj (Milan Foľta) 

 Mužská zložka – TP  RCH Marek Gernát 

 Ženská zložka – TP Drahuš Ondo-Eštok, RCH Miroslava Kundrátová 

 

27.09.2022  Michalovce – RCH mladšie dorastenky 

28.09.2022  Prešov - RCH ml. dorastenci 

10.10.2022  Michalovce - TP kategórii starších žiačok 

24.10.2022  Trebišov - TP kategórii starších žiakov 

 

 

 Semináre z Projektu „Tréneri "nedisKvalifikujte sa": 

 

o  Pripravuje sa 25.10.2022 seminár osobnostného vzdelávania v Michalovciach –    

 počet prihlásených 10 trénerov (maximálny počet je skupina 14-15 osôb). 

 V Prešove bola ponuka na októbrový termín osobnostného vzdelávania – počet   

  prihlásených 0. 

 

Pripravila: Renáta Marcinová / 20.10. 2022 

 

 

 

VV SZH zobral informácie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 5 

Schválenie hlavných úloh LK SZH na obdobie 2022 – 2026 

 

M. Šubák, predseda LK SZH vopred predložil nasledovný písomný materiál: 

 

 

PLÁN  HLAVNÝCH  ÚLOH  LEGISLATÍVNEJ  KOMISIE SZH NA  OBDOBIE 2022 – 2026 :   

 

Prioritnými úlohami LK SZH na obdobie od 2022 do 2026 sú  : 

 

1) dokončenie prehodnotenia všetkých aktuálnych smerníc a noriem platných v SZH v súlade so 

Zákonom o športe č. 440/2015 Z.z. a jeho úpravami a tiež doplňujúcim Zákonom č. 335/2017 Z.z. 

o činnosti športového odborníka 

2) implementácia novoprijatých všeobecných zákonov platných v SR do legislatívnych predpisov SZH 

3) spracovanie štatútov jednotlivých odborných komisií VV SZH 

4) spracovanie smernice súvisiacej s elektronizáciou novej matriky SZH 

5)  riešenie aktuálnych návrhov členov SZH z dôvodu obsahovej zmeny resp. doplnenia   platných 

smerníc SZH 

6) riešenie aktuálnych návrhov odborných komisií SZH z dôvodu obsahovej zmeny resp. doplnenia 

platných smerníc SZH 

7) riešenie aktuálnych úloh pre legislatívnu komisiu SZH plynúcich zo zasadnutí VV SZH 

8) príprava konferencií SZH v rokoch 2023 – 2026 v zmysle Stanov SZH 

 

K bodu 1 : 

LK SZH postupne prehodnotí a aktualizuje platné smernice v súlade so zákonom o športe a prijatými 

zmenami k nemu s ohľadom na obdobie od kedy príslušná norma v SZH platí. 

Do tejto kategórie patria predovšetkým smernice: 

 Postup pri zlúčení klubov  -  platnosť od 24.9.2002 

 Kódex rozhodcov a delegátov SZH -  platnosť od 25.6.2011 

 Poriadok pre riešenie sporov SZH - platnosť od 14.6.2016 

 

Pre prípravu zmien, inováciu a ich doplnenie požiadame o spoluprácu jednotlivé odborné komisie , ktoré 

s týmito smernicami pracujú a sami najlepšie cítia potrebu , čo by do týchto legislatívnych noriem bolo 

potrebné doplniť, upraviť  v nich alebo niektoré články dokonca vynechať . 

 

K bodu 2 : 

V prípade schválenia budúcich nových všeobecných zákonov platných v SR , ktoré svojim charakterom 

budú mať vplyv taktiež na činnosť SZH, LK SZH tieto zákony následne zapracuje  do dotknutých 

legislatívnych noriem SZH. 

 

 

K bodu 3 : 

Každá odborná komisia VV SZH sa venuje svojim odborným témam a rieši úlohy odborného charakteru. 

Preto by mala mať vypracovaný a schválený svoj vlastný štatút, ktorý zahŕňa náplň činnosti a kompetencie 

príslušnej odbornej komisie.    

 

 

 



 

K bodu 4 : 

Vzhľadom na elektronizáciu novej matriky SZH bude žiaduce upraviť legislatívne smernice a poriadky 

(štart bez RP, len elektronický zápis zo stretnutia – bez papierového zápisu atd) a spracovať k tomu 

smernicu pre prácu s ňou vrátane popisu jednotlivých častí novej matriky.  

