
 

 

ZÁPISNICA č.2/2020 

zo  zasadania Komisie delegátov SZĽH v Bratislave 10.2.2020 

Prítomní:  

Róbert SVITOK predseda komisie delegátov SZĽH, Jozef Chocholouš člen KD, JUDr. Maria Faithová členka KD, Mgr. 

Milan Grečko prizvaný delegát SZĽH 

Ospravedlnený: Rastislav Krpelec, člen KD – ospravedlnený z dôvodu PN   

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, kontrola účasti, návrh a schválenie programu zasadnutia. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie. 

3. Návrh práv a povinností jednotlivých úsekov oddelenia.  

4. Informácia o prevzatí dokumentácie od p. Jakubca 

5. Informácia o priebehu stretnutí predsedu komisie s jednotlivými oddeleniami SZĽH 

6. Revízia správnosti údajov, agendy delegátov zväzu 

7. Vyhodnotenie činnosti delegátov na stretnutiach od 8.1.2020 

8. Rozdelenie úloh k príprave doškoľovacieho seminára na deň 27.2.2020 

9. Rôzne 

K bodu 1:  Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol Róbert Svitok, uviedol, že sú prítomní 3 členovia, pričom 

komisia je uznášania schopná. 

Zároveň uviedol, že na zasadnutie komisie bol prizvaný aj delegát SZĽH Mgr. Milan 

Grečko.  

Na začiatku predstavil návrh programu zasadnutia, pričom prítomní členovia nemali 

výhrady k jeho skladbe.  

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  



Uznesenie č. 8/2020 

KD SZĽH schvaľuje návrh programu zasadnutia komisie zo dňa 10.2.2020. 

Hlasovali 3 prítomní, z toho: Za – 3  Proti – 0  Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2:    Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie. 

Predseda komisie oboznámil prítomných s plnením uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia komisie, podal informácie zo zasadnutia VV SZĽH zo dňa 26.1.2020, 

informoval o schválení nominačnej listiny delegátov SZĽH na sezónu 2019/2020, 

zabezpečenie účasti na zasadnutí a školení BM a HU SFZ v dňoch 29.1.2020 

a 31.1.2020, príprava zverejňovania informácií a materiálov komisie delegátov na 

webových stránkach SZĽH. Ostatné úlohy ostávajú v platnosti podľa jednotlivých 

termínov. 

 

K bodu 3:    Návrh práv a povinností jednotlivých úsekov oddelenia. 

Predseda komisie predniesol návrh práv a povinností jednotlivých úsekov, ktoré sa 

budú podieľať na celkovom chode komisie svojou činnosťou. Podotkol, že tieto sa 

opierajú o základné úlohy, ktoré má komisia plniť a to:   samotná činnosť delegátov, 

ich nominácie na stretnutia, samotné vzdelávanie a odborný rast delegátov, 

spracovanie písomnej a ekonomickej agendy. Zároveň sa bude potrebné oprieť 

o samotný štatút delegátov SZĽH.  Pripravený materiál bol predložený prítomným na 

pripomienkovanie do ďalšieho zasadnutia komisie. 

 

K bodu 4:    Informácia o prevzatí dokumentácie od p. Jakubca. 

Predseda komisie delegátov oboznámil prítomných o prevzatí písomnej agendy od 

predchádzajúceho vedenia oddelenia delegátov ako aj o jeho stave. Správy 

o stretnutiach boli prevzaté elektronicky, ostatná agenda bola odovzdaná v písomnej 

forme. 

Uznesenie č. 9/2020 

KD SZĽH berie na vedomie informáciu o prevzatí agendy predchádzajúceho vedenia 

oddelenia delegátov. 

Hlasovali 3 prítomní, z toho: Za – 3  Proti – 0  Zdržali sa hlasovania – 0  



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 5:    Informácia o priebehu stretnutí predsedu komisie s jednotlivými oddeleniami 

SZĽH 

Predseda komisie na základe predchádzajúcich uložených úloh informoval 

prítomných o jednotlivých stretnutia s predsedami odborných komisií SZĽH. Podľa 

podanej informácie doposiaľ prebehlo stretnutie s predsedom disciplinárnej komisie, 

športovo-technickej komisie a komisie rozhodcov. Ďalšie stretnutia sú v pláne 

v najbližšom období a z týchto stretnutí bude podaná informácia znovu na najbližšom 

zasadaní komisie delegátov. 

