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SPRÁVA ZO SEZÓNY 2019/2020 

Komisia delegátov 

 

 

V súlade s článkom 5 ods. 3) druhej časti štatútu komisie delegátov SZĽH predkladám 

správu o činnosti komisie delegátov za súťažný ročník 2019/2020. 

Sezóna 2019/2020 začala v zmysle Zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných 

a športových podujatí zložení oddelenia delegátov nasledovne : 

Predseda oddelenia delegátov : Ing. Ľuboš Jakubec 

Členovia oddelenia delegátov : JUDr. Mária Faitová, Jozef Chocholouš, Robert Svitok 

 

Predsezónny seminár, na základe Smernice jednotného vzdelávania delegátov zväzu 

SZĽH,  sa uskutočnil dňa 28.8. 2019 v Martine. Oddelenie delegátov pripravilo nominačný list 

delegátov s platným osvedčením pre príslušný ročník 2019/2020, ktorý pol predložený 

a schválený VV SZĽH nasledovne : Bezák Marián, Bodák Pavol, Büdi Július, Chocholouš Jozef, 

Mgr. Grečko Milan, Ing. Jakubec Ľuboš Krpelec Rastislav, Major Viliam, Ing. Marušin Jaroslav, 

JUDr., PhD. Šmátrala Jaroslav, Svitok Robert, Ing. Vasilňák Ladislav, Ing. Vrábel Jozef, Vrančík 

Milan. 

Ročník 2019/2020 začal nominovaním na stretnutia Slovenskej hokejovej ligy 

11.9.2019 a Tipsport ligové stretnutia 12.9.2019. 

Oddelenie delegátov bolo od začiatku sezóny poverené vedením SZĽH zasielaním správ 

delegátov zo stretnutí aj generálnemu sekretárovi SZĽH JUDr. Miroslavovi Valíčkovi 

a riaditeľovi oddelenia riadenia súťaži SZĽH Ing. Igorovi Guričovi. 

Z dôvodu nespokojnosti s prácou vedenia oddelenia delegátov, došlo ku koncu roka 

2019 k odvolaniu predsedu oddelenia a bol spustený proces kreovania nového oddelenia. 

Jednotliví možní kandidáti na členov oddelenia delegátov začali okamžite pracovať na zlepšení 

úrovne a práce samotných delegátov zväzu, čo sa aj odzrkadlilo v nasledovných aktivitách 

oddelenia neskôr po reorganizácii aj v samotnej komisii delegátov. 
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Na základe rozhodnutia generálneho sekretára SZĽH zo dňa 8.1.2020 bol menovaný 

Robert Svitok za vedúceho Úseku delegátov SZĽH, ktorý zvolal ustanovujúce zasadanie 

oddelenia delegátov SZĽH dňa 16.1.2020, kde poverený zástupca Ing. Igor Guriča (riaditeľ 

oddelenia riadenia súťaží) oboznámil prítomných  so zmenou na poste vedúceho oddelenia 

delegátov, kde bol odvolaný Ing. Ľuboš Jakubec a riadením oddelenia delegátov bol menovaný 

a poverený Robert Svitok. Predseda oddelenia delegátov navrhol nových členov oddelenia 

delegátov nasledovne. 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. Samotnú kontrolu nad zasielaním správ zo stretnutí od 

delegátov  a ich úplnosťou prevzal predseda komisie delegátov. Zároveň prevzal kontrolu nad 

ich analýzou a  oznamovaním zistených nedostatkov na disciplinárnu komisiu prípadne na iné 

komisie SZĽH v súlade s ich príslušnosťou. V týchto prípadoch ako poradný zbor pracuje celá 

komisia delegátov. 

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 nebola 

požadovaná písomná dokumentácia oddelenia delegátov k dispozícii na zväze. Celkovo 

zlyhala  riadiaca a kontrolná činnosť OD, čo malo neblahý vplyv na vypovedateľnosť  

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. 

Na základe analýzy vzišiel návrh na zlepšenie práce delegátov v ročníku 2019/2020 

prijatím Uznesenia č. 5/20 Vykonať kontrolnú revíziu riadiacich aktov, noriem a smerníc SZĽH 

pre činnosť delegáta na ročník 2019/2020. 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. Spracovať výstupy 

zo stretnutí s jednotlivými komisiami. 

 

V rámci zasadnutia konaného dňa 16.1.2020 bola zahájená príprava plánu pre súťažný 

ročník 2020/2021. 
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Predseda komisie na základe uložených úloh uskutočnil 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. 

 

Predseda komisie uviedol, že pri kontrole jednotlivých osobných údajov delegátov zistil 

nezrovnalosti, preto vykonal komplexnú kontrolu údajov a agendy. Bolo 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. 

Predseda komisie z dôvodu prípravy doškoľovacieho seminára (27.2.2020) rozdelil 

jednotlivým členom KD a aktivistom 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. Pripraví vyhodnotenie nedostatkov 

spracovávania  sprav delegátov SZĽH. 