 

K bodu 5 : 

V prípade, že budú zo strany členov (fyzických i právnických osôb) navrhované doplnenia či zmeny 

niektorých obsahových článkov konkrétnej smernice, bude sa tým LK SZH bezodkladne  zaoberať. 

 

K bodu 6 : 

V prípade, že budú zo strany odborných komisií SZH navrhované doplnenia či zmeny niektorých 

obsahových článkov konkrétnej smernice, bude sa tým LK SZH bezodkladne  zaoberať. 

 

K bodu 7 : 

V rámci prerokovávaných materiálov na zasadnutiach VV SZH sa objavujú aj skutočnosti, pre vyriešenie 

ktorých je potrebná súčinnosť legislatívnej komisie z dôvodu uzatvorenia legislatívnej neistoty v danej 

veci. 

 

K bodu 8 : 

V zmysle Stanov SZH, čl. 6, bod 6 a 7 sa riadne zasadnutie konferencie SZH koná najmenej raz za rok. 

Preto v prvých mesiacoch rokov 2023,2024,2025 a 2026 sa LK SZH bude okrem iného venovať prípravám 

uskutočnenia týchto konferencií najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka. 

 

 

Spracovala a schválila:    LK SZH na svojom zasadnutí dňa 20.10.2022 

 

 

Predkladá : Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH 

 

 

 

VV SZH, po úprave v bode 4, zobral hlavné úlohy LK SZH na obdobie 2022 – 2026 na vedomie. 

 

 

 

 

 

K bodu 6 

Príprava školenia rozhodcov licencie C 

 

Z dôvodu ospravedlnenia sa predsedu KRaD SZH P. Haščíka, sa bod prekladá na najbližšie zasadnutie 

VV SZH. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 7 

Rôzne 

 

J. Holeša, prezident SZH požiadal všetkých členov VV SZH, aby do 15.11.2022 zaslali nákladové položky 

za príslušnú komisiu, ako podkladový materiál pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. 

 

 

M. Šubák, predseda LK SZH predložil nasledovný písomný návrh: 

 

V zmysle Stanov SZH, l. 3, bod 5.5 LK SZH predkladá návrh na prijatie za nového člena SZH: 

 

Sečovské Sov(ičk)y  Sečovce , IČO: 54 614 368 

sídlo:   Plechotická 1039/39, 078 01 Sečovce 

predseda :  Cyril Ihnát 

 

Subjekt splnil podmienky pre prijatie za člena SZH v zmysle článku 3 Stanov SZH. 

 

VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválil návrh tak, ako bol predložený. 

 

 

M. Lozák, predseda komisie KZH vopred predložil dva nasledovné písomné materiály: 

 

Predbežný rozpočet k projektu “ZIGGY Sport”: 

 

    Členovia VV SZH obdržali spracovaný predbežný rozpočet k projektu "ZIGGY Sport" Stredných škôl 

v rámci Okresných kôl, ktoré sa majú odohrať do termínu 30.11.2022. Materiál obsahuje Ceny prenájmov 

hál som počítal na základe priemeru nájmu /viď popis v tabuľke/, jednotlivé nájmy niekde môžu byť vyššie 

alebo menšie, niekde môžme rátať aj s tým, že zápasy sa odohrajú v rámci vyučovania. Odmeny 

delegovaných rozhodcov a delegátov sú počítané podľa výšky odmien uvádzaných v propozíciách "ZIGGY 

Sport" MS SR SŠ 2022/23. Pri výpočtoch počtu zápasov a počtu prenájmu hál som vychádzal z počtu 

prihlásených škôl v rámci jednotlivých okresov, podľa Bergerových tabuliek, avšak jednotlivé KZH môžu 

si upraviť systém Okresných kôl tak, že buď zápasy odohrajú každý s každým alebo rozdelia školy do 

skupín. Ja som vychádzal z obidvoch možností. Členovia VV SZH dostali zoznamy prihlásených škôl za 

jednotlivé kraje a kategórie /muži, resp. ženy/ 

      Tento výpočet rozpočtu je len orientačný a zasielam ho aj k prerokovaniu na najbližšom zasadaní VV 

SZH.  