 

K bodu 6:    Revízia správnosti údajov, agendy delegátov zväzu 

Predseda komisie uviedol, že pri kontrole jednotlivých osobných údajov delegátov 

zistil nezrovnalosti, preto vykoná komplexnú kontrolu údajov a agendy. Je potrebné 

zabezpečiť aby jednotlivé údaje boli spracované v súlade so zásadami GDPR, aby boli 

aktuálne a využiteľné pre potreby komisie v súlade s jej činnosťou. – telefónne čísla, 

emailové adresy, čísla účtov, spôsob účtovania / fakturácia, zaplatenie členského, 

preukazy a dekréty jednotlivých delegátov, platnosti odbornej spôsobilosti 

Uznesenie č. 10/2020 

KD SZĽH berie na vedomie informáciu o stave agendy delegátov zväzu a ukladá 

vykonať predsedovi komisie komplexnú kontrolu údajov a agendy delegátov zväzu 

a cieľom odstránenia nezrovnalostí a nedostatkov.  

Hlasovali 3 prítomní, z toho: Za – 3  Proti – 0  Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7:    Vyhodnotenie činnosti delegátov na stretnutiach od 8.1.2020 

Predseda komisie vyhodnotil činnosť delegátov na základe zasielaných správ, pričom 

zhodnotil klady, zápory a nedostatky a poukázal na skutočnosť, že na doškoľovacom 

seminári bude delegátom vydané usmernenie k ich činnosti s cieľom odstránenia 

nedostatkov a skvalitnenia , či zosúladenia ich jednotlivých činností pri vykonávaní 



kontroly  a metodickej činnosti na jednotlivých stretnutiach. Zároveň na základe 

týchto poznatkov bude spracované   usmernenie pre  ďalšiu činnosť delegátov SZĽH 

v prebiehajúcej  sezóne  2019/2020 

Uznesenie č. 11/2020 

KD SZĽH berie na vedomie vyhodnotenie  činnosti delegátov za obdobie od 8.1.2020  

Hlasovali 3 prítomní, z toho: Za – 3  Proti – 0  Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8:    Rozdelenie úloh k príprave doškoľovacieho seminára na deň 27.2.2020 

 Predseda komisie z dôvodu prípravy doškoľovacieho seminára rozdelil jednotlivým 

členom a delegátom nasledujúce úlohy: 

p. Svitok – zabezpečí ubytovacie a stravovacie kapacity a samotnú zasadaciu 

miestnosť na doškoľovací seminár, spracuje návrh a usmernenie ďalšej činnosti 

delegátov SZĽH pre sezónu 2019/2020 

 p. Chocholouš – pripraví prednášku k metodike a činnosti delegáta 

 p. Grečko – pripraví prednášku k odborným témam Zák.č. 1/2014 Z.z. na základe 

zhodnotenia činnosti delegátov vyplývajúcich z bodu 7. 

 p. Krpelec – spracuje zápisnicu zo seminára, pripraví prednášku k téme stretnutí 

s osobitným režimom v súlade zo Zák. č. 1/2014 Z.z. 

 p. Orolín – zabezpečí na základe pokynu predsedu komisie technické počítačové a 

administratívne prostriedky a pomôcky 

Uznesenie č. 12/2020 

1) KD SZĽH schvaľuje rozdelenie úloh k príprave doškoľovacieho seminára na deň 

27.2.2020 

Hlasovali 3 prítomní, z toho: Za – 3  Proti – 0  Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9:    Rôzne 

1) Bola obdržaná požiadavka OR PZ v Martine o zaslanie správy zo strenutia SHL č. 

676 Martin – Dubnica zo dňa 17.1.2020 z dôvodu dokumentácie priestupku na 

úseku diváckeho násilia. Žiadosť bola vybavená kladne v príslušnej lehote. 



2) Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť a osloviť odborne spôsobilé osoby 

k jednotlivým oblastiam odborného školenia 

3) Pripraviť návrh na doplnenie, prípadne zmenu smernice pre odmeňovanie 

delegátov SZĽH 

4) Zhromaždiť podklady a podnety k štatútu komisie delegátov 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

Zapísal: Milan Grečko  v.r.     Zápisnicu overil: Róbert Svitok v.r. 

 

V Bratislave dňa 10. 2. 2020 

 

 

 

 

 

 

 


