
 

 

 

 

ZÁPISNICA č.4/2020 

zo zasadania Komisie delegátov SZĽH, Bratislava dňa 8.a 9.8.2020  

Prítomní: 

Robert Svitok predseda KD SZĽH, Mgr. Milan Grečko podpredseda KD SZĽH, Rastislav Krpelec 

člen KD SZĽH, Mgr. Michal Orolin aktivista SZĽH 

 Ospravedlnený:  JUDr. Maria Faithová 

1. Otvorenie a kontrola účasti, prezentácia  
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesení zo zápisnice 3/2020 
4. Úprava Štatútu KD SZĽH 
5. Úprava Smernice jednotného vzdelávania delegátov SZĽH 
6. Kontrola kompletnosti prihlášok nových adeptov na funkciu delegát SZĽH 

a odsúhlasenie zoznamu pozvaných kandidátov na získanie odbornej spôsobilosti 
7. Príprava semináru na získanie odbornej spôsobilosti a rozdelenie úloh členov KD 
8. Pokyny a usmernenia pre sezónu 2020/2021 
9. Tlačivá pre delegátov, sezóna 2020/2021 
10. Poďakovanie bývalému členovi KD za prínos pre hokejové hnutie, ukončenie funkčného 

obdobia 
11. Rôzne 

 

K bodu 1, 2:  Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol Robert Svitok. Na začiatku predstavil návrh programu 

zasadnutia.  

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 19/20  

KD SZĽH schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

 Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 3:  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KD 

Bolo prekontrolované plnenie jednotlivých uznesení zo zápisnice 3/2020. Žiadny 

z členov KD nemal námietky. 

Uznesenie č. 20/20  

KD berie na vedomie správu z plnenia jednotlivých uznesení zo zasadnutia 26.2.2020 

Nie je potrebná opakovaná potreba kontroly predchádzajúcich uznesení. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4:  Úprava Štatútu KD SZĽH 

Na základe skúseností z praxe, bolo potrebné prehodnotiť a zmeniť ustanovenia 

Štatútu komisie delegátov SZĽH. Vykonané zmeny boli vyznačené v upravenej verzii 

ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Uznesenie č. 21/20  

KD súhlasí s obsahom vykonaných zmien v Štatúte KD SZĽH a návrh úprav predloží na 

schválenie VV SZĽH v čo najkratšom termíne. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Úprava Smernice jednotného vzdelávania delegátov SZĽH 

Na základe skúseností z praxe, bolo potrebné prehodnotiť a zmeniť ustanovenia 

Smernice jednotného vzdelávania delegátov SZĽH. Vykonané zmeny boli vyznačené 

v upravenej verzii, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Uznesenie č. 22/20  

KD súhlasí s obsahom vykonaných zmien v Smernici jednotného vzdelávania 

delegátov SZĽH a návrh úprav predloží na schválenie VV SZĽH v čo najkratšom 

termíne. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6:  Kontrola kompletnosti prihlášok nových adeptov na funkciu delegát SZĽH 

a odsúhlasenie zoznamu pozvaných kandidátov na získanie odbornej spôsobilosti 

KD prekontrolovala kompletnosť predkladaných dokumentov adeptov na funkciu 

delegát SZĽH. p. Krpelec oboznámil KD s priebehom telefonickej komunikácie 

s jednotlivými žiadateľmi. Na základe informácii aj od ostatných členov KD, bol 

vytvorený zoznam uchádzačov, ktorí budú pozvaní na seminár v dňoch 19.-20.9.2020. 

Na základe týchto skutočností, je potrebné spracovať a odoslať v termíne do 

31.8.2020 uchádzačom, ako aj aktívnym delegátom, pozvánku na uvedený seminár.  

Uznesenie č.23/20  

V termíne do 31.8.2020 zaslať vybraným uchádzačom a aktívnym delegátom 

pozvánku na seminár delegátov SZĽH. 

T: v texte 

Z: Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

 Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7:  Príprava semináru na získanie odbornej spôsobilosti a rozdelenie úloh členov KD 

KD sa zaoberala prípravou odborného seminára pre získanie Osvedčenia Delegáta a 

odborného seminára pre predĺženie Osvedčenia Delegáta, ako aj odbornou prípravou 

Delegáta pred súťažnou sezónou 2020/2021  v zmysle Smernice jednotného 

vzdelávania delegátov SZĽH. Zároveň bol zostavený časový harmonogram priebehu 

odborného seminára, ktorý bude doplnený v súlade s časovými možnosťami 

jednotlivých lektorov, tak aby boli obsiahnuté všetky odborné oblasti. 

KD si rozdelila úlohy v súlade s ustanovením §13 ods. 7 Zák. Č. 1/2014 Z. z. 

nasledovne. Návrhom a prípravou písomnej časti vo forme testu v daných okruhoch. 

