
ZÁPISNICA č.1/2020 

z ustanovujúceho zasadania Oddelenia delegátov SZĽH Bratislava 16.1.2020 

Prítomní: 

Ing. Igor Guriča vedúci oddelenia Riadenia súťaží , JUDr. Jaromír ŠMÁTRALA PhD. Predseda 

Dozornej rady SZĽH – Kontrolór SZĽH ,Ing. Vladimír Baluška ekonomický riaditeľ SZĽH 

,Robert SVITOK štatistik SZĽH, Mgr. Milan Grečko delegát SZĽH, Rastislav Krpelec delegát 

SZĽH, JUDr. Maria Faithová právne oddelenie, Jozef Chocholouš delegát SZĽH. 

Ospravedlnený: nikto 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2. Menovanie vedúceho oddelenia delegátov SZĽH a menovanie nových členov OD 

SZĽH. 

3. Návrh organizačnej štruktúry oddelenia delegátov. 

4. Vyhodnotenie zápisov DZ zo stretnutí za prebiehajúce súťažné obdobie 2019/2020 

5. Návrh opatrení na zlepšenie práce delegátov v ďalšom období v súťažiach ročníka 

2019/2020 

6. Príprava plánu činnosti  na súťažný ročník 2020/2021. 

7. Ekonomické zabezpečenie činnosti Oddelenia delegátov a plánovaný rozpočet na rok 

2019/2020 

8. 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. 1/20 

1) OD SZĽH schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

 Hlasovalo 7 prítomných, z toho: Za – 7 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2:     Menovanie vedúceho oddelenia delegátov SZĽH a menovanie nových členov 

OD SZĽH. 



Poverený zástupca ,vedúci súťažného úseku  Ing. Igor Guriča oboznámil prítomných 

 so zmenou na poste vedúceho oddelenia delegátov, kde bol odvolaný p. Ľuboš 

Jakubec a riadením oddelenia delegátov bol menovaný a poverený p. Robert Svitok. 

Uznesenie č. 2/20 

1) OD SZĽH  berie na vedomie personálnu zmenu  v OD SZĽH. 

2) OD ukladá vedúcemu oddelenia delegátov SZĽH predmetnú zmenu neodkladne 

zaniesť do IS SZĽH. 

T: v texte  

Z: Robert Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

9. K bodu 3.Návrh organizačnej štruktúry oddelenia delegátov. 

Oddelenie delegátov je výkonným orgánom SZĽH pre riadenie delegátov SZĽH, ktorý 

pozostáva z vedúceho oddelenia  a ďalších  4 členov oddelenia. 

Oddelenie delegátov sa člení na personálny,obsadzovací ,hodnotiaci a metodicko-

vzdelávací úsek. 

Tajomníkom OD bol poverený  Rastislav Krpelec. Obsadzovací úsek bol pridelený a 

riadením poverený Mgr. Milan Grečko. Právnou podporou OD bola poverená JUDr. 

Mária Faithová. Jozef Chocholouš je odborný poradca v oblasti metodicko- 

vzdelávacie procesu delegátov zväzu SZĽH. 

Termín zasadaní oddelenia je navrhovaný mesačný cyklus. Vždy prvý týždeň 

v mesiaci. Deň sa vždy operatívne určí. 

Stretávanie hodnotiaceho úseku bude raz týždenne resp. operatívne podľa 

požiadaviek a potrieb reagovania na prípadné vzniknuté krízové  situácie. 

Uznesenie č. 3/20 

1) Menovaní svoje poverenia akceptovali bez pripomienok. 

 2) OD ukladá vedúcemu oddelenia delegátov SZĽH pripraviť do budúceho zasadania 

oddelenia v zmysle rozdelených kompetencii návrh práv a povinnosti jednotlivých 

úsekov oddelenia. 

T: v texte  



Z: Robert Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4.Vyhodnotenie zápisov DZ zo stretnutí za prebiehajúce súťažné obdobie 

2019/2020 

Bola predložená analýza zápisov  D SZĽH z prebiehajúceho ročníka. Ako vážny 

nedostatok v prvom rade bola absencia zápisov zo stretnutí na stránke oddelenia 

delegátov. Z dostupných zápisov zo stretnutí boli zistené závažné nedostatky , pre 

ktoré bolo prácu delegátov veľmi ťažko hodnotiť ako uspokojivú. Zistili sa závažné 

nedostatky ako neskoré zasielanie zápisov zo stretnutí, nekompetentné popisovanie 

resp. nepopisovanie skutočností na stretnutiach. Mnohé zápisy boli vypisované ručne 

a veľmi stroho, až ignorantsky voči požiadavkám ,ktoré sa od delegátov očakávajú a 

požadovali. Bolo konštatované ,že ešte pred začiatkom Play-off je nutné uskutočniť 

stretnutie  na vyhodnotenie doterajšej činnosti a zadanie úloh a povinnosti v ďalšej 

časti súťaží. Do času zasadania oddelenia neboli požadovaná písomná dokumentácia 

oddelenia delegátov na zväze. Celkovo zlyhala  riadiaca a kontrolná činnosť OD ,čo 

malo neblahý vplyv na vypovedateľnosti  podávaných správ zo stretnutí ako aj 

zníženie kvality práce celého delegátskeho stavu. Ďalej bolo konštatované ,že 

v súčasnosti je krízový stav počtu aktívnych delegátov zväzu, z dôvodu zanedbania 

personálno-vzdelávacej činnosti v celom rozsahu potrieb na kvalitný výkon ich 

činnosti pre potreby zväzu. 

