
 

 

 

 

ZÁPISNICA č.3/2020 

zo zasadania Komisie delegátov SZĽH, Vyhne 26.2.2020  

Prítomní: 

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

SZĽH, Jozef Chocholouš člen KD SZĽH, Michal Orolín aktivista SZĽH 

 Ospravedlnený:  JUDr. Maria Faithová 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KD 

3. Informácia o zasadnutí VV SZĽH z 25.2.2020 

4. Voľba podpredsedu KD 

5. Rozdelenie kompetencií medzi členmi KD 

6. Príprava programového obsahu seminára delegátov 27.2.2020 

7. Pripomienkovanie dokumentu “Pokyny pre D SZĽH v súťažnom ročníku 2019/2020“ 

8. Informácia o športovo technickom zabezpečení SHL v časti PLAY OFF 2019-2020 

9. Rôzne 

K bodu 1:  Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

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

zasadnutia.  

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Uznesenie č. 13/20  

KD SZĽH schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

 Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 4 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 2:  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KD 

Bolo prekontrolované plnenie jednotlivých uznesení zo zápisnice 2/2020. Žiadny 

z členov KD nemal námietky. 

Uznesenie č. 14/20  

KD berie na vedomie správu z plnenia jednotlivých uznesení zo zasadnutia 10.2.2020 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 4 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 3:  Informácia o zasadnutí VV SZĽH z 25.2.2020 

Predseda KD SZĽH informoval členov o priebehu a následnom schválení opakovaného 

návrhu na post ďalšieho člena KD SZĽH Mgr. Milana Grečka VV dňa 25.2.2020. 

K uvedenému bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

K bodu 4:  Voľba podpredsedu 

Voľba podpredsedu v zmysle Štatútu Delegátov SZĽH. Predseda KD Róbert Svitok 

predniesol návrh, aby sa podpredsedom KD stal Mgr. Milan Grečko. K uvedenému 

návrhu prebehla diskusia. Na záver diskusie, nechal predseda KD o tomto návrhu 

hlasovať. 

Uznesenie č. 15/20  

KD na základe hlasovania, menovala do funkcie podpredsedu KD SZĽH Mgr. Milana 

Grečka. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 3 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 1 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5:  Rozdelenie kompetencií medzi členmi KD 

Predseda KD rozdelil pracovné úlohy nasledovne. Prácu tajomníka bude vykonávať 

Rastislav Krpelec. Tajomník bude zodpovedať za zápisnice, zabezpečenie materiálov 

na zasadnutia KD, semináre. Podpredsedom KD je Mgr. Milan Grečko. Na základe 

rozhodnutia predsedu KD bude podpredseda zodpovedný za úsek obsadzovania na 

jednotlivé stretnutia. Jozef Chocholouš bude zabezpečovať a koordinovať metodické 

vzdelávanie delegátov.  



JUDr. Mária Faitová bude v rámci KD dohliadať na právne aspekty činnosti KD, bude 

nápomocná pri tvorbe interných predpisov a koordinovať výstupy KD vo vzťahu 

k návrhom zmien smerníc, stanov a poriadkov SZĽH. Menovaní svoje kompetencie 

akceptovali bez pripomienok.  

Uznesenie č. 16/20  

KD berie na vedomie rozdelenie kompetencii jednotlivých členov. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 4 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6:  Príprava programového obsahu seminára delegátov 27.2.2020 

KD na základe poznatkov z prebiehajúcej sezóny a pozvánky na doškoľovací seminár 

v súlade s čl. 17 ods. 2 Štatútu komisie delegátov, ako aj v súlade  so smernicou 

jednotného vzdelávania delegátov SZĽH sa na svojom zasadnutí zaoberala prípravou 

doškoľovacieho seminára delegátov SZĽH v rámci časovo organizačného 

a personálneho obsadenia. 

Uznesenie č.17/20  

Vytvorenie a následné publikovanie programu doškoľovacieho seminára vo Vyhniach. 

T: 26.2.2020 

Z: Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

 Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 4 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7:  Pripomienkovanie dokumentu “Pokyny pre D SZĽH v súťažnom ročníku 

2019/2020“ 

KD sa zaoberala návrhom k aktualizácii dokumentu „Pokyny pre D SZĽH v súťažnom 

ročníku 2019/2020“, ktorý vzišiel na základe monitorovania a analýzy prebiehajúcej 

sezóny. Prebehla diskusia a boli zapracované jednotlivé návrhy a pripomienky členov 

KD. Na základe návrhov a pripomienok bol skompletizovaný dokument „Pokyny pre 

Delegátov SZĽH 2019/2020. 