Zákon 1/2014, požiarna ochrana : p. Grečko, prvá pomoc, modelové situácie, pravidlá 

ĽH : p. Krpelec, verbálne a neverbálna komunikácia, súťažný poriadok : p. Orolín. 

Testy sa budú realizovať elektronickou formou. Odpovede na otázky budú formou “a, 

b, c / správne, nesprávne / áno , nie“. Kompletizáciou návrhov testov pre písomnú 

skúšku bol poverený Krpelec v termíne do 17.8.2020. Predseda KD poveril zabezpečiť 



lektorov pre dané oblasti nasledovne, modelové situácie a verbálna / neverbálna 

komunikácia p. Svitok, prvá pomoc a HaZZ p. Grečko. 

Uznesenie č.24/20  

KD schvaľuje návrh časového harmonogramu odborného seminára  na získanie 

Osvedčenia odbornej spôsobilosti delegáta SZĽH a rozdelenie jednotlivých úloh pre 

členov KD. 

T: v texte 

Z: jednotliví členovia KD 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Pripomienkovanie dokumentu “Pokyny pre D SZĽH v súťažnom ročníku 

2020/2021“ 

KD sa zaoberala návrhom aktualizácie dokumentu “Pokyny pre D SZĽH pre ročník 

2020/2021“ a pomocných dokumentov na základe momentálne epidemiologickej 

situácie (COVID-19). V prípade potreby, na základe vývoja epidemiologickej situácie 

bude vydaný KD metodický list ako príloha k dokumentu. 

Uznesenie č.25/20  

KD schvaľuje pokyny pre Delegátov SZĽH sezóna 2020/2021 platné od 8.8.2020. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Tlačivá pre delegátov, sezóna 2020/2021 

KD sa zaoberala návrhom aktualizácie “Tlačivá pre delegátov“ pre ročník 2020/2021“ 

na základe podnetov, skúseností a momentálne epidemiologickej situácie (COVID-19). 

Bol pripravený pracovný návrh, ktorý je potrebné doladiť po technickej stránke. 

Uznesenie č.26/20  

KD schvaľuje “Tlačivá pre delegátov“ sezóna 2020/2021 platné od 8.8.2020. 



T: 18.8.2020 

Z: Grečko 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10:  Poďakovanie bývalému členovi KD za prínos pre hokejové hnutie, ukončenie     

funkčného obdobia 

Na základe písomného oznámenia Jozefa Chocholouša zo dňa 7.7.2020 o ukončení 

činnosti v rámci KD a delegáta SZĽH, KD dňa 8.8.2020 bola osobne poďakovať za 

prínos pre hokejové hnutie a odovzdanie skúseností delegátom SZĽH. 

Uznesenie č.27/20  

KD berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 3 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Rôzne 

    V rámci diskusie bol preberaný následný okruh otázok a operatívnych úloh a ďalších 

dôležitých informácii :  

- KD sa zaoberala archiváciou dokumentov 

- súhlasom so spracovaním a ochranou osobných údajov 

- na základe rokovania KD vystala požiadavka na prípadné zabezpečenie odevných 

zvrškov pre delegátov SZĽH 

- na základe prednesených požiadaviek členov KD, v súvislosti s vykonávaním 

pracovnej činnosti na odbornej úrovni v súlade so zákonom o organizovaní 

športových podujatí, bola nadnesená požiadavka na primerané finančné ohodnotenie 

za vykonanú prácu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa nadnesená požiadavka 

prerokovala s vedením SZĽH v čo najkratšej dobe, najneskôr však do začiatku 

súťažného ročníka 2020/2021. Zabezpečením termínu stretnutia KD s vedením SZĽH 

bol zaviazaný predseda KD 

- KD ukladá predsedovi KD zabezpečiť praktický výkon hodnotenia a preverovania 

práce delegátov SZĽH v mieste stretnutia počas prebiehajúcej sezóny v súlade 

s Článok 18, ods. 3 Štatútu KD SZĽH. KD predkladá návrh, aby každý člen KD vykonal 



aspoň 1 krát mesačne takúto previerku na ZŠ, v primeranej vzdialenosti k miestu 

bydliska 

- potrebou doriešiť odmenu pre lektorov seminára pre dané okruhy tém v zmysle 

Smernice jednotného vzdelávania delegátov SZĽH.  

 

K uvedenému nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

 

Príloha:  prezenčná listina 

   návrh zmien Štatútu KD SZĽH 

návrh zmien v Smernici jednotného vzdelávania delegátov SZĽH 

časový harmonogram odborného seminára delegátov SZĽH 

 

 

 

Zapísal: Rastislav Krpelec v.r.                                                Zápisnicu overil: Róbert Svitok v.r. 

 

 

V Bratislave dňa 9. 8.2020 

 

 

 

   

 