Uznesenie č. 4/20 

1) OD ukladá vedúcemu oddelenia delegátov SZĽH pripraviť a zabezpečiť do budúceho 

zasadania oddelenia protokolárne prebratie dokumentácie od Ľuboša Jakubca - 

odvolaného vedúceho OD. 

2) Pripraviť podklady na stretnutie delegátov z dôvodu zjednotenia dokumentačnej 

činnosti a odborného spracovania správ zo stretnutí .Navrhovaný termín stretnutia 

1.februároví týždeň. 

3) Vykonať revíziu Web stránky oddelenia delegátov zväzu a doplniť o chýbajúce 

usmernenia a pokyny pre činnosť DZ do najbližšieho semináru delegátov pred Play- 

off. 

4) Pripraviť  organizačný plán na  ďalší vzdelávací cyklus pre nových delegátov na 

marcové zasadanie OD. Predpokladaný termín seminára bol navrhnutý mesiac jún 

2020. 

T: v texte  



Z: Robert Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

 Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5. Návrh opatrení na zlepšenie práce delegátov v ročníku 2019/2020 

Na základe diskusie v predchádzajúcom bode a zistení ,že nie všetci delegáti majú 

pokyny a usmernenia v aktuálnej verzii pre svoju činnosť k dispozícii ,je potrebné,aby 

sa vykonala revízia doposiaľ zaslaných pokynov pre DZ a ich zjednotenie pre zvyšok 

aktuálnej sezóny. 

Uznesenie č. 5/20 

1) Vykonať kontrolnú revíziu riadiacich aktov ,noriem a smerníc SZĽH pre činnosť 

delegáta na ročník 2019/2020. 

2) Pripraviť časový harmonogram na stretnutie s jednotlivými oddeleniami SZĽH, 

ktoré sa zúčastňujú na riadení súťaži ako aj organizáciou a bezpečnosťou na 

stretnutiach. Sú to oddelenia súťažné, rozhodcovské, štatistické ,marketingové 

,ekonomické ,projektové  a taktiež s disciplinárnou komisiou. 

3) Spracovať výstupy zo stretnutí s jednotlivými komisiami. 

T: najbližšie stretnutie OD 

Z: Robert Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

 Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6.Príprava plánu činnosti  na súťažný ročník 2020/2021. 

Bola zahájená diskusia k príprave plánu pre súťažný ročník 2020/2021. 

Uznesenie č.6/20 

1) Jednotlivé úseky oddelenia delegátov  pripravia návrhy na výkon činnosti 

delegátov pre budúcu sezónu 2020/2021  

T: marcové zasadanie OD 

Z: vedúci úsekov 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  



 Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7.Ekonomické zabezpečenie činnosti Oddelenia delegátov a plánovaný rozpočet na 

rok 2019/2020 

Ekonomickému riaditeľovi  Ing. Vladimírovi Baluškovi predstavil vedúci oddelenia 

nových členov oddelenia. 

Ing. Baluška informoval členov komisie o ekonomickej zabezpečenosti činnosti 

delegátov zväzu na súťažný ročník 2019/2020. Kongres schválil 80 000  EUR na 

činnosť delegátov v súťažiach SZĽH.  

Ďalej vzniesol v diskusii požiadavky , ktoré sú potrebné na bezproblémovú činnosť 

ekonomického oddelenia vo vzťahu ku OD a jednotlivým delegátom zväzu. 

Zo strany ekonomického riaditeľa vzišla požiadavka na doriešenie nominácii v nižších 

súťažiach (play - off), z dôvodu doriešenia paušálov a nákladov. 

Pri plánovaní a organizovaní podujatí a stretnutí OD je potrebné ekonomické 

náležitosti odkonzultovať s ekonomickým oddelením, nahlásiť vopred účtovné 

položky. 

Zo strany Ing. Balušku bola požiadavka na vedúceho oddelenia o správne a aktuálne 

údaje v osobných a účtovných dokladov delegátov zväzu  naich ďalšie spracovanie 

ekonomickým oddelením SZĽH. 

Odporúčanie od Ing. Balušku v prípade seminárov a stretnutí  konzultovať  schválenie 

podujatia s generálnym sekretárom SZĽH  JUDr. Miroslavom Valíčkom. 

Uznesenie č.7/20 

1) Potrebné vykonať revíziu správnosti  osobných údajov a ekonomicky nutnej agendy 

delegátov zväzu. 

2) doriešenie nominácii v nižších súťažiach (play-off), z dôvodu doriešenia paušálov, 

nákladov. 

                T: neodkladne 

Z: Robert Svitok 

Prítomní hlasovali o tomto návrhu uznesenia:  

 Hlasovalo 5 prítomných, z toho: Za – 5 Proti – 0 Zdržali sa hlasovania – 0  

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8 Rôzne 



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

 dôležitých 

informácii :  

- Vedúci oddelenia delegátov, delegoval po vzájomnej dohode na stretnutie 

konané dňa 19.1.2020 o 15:00 na ZŠ v Trenčíne  Rastislava Krpeleca. 

- Vedúci oddelenia delegátov delegoval po vzájomnej dohode  v dňoch 6 – 8 

februára 2020 na podujatie Kaufland Cup konanom na ZŠ v Poprade Mgr. Milana 

Grečka. 

- Vytvorenie a aktualizovanie zoznamu, kontaktov delegátov. 

- Spolupráca s futbalovým zväzom, účasť na futbalovom stretnutí v rámci 

zvyšovania odbornosti. 

- Archív fotodokumentácie, video materiálu zo stretnutí. 

 

K uvedeným bodom nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

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

 

V Bratislave dňa 16. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 