1) Úprava telefónnych čísiel. 

2) Dokumentácia delegáta zo stretnutia (formát spracovania XLS/PDF) 

3) Delegát po skončení stretnutia vyhodnocuje svoje poznatky zo stretnutia s 

inštruktorom rozhodcov (IR)  a rozhodcami stretnutia. Správu delegát po jej 

spracovaní zašle na email delegat@szlh.sk, uloží vo svojom počítači vo formáte 

XLS/PDF a zašle ju KD v prílohe svojho emailu. 

4) Delegát spracuje SD vo formáte XLS/PDF bezodkladne do 48 od ukončenia zápasu .V 

prípade mimoriadnych udalosti , ktoré musia byť prejednané Disciplinárnou komisiou 

zmysle Disciplinárneho poriadku je delegát povinný zaslať SD do 24 hodín od 

ukončenia zápasu.  

5) Označovanie dokumentov v elektronickej podobe. Vzor pre TL XXX SD* KOS – LMI 

Rajnoha *(DSD, foto, video…),  vzor pre SHL:  XXX SD* SKA  – TRN Rajnoha *(DSD, 

foto, video…).  

Doplnenie skratiek klubov pre: 

Tipsport ligu : 

Bratislava - SBA, Nitra - HKN, Nové Zámky - NZO, Trenčín - TRE, Zvolen - ZVA, Banská 

Bystrica - BBS, Detva - DTV, Liptovský Mikuláš - LMI, Poprad - POA, Košice -KOS, 

Michalovce - MII, Budapešť - MAC, Miškolc - MIJ 

Slovenskú hokejovú ligu : 

Bratislava - HCB , Trnava - TRN, Levice - LEV, Skalica - HKS, Topoľčany - TOP, Dubnica 

nad  Váhom - DUM, Považská Bystrica - PBY, Žilina - ZIL, Martin - HKM, Spišská Nová 

Ves – SNV 

6) Iné odporúčania: 

Cestovanie na stretnutie. Delegát cestuje na stretnutie vlastným motorovým 

vozidlom, alebo verejnou dopravou.  

Oblečenie delegátov. Komisia odporúča delegátom používať v priebehu výkonu 

činnosti delegáta spoločenské oblečenie s košeľou a kravatou.  

7) Archivácia dokumentov : 

a) KD uchováva zápasovú dokumentáciu delegáta v elektronickej podobe po dobu 
dvoch rokov, od skončenia príslušného ročníka súťaží.  

b) Po skončení súťažného ročníka sa všetky dokumenty uložia na USB nosič a 
archívne uložia na dobu dvoch rokov. 

c) Delegáti uchovávajú svoju kompletnú spracovanú dokumentáciu po dobu dvoch 
rokov od skončenia príslušného ročníka súťaží. 

 
8)  Oznámenia vydávané KD: 

KD počas svojej činnosti vydáva rôzne metodické pokyny medzi ktoré paria: 

a) delegovanie na stretnutie 

b) pozvánky na semináre, kurzy, prednášky, Workshopy a pod… 

c) uznesenia KD 
d) odporúčania, usmernenia, opatrenia KD 

 

mailto:delegat@szlh.sk


Uznesenie č.18/20  

KD schvaľuje pokyny pre Delegátov SZĽH sezóna 2019/2020 platné od 26.2.2020. 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 4 prítomných, z toho: Za – 4 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8:  Informácia o športovo technickom zabezpečení SHL v časti PLAY OFF 2019-2020 

Predseda KD na základe osobného stretnutia s p. Pavlom Remžíkom predniesol 

členom KD na pripomienkovanie dokument „Športovo – technické zabezpečenie“ 

určený pre organizátora podujatia v časti PLAY – OFF SHL 2019/2020, kde boli 

uvedené jeho povinnosti v bodoch a až x. KD po spoločnom vzhliadnutí dokumentu 

prišla k záveru, že obsahom dokumentu je výber z jednotlivých nariadení, či už sa 

jedná o Zákon č. 1/2014 Z.z., Súťažného poriadku, smerníc. 

K uvedenému nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

K bodu 9  Rôzne 

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

dôležitých informácii :  

- KD sa zaoberala návrhom zmeny pomocných dokumentov pre ročník 2020/2021. 

- Prípravou odborného seminára pre získanie Osvedčenia Delegáta SZĽH. 

 

K uvedenému nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

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

 

Vo Vyhniach dňa 26 2. 2020 

 

 

 



   

 

 

 