 
       

P. č. 
Okresné kolo + 

kategória 

Počet 

zápasov 

Počet 

hodín nájmu 

Súčet 

nájmov 

Súčet 

odmien pre 

KRaD 

Súčet 

nákladov 

celkovo  

1. 
PO kraj - Okresné 

kolá 
35 39 1,560 € 626 € 2,186 € 

2. 
KE kraj - Okresné 

kolá 
61 68 2,720 € 1,026 € 3,212 € 

3. 
BA kraj - Okresné 

kolá 
20 22 880 € 380 € 1,260 € 

4. 
TN kraj - Okresné 

kolá 
19 22 880 € 349 € 1,229 € 



5. 
TT kraj - Okresné 

kolá 
27 31 1,240 € 451 € 1,691 € 

6. 
NI kraj - Okresné 

kolá 
46 52 2,080 € 803 € 2,883 € 

7. 
ZA kraj - Okresné 

kolá 
20 22 880 € 626 € 1,203 € 

8. 
BB kraj - Okresné 

kolá 
          

Spolu € :   228 256 10,240  4,261  13,664  
       

 

1. Priemerná 

odhadovaná cena 

nájmu haly:  40 € bez 

DPh 

     

       

 
2. Výška odmeny 

rozhodcu á 1 zápas: 7 

€ brutto 

     

       

 
3. Výška odmeny 

delegát á deň: 50 € 

brutto 

     

       

VV SZH po diskusii zobral materiál na vedomie s tým, že do 31.1.2023 sa odohrajú okresné kolá, do 

15.3.2023 krajské kolá a do rozpočtu pre rok 2023 bude zapracovaná čiastka 15.000 eur. 

 
 
 

   

Vec:                        Návrh k skvalitneniu práce so systémom Membery SZH  

  

  

     V rámci súťažného ročníka 2022/23 sa rozbehla zápasová prax vo všetkých kategóriách, avšak tak ako 

v predchádzajúcich súťažných ročníkoch nastali problémy s plnením si povinností zo strany zúčastnených 

strán v činnosti práce so systémom Membery SZH, kde sú nahadzované všetky štatistické údaje, avšak k 

dnešnému dňu tieto štatistiky nekorešpondujú so skutočným stavom, načo sme boli upozornení zo strany 

SZH. Vzhľadom k popísanej situácii navrhujeme VV SZH prijať uznesenie na základe nižšie navrhnutých 

zmien zo strany Komisie KZH SZH:  

  

1. Pracovník zodpovedný za system Membery SZH v zmysle uznesenia poskytne členom Komisie KZH 

/v rámci oblastnej pôsobnosti jednotlivých KZH/ raz mesačne po ukončení kalendárneho mesiaca výpis 

zo systému, kde sa uvedie zoznam klubov, ktoré si nesplnili povinnosti pre riadne vypĺňanie on-line 

zápisov a ich ukončenie,  

  

2. SZH poskytne, udelí prístup do systému Membery SZH všetkým členom Komisie KZH alebo ním 

povereného zástupcu, aby títo mohli vykonávať kontrolnú činnosť za účelom predchádzania vzniku 

problémov a vedeniu riadnej štatistiky, ktorá je následne uverejňovaná na web stránke SZH a portály, 

ktorý kontroluje MŠVVaŠ SR:  

  



a/ udelenie prístupu do systému Membery SZH v rámci oblastnej pôsobnosti KZH, tak aby poverená 

osoba mohla kontrolovať všetky zápisy zo zápasov jednotlivých klubov v rámci KZH ,  

  

b/ bez možnosti vykonávať zmeny v registrácii osôb, vykonávania zmien údajov osôb a vykonávania 

zmien v zmysle Prestupového poriadku SZH,  

  

3. Návrh vykonávania školenia klubových manažérov,  zapisovateľov a časomeračov 2x ročne /pred 

začiatkom súťažného ročníka a pred začiatkom odvetnej časti súťažného ročníka/. Pre tento súťažný 

ročník vykonať školenie v čom nabližšom možnom termíne, ďalej postupovať podľa návrhu 2x ročne 

/leto – zima/.  

