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Slovenský zväz hádzanej - Komisia rozhodcov  
Úlohy supervízora SZH 

 
Vážení. 
VV SZH na svojom rokovaní dňa 12.10.2010 schválil pre zápasy play-off 
extraligy a slovenskej časti whilky nominovanie  dvoch zástupcov SZH v zložení 
delegát a supervízor. Upozorňujeme, že program je platný aj pre zápasy 
play-off prebiehajúceho ročníka Tipos extraligy a Whilky. Nominácie 
supervízorov budú vykonávané na základe dôležitosti a obtiažnosti 
zápasu. 
 
Pripomíname: zámer a cieľ nominácií 

ohy a povinnosti supervisorov trola výkonu rozhodcov   
• Supervízor je na zápase poverený  dvojjedinou – najvyššou  funkciou 

spoločenskej a odbornej reprezentácie SZH. 
• Hlavnou   úlohou  je kontrola  práce delegáta,  organizácie a bezpečnosti 

stretnutia. 
• Za výber supervízorov zodpovedá KR SZH, výber schvaľuje VV SZH.  
• Supervizor  pracuje  v hľadisku tam, kde nebude v svojej práci rušený.  
 
Čo je  dôležité v práci delegáta? Dôležitá je možnosť vidieť a hodnotiť 
jeho súhru s rozhodcami  

• Prácu a reč ich tela.   
• Komunikáciu s rozhodcami. 
• Porovnanie reakcií rozhodcov, delegáta a družstiev. 
• Kontrolnú činnosť delegáta v práci „stolíka, verejnej časomiery, rýchlosť 

konania, intenzitu a efektívnu  účinnosť  zásahu  usporiadateľov a pod. 
 
Ide tiež najmä o: 
Skupinové  správania družstiev, obecenstva usporiadateľov, provokatérov a  
zvládnutie mimoriadnych situácií  (diskvalifikácií). V systéme pozorovania 
výkonu rozhodcov hodnotíme ich  taktické správanie, korektný výklad pravidiel, 
stupeň obtiažnosti zápasu  a správnosť prvého dojmu... 
 

Supervízor  
„Desatoro“ úloh pozorovania , porovnávania a vyhodnotenia 

Poriadky ,predpisy, zvyky  
 

Na mysli máme predovšetkým  
• Súťažný poriadok. 
• Disciplinárny poriadok. 
• Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov 2012. 
• Problém - video analýza : bude prípadná  následná   videokontrola zápasu 

zodpovedať našim poznámkam? 
 

Súťažný poriadok a Supervízor 
• Príchod do ŠH 80 minút pred zahájením stretnutia   zúčastniť sa 

Technickej porady;  
Čo rieši Technická porada? 
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V kabíne rozhodcov:  
• a - predstavenie sa delegátovi, rozhodcom a prítomným funkcionárov  

oboch družstiev;  
• b – dohoda s delegátom  a hl. usporiadateľom o mieste pôsobenia 

supervízora v ŠH;  
• c – dohoda  spôsobu kontaktu v prípade mimoriadnej udalosti;  
• d – dohoda o možných vyhláseniach pre médiá, kontrola výstroja hráčov; 
 o spôsobe nástupu a predstavenia, hymny  a pod.; 
Povinnosť v priestore VIP – predstavenie a pozdrav  pre každého  známeho. 
Predstavenie sa končí podaním ruky. Podanie otvorenej dlane značí, 
prichádzam bezo zbrane a v pokoji. 
Supervízori s delegátmi  kontrolujú aj možné  prehnané spôsoby uvítania 
rozhodcov, všeobecné použitie alkoholu v ŠH a pod.   

Kontroluje tiež  bezpečnostné prvky organizácie zápasu 
Práva a povinnosti organizátora 

 
Bezpečnostný koncept ŠH 
Kontrola zabezpečenia únikových ciest pre publikum.  
Označenie únikových ciest. 
Požiarne cesty. 
Voľne schodiská. 
Delené priestory sedenia obecenstva s únikovým priestorom 
schodísk. 
Obsah predaja bufetov a reštaurácií. 
Ochrana „stolíka“ 

Poznámky 

Počet usporiadateľov vyškolených organizovať únik divákov 
v kritickej situácii. ( Požiar,  spadnutá strecha, výpadok el. energie 
a pod.) 

 

Videozáznam: Supervisor je oprávnený pre účely SZH  
zabezpečiť výrobu oficiálneho  videozáznamu. Hlavný usporiadateľ 
mu bude pri splnení úlohy nápomocný. 

 

Supervízor je v prípade potreby splnomocnený spolupracovať 
s orgánmi polície, hasičov a záchrannej zdravotnej služby.                                                                                                                           

 

Mimoriadne udalosti: V samostatnej kapitole je povinný uviesť 
identitu problémových osôb presný čas vzniku a koniec 
mimoriadnej udalosti, rozhodujúce skutočnosti jej vzniku, 
eskalácie a minimálny odhad škôd, ktoré udalosťou vznikli. 
Presný popis je potrebný aj pre správanie všetkých funkcionárov 
zapojených do konfliktu. 

 

V správe detailne popíše konfliktné  správanie divákov: 
domáci / hostia, rušiace manévre, nadávky / urážky / 
fyzické súboje, petardy, dymovnice, iné predmety na hracej 
ploche. Cielený útok na rozhodcov alebo delegáta. 

 

V prípade odvolania družstva z hracej plochy presnú príčinu, čas, 
osobu, tresty. 

 

Nekorektné správanie družstiev v konflikte.  
Supervízor podáva  precízne informácie o nešportovom alebo 
hrubom nešportovom správaní hráča, skupiny hráčov alebo 
funkcionárov uvedie presný menný zoznam, identifikačné znaky 
(čísla) hráčov, počet osôb zúčastnených na konflikte (bitke) 
a samozrejme organizáciu a intenzitu zásahu usporiadateľskej 
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služby.  
Rasistické alebo nacionalistické prejavy: popis, pokiaľ je to možné 
aj ich autorov, prípadne šíriteľov. 

 

Kontrolovať je treba aj sanitárne zariadenia, funkčnosť, čistota, 
vybavenosť a dostupnosť. 

 

Ak je to nevyhnutné pomáha delegátovi pri presadení záujmov 
televízie. Pozície kamier nesmie zavadzať delegátovi v práci, 
neplatí však výhovorka, že pre okamžitú pozíciu kamery delegát 
niečo nevidel!!! 

 

Pre každého supervízora je samozrejmé, že na svojich stopkách 
meria začiatok a koniec času hry! 
Pozor 
Každý supervízor do 24 hod. po skončení zápasu podá po dohode 
s delegátom mailovú hodnotiacu správu na adresu: 
katusakova@slovakhandball.sk  
Správa bude pre DK SZH podkladom pre hodnotenie každej 
mimoriadnej udalosti a priebehu Technickej porady pred zápasom 
Poznámka: pozrite Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov SZH 
2012. 
  

 

 
Prerokované vo VV SZH 5.4.2011 
Status: 12. 3. 2012 
KR SZH - Ambruš 

 
    
 
 


