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Článok 1 
 

Delegát SZH 
Základné ustanovenie 

 
1. Všetky základné povinnosti a podmienky práce delegáta 

Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len SZH) sú stanovené 
pravidlami hádzanej IHF, rozpisom súťaží SZH, organizáciou zápasov  
a inými platnými  legislatívnymi predpismi Slovenského zväzu 
hádzanej (ďalej len SZH). 

 
2. Delegátom môže byť iba osoba s platným registračným preukazom 

SZH, ktorá musí v nominačnom seminári organizovaným Komisiou 
rozhodcov  SZH (ďalej len KR SZH) potvrdiť odbornú  spôsobilosť na 
vykonávanie tejto funkcie. 

 
3. Každý kandidát na funkciu delegáta SZH  musí svoju odbornú 

a etickú spôsobilosť dlhodobo  preukazovať už pred podaním žiadosti 
o zaradenie do zboru delegátov. 

  
4. Predovšetkým ide o odbornú znalosť metodiky hádzanej, pravidiel 

hádzanej IHF, rozpisov súťaží a iných pre prácu delegáta záväzných 
legislatívnych predpisov SZH, ktoré súvisia    
s rozhodovaním, hodnotením výkonov rozhodcov a kontrolou 
organizácie zápasov.  

 
5. Delegáti - kandidáti  po zaradení do nominačného seminára a po 

splnení podmienok udelenia licencie začínajú pracovať   vždy na 
najnižšom licenčnom stupni, pričom minimálna dĺžka zotrvania 
v tomto stupni je 1 neprerušený kalendárny rok  . 

 Nominácie delegátov podľa potrieb SZH vykonáva Komisia 
 rozhodcov SZH.  
 
6. Bez ohľadu na podmienky registrácie delegáta SZH v EHF / IHF 
 platí, že každý delegát SZH, ktorý je súčasne aj  delegátom  IHF / 
 EHF  sa  musí  každoročne  podrobiť previerke svojich znalostí 
 a schopností  na  oficiálnom seminármi organizovanom KR 
 SZH. Delegátom IHF, EHF, ktorí absolvovali v rámci nominácie na   
 OH,MS kurz delegáta so skúškami alebo sa podrobili testom v rámci 
 vzdelávacích programov pre delegátov v rámci IHF/EHF, sa tieto 
 započítavajú tak isto ako medzinárodným rozhodcom. 
 
7. Absolvovanie seminára SZH a splnenie jeho limitov je podmienkou 
 odporúčania KR SZH  pre  vyslovenie súhlasu VV SZH 
 s vykonávaním funkcie v EHF / IHF a zároveň umožňuje jeho 
 zaradenie na listinu delegátov SZH. 
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Článok 2 

Medzinárodní delegáti  EHF / IHF 
 

1.  KR SZH pre zamedzenie pochybností výkladu o právach 
a povinnostiach medzinárodných delegátov  SZH schválila tento 
režim: 

1.1.Pre činnosť delegátov v orgánoch EHF / IHF platia špecifické   
 predpisy. 
  
2. SZH akceptuje tieto predpisy s podmienkami: 
2.1. Pre schválenie medzinárodných delegátov do orgánov EHF/IHF 
 musia tieto osoby v SZH každoročne a bezo zvyšku  úspešne  splniť 
 všetky testy ich odborných a  etických  schopností a znalostí. 
 ktoré sú podmienkou návrhu KR SZH na schválenie delegáta vo VV 
 SZH.  
 Previerku organizuje a výsledky  pre  VV SZH vyhodnocuje KR 
 SZH. 
 
2.2.Pri nesplnení podmienok previerky je SZH oprávnená o jej 
 negatívnych výsledkoch informovať VV SZH a  EHF/IHF. 
  
2.3.V prípade opakovaného neplnenia si povinností  medzinárodného 
 delegáta  v súťažiach SZH, má  KR SZH   tiež právo vo  VV SZH 
 neodporučiť novú alebo obnovovanú registráciu delegáta 
 v IHF/EHF. 
2.4. Nominácie EHF / IHF  (SEHA) majú prednosť pred nomináciami KR 
 SZH. 
2.5. V prípade nominácie delegáta v IHF/EHF je jeho povinnosťou včas a  
 písomne sa ospravedlniť  z nominácií v SZH. 
 

 
 

Článok 3. 
 

Licencie delegáta SZH 
 

Získanie licencie delegáta je základným prvkom možnosti vykonávať 
činnosť delegáta SZH. 
 
1. VV SZH na návrh KR SZH schválil tri stupne licencie delegáta SZH. 

(Pozri článok 1.3 „Poriadku“.) 
 
2. Platnosť licencií je 5 neprerušených kalendárnych rokov, pričom platí 

podmienka, že každý delegát je pre automatické obnovenie licencie 
povinný splniť limity testov na každoročnom nominačnom seminári. 
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3. Dokladom o udelení licencie je uvedenie mena delegáta na listine  
delegátov schválenej VV SZH. 