  

Dôvodová správa:  

  

      Dňa 9.10.2022 bola zo strany pracovníkov SZH sme boli upozornený na neplnenie si povinností zo 

strany jednotlivých klubov, ktoré spadajú do oblastnej pôsobnosti jednotlivých KZH a to v problematike 

vypĺňania štatistických údajov v systéme Membery SZH, tak ako je uvádzané v Reglemente  súťaží SZH 

/knižka hádzaná 2022/23/ v sekcii “Spoločné ustanovenia pre družstvá SZH v súťažiach SZH, bod. 9. 

“Zápis zo stretnutia” a v Reglementoch – rozpisoch súťaží jednotlivých KZH SZH.  Ďalej uvádzam 

komunikáciu s jednotlivými členmi Komisie KZH:  

    

V zmysle mnou zaslaného e-mailu, ktorým som upozornil a vyzval všetkých členov Komisie KZH SZH na 

kontrolu plnenia si povinností zo strany klubov smerujúcom k riadnemu vypĺňaniu on-line zápisov v 

systéme Membery, Vás zodpovedných pracovníkov SZH za obsluhu systému Membery žiadam o 

vypracovanie a následné zaslanie štatistickej tabuľky plnenia - neplnenia si povinností v danej problematike 

za jednotlivé KZH, pod ktoré spadajú jednotlivé kluby. Taktiež na návrh jednotlivých členov Komisie 

KZH, odozva k mnou zaslanej výzve ku kontrolnej činnosti, Vás týmto žiadam o udelenie prístupu do 

systému aj jednotlivým členom Komisie KZH /podobne ako klubový manažér/, tak aby mohli kontrolnú 

činnosť vykonávať v rozsahu pôsobnosti svojho KZH, taktiež vykonať školenie klubových manažérov, 

zapisovateľov a zodpovedných osôb pre prácu so systémom Membery SZH v rámci jednotlivých KZH SR, 

tak ako to bolo už v minulosti realizované. Mám zato, že toto je jedno z možných riešení ako skvalitniť 

prístup k štatistickým informáciám a predísť represívnym opatreniam.  

   

   

V Prešove, 13.10.2022 

Vypracoval a predkladá M. Lozák, predseda komisie KZH  SZH  

   

VV SZH po diskusii zobral materiál na vedomie s nasledovnými doplneniami: 

k bodu 2 – ľahšie sa bude vykonávať kontrola cez web SZH a sekciu „súťaže“ ako v matrike, nakoľko 

členovia komisie, resp. poverené osoby nebudú nahrávať chýbajúce údaje, ale len kontrolovať 

a kontaktovať príslušný klub, aby v prípade potreby vykonali nápravu.  

k bodu 3 – po dokončení nového  systému bude vypracovaný aj manuál a uskutoční sa on line školenie. 

   

   

 
 
 
 
 



V dňoch 3.-6.10.2022 prebehlo hlasovanie per rollam na návrh V. Pokorného, predsedu DK SZH k novele 

DP SZH. 

Členovia VV SZH hlasovaním všetci „ZA“ schválili novelu DP SZH tak, ako bola predložená a je 

zverejnená na web stránke SZH a informácia uverejnená i v Správach SZH. 

 

 

V dňoch 7.-14.11.2022 sa uskutočnilo hlasovanie per rollam k úprave rozpisu M-SR staršieho žiactva 

2022/2023, na návrh J. Beňadika, predsedu KM SZH.  

 

Členovia VV SZH hlasovaním: 

ZA   – 7x 

PROTI   – nikto 

ZDRŽAL SA   – nikto 

NEHLASOVALI  – 2x 

 

schválili úpravu rozpisu M-SR staršieho žiactva 2022/2023 tak, ako bola predložená. 

 

 

 

Termín najbližšieho rokovania VV SZH bol určený na 29.11.2022 o 12:00 hod. v zasadacej miestnosti 

Slovenského zväzu hádzanej, Junácka 6, Bratislava. 

 

 

Následne J. Holeša, prezident SZH všetkým poďakoval za účasť a konštruktívnu diskusiu a zasadnutie 

Výkonného výboru SZH ukončil. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14.11.2022 

 

Zapísal: P. Brunovský, v.r. 

 

Overili: J. Holeša, v.r.  

 

 

 

 

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

Prístupnosť materiálov je na sekretariáte SZH. 

 