 
4. Limity previerky znalostí a schopností delegáta použité na 

nominačnom seminári delegátov: 
4.1.  splnenie minimálne 75% správnych odpovedí z testu   
     obsahujúceho 50 otázok z pravidiel hádzanej; 
4.2. splnenie minimálne 75% správnych odpovedí  z testu   
    obsahujúceho 30 otázok z legislatívy SZH a doplňujúcich  
    činností delegáta.  
Oba tieto testy platia rovnako pre delegátov SZH a delegátov IHF/EHF. 
Testy pripravuje KR SZH. Nesplnenie čo len jedneho limitu testu 
znamená, že delegát musí absolvovať náhradný seminár. Všetky testy 
pre medzinárodných delegátov sú vypracované a plnené v anglickom 
jazyku. 
 
5. Kritériá pre získanie licencie delegáta SZH: ide predovšetkým o tieto 

prioritné kritériá 
5.1. o všeobecne uznávanú osobnosť hádzanej, o jej teoretické 
  a praktické vedomosti a schopnosti  a ich  korektné  
  uplatnenie v činnosťou delegáta; 
5.2.  o perspektívu jeho ďalšieho odborného a osobnostného vývoja, 
  publikovanie odborných tém z hádzanej, regionálnu potrebu, 
  dostupnosť a  ekonomiku  nominácií; 
5.3. ide tiež o bývalých  hráčov najvyšších súťaží, hráčov  
  reprezentantov, ktorý  už  skončili  svoju hráčsku  
  kariéru;  
5.4.  o súčasných, v SZH uznávaných funkcionárov;  
5.5.   bývalých medzinárodných rozhodcov a delegátov,  alebo  
  vybraných rozhodcov z najvyšších  súťaží SZH; 
5.6. o osoby s úspešným  skončením telovýchovným vzdelaním so 
  špecializáciou hádzaná (FTVŠ); 
5.7.  o vysokokvalifikovaných trénerov s prednosťou bývalých  
  reprezentačných trénerov; 
5.8.  o osoby činné v riadiacich funkciách   IHF / EHF, ktoré spĺňajú 
  podmienky udelenia licencie delegáta SZH. (Pozri bod 5.) 
 
6. Licencie vydáva, odoberá a ich stupne podľa predchádzajúcich 

výsledkov previerok a kvality činnosti v zbore delegátov alebo 
rozhodcov  mení a zverejňuje KR SZH. Platnosť licencie delegáta 
obmedzuje jeho vek, disciplinárny trest alebo  nesplnenie limitov 
skúšobných  testov. 

 
7. Výber kandidátov na nominačný seminár delegátov vykonáva KR 
 SZH.  
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8. Delegáti, ktorým končí platnosť licencie písomne požiadajú KR SZH 
  o jej predĺženie. Predĺženie je podmienené pozvaním na nominačný 
  seminár a splnenie podmienok nominačných testov. (Pozri bod 5.) 
 
9. Licencia delegáta ho oprávňuje vykonávať aj funkciu časomerača 
 a zapisovateľa. 
 
    

Článok 4 
 

Listina delegátov 
 
1. Menovitú listinu delegátov SZH navrhuje  KR SZH, schvaľuje VV 

SZH. 
 
2. Listina je platná pre najbližší súťažný ročník súťaží riadených SZH. 
 
3. Na listinu nebude zaradený ten delegát, ktorý nesplnil nominačné   

podmienky SZH , pričom je jedno, či ide o delegáta SZH alebo 
delegáta s registráciou IHF alebo EHF. 

 
4. Zaregistrovanie delegáta na listinu SZH je podmienené aj  včasným 

zaplatením povinných poplatkov. 
 
5. V súvislosti s možným  stretom záujmov stanovuje KR SZH tieto 

podmienky: 
 
5.1. hodnotenie výkonov nemôže robiť osoba v priamom  
  príbuzenskom stave s rozhodcom; 
5.2. delegáti pôsobiaci vo vedení klubov alebo ich realizačných 
  teamoch,  nemôžu  byť nominovaní na zápasy týchto  klubov; 
5.3 aktívni rozhodcovia rozhodujúci najvyššie súťaže SZH (MR) 
  môžu byť v čase núdze nominovaní na vybrané zápasy  
  nižších súťaží alebo PMR. 
 

Článok 5 
 

Vzdelávací a účastnícky poplatok 
 

Vzdelávací a účastnícky poplatok je schvaľovaný VV SZH. Jeho 
zaplatenie je podmienkou pozvania a absolvovania  vzdelávacích/ a 
nominačných seminárov. Poplatok určuje KR SZH. Výkladom tohto 
materiálu je poverená KR SZH.  
 
Bratislava 22. septembra 2012 
KR SZH - Ambruš 