 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. Orolin – zabezpečí na základe pokynu predsedu komisie technické počítačové a 

administratívne prostriedky a pomôcky 

Dňa 26.2.2020 sa uskutočnilo zasadnutie komisie delegátov vo Vyhniach, kde predseda 

KD SZĽH Robert Svitok informoval členov o priebehu a následnom schválení opakovaného 

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

predseda KD SZĽH Robert Svitok predniesol návrh, aby sa podpredsedom KD SZĽH stal Mgr. 

Milan Grečko, ktorý bol formou schváleného Uznesenia č. 15/20 zvolený do funkcie 

podpredsedu KD SZĽH. 

Predseda KD SZĽH Robert Svitok rozdelil pracovné úlohy nasledovne. Predseda KD SZĽH 

Robert Svitok bude spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať správy delegátov zo stretnutí 

a následne ich doručovať príslušným komisiám SZĽH. Prácu tajomníka bude vykonávať 

Rastislav Krpelec. Tajomník bude zodpovedať za zápisnice, zabezpečenie materiálov na 

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

rozhodnutia predsedu KD bude podpredseda zodpovedný za úsek obsadzovania na jednotlivé 

stretnutia. Z dôvodu, že spĺňa podmienky zákona ako odborne spôsobilá osoba pre odborné 
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vzdelávanie delegátov bude participovať aj na tomto úseku práce komisie. 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. Uznesením č. 16/20 KD zobrala na vedomie rozdelenie kompetencii jednotlivých členov. 

V rámci zasadnutia 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. KD sa zaoberala návrhom k aktualizácii dokumentu „Pokyny pre 

Delegátov SZĽH v súťažnom ročníku 2019/2020“, ktorý vzišiel na základe monitorovania 

a analýzy prebiehajúcej sezóny. Na základe návrhov a pripomienok bol skompletizovaný 

dokument „Pokyny pre Delegátov SZĽH 2019/2020 formou Uznesenia č 18/20. 

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

prípravou odborného seminára pre získanie Osvedčenia Delegáta SZĽH. 

Doškoľovací seminár sa uskutočnil v súlade s čl. 17 ods. 2 Štatútu komisie delegátov 

schválenom VV SZĽH zo dňa 23.1.2020, ako aj v súlade so smernicou jednotného vzdelávania 

delegátov SZĽH schválenom VV SZĽH dňa 3.4.2017, dňa 27.2.2020 vo Vyhniach. Program 

doškoľovacieho seminára bol vypracovaný na základe analýzy a poznatkov prebiehajúcej 

sezóny 2019/2020 v nasledovných oblastiach : analýza správ delegátov s komentárom 

realizácia Zákona č. 1/2014 Z.z. a interných predpisov v praxi, informácie a požiadavky zo 

strany riadiacich orgánov k časti „PLAY-OFF“. 

Ďalšie zasadnutie oddelenia delegátov bolo naplánované na 16.3.2020 o 10:00 

v zasadačke SZĽH. Z dôvodu vládou Slovenskej republiky vyhlásenej mimoriadnej situácie a 

opatreniami na zmiernenie následkov ochorenia COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-

CoV-2 zo dňa 12.3.2020 sa zasadnutie neuskutočnilo a presunulo sa na neurčito podľa vývoja 

pandémie 

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a riadiace orgány súťaží v súlade s oznámením 

Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu 

(COVID-19) prijali nasledovné rozhodnutia:  

Riadiace orgány súťaží SZĽH v súlade s oznámením Ústredného krízového štábu zo dňa 

9.3.2020 vydávajú podľa čl. 4.2.5.4 SP SZĽH rozhodnutie, že zápasy v súťažiach Tipsportligy, 

Slovenskej hokejovej ligy v termíne od 10. do 23. marca 2020 vrátane, sa v tomto období 

nebudú hrať a odkladajú sa na neurčito. 

Rozhodnutím SZĽH zo dňa 12.3.2020 na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie 

Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v 

súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenej so šírením sa koronavírusu (COVID-19) rozhodol 

SZĽH a športové oddelenie SZĽH s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých 

súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.  
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Mimoriadne dôležitou úlohou do ďalšieho obdobia je príprava, organizácia 

a uskutočnenie vzdelávacieho seminára pre nových delegátov zväzu. Je pri tom potrebné 

vychádzať z ustanovenia Zákona č. 1/2014 Z.z. Športový zväz je subjektom, ktorý v rámci 

svojej autonómie v záujme posilnenia prvku nezávislej odbornej kontroly nad organizovaním 

podujatí ustanovuje pravidlá a spôsob výkonu tohto dozoru, ktorý bude vykonávaný 

obligatórne na rizikových podujatiach a podujatiach s osobitným režimom. Na každé rizikové 

podujatie a podujatie s osobitným režimom je tak príslušný športový zväz zo zákona povinný 

zabezpečiť odborný dozor. Aby bolo možné splniť túto povinnosť vyplývajúcu zo zákona je 

potrebné zabezpečiť príslušný počet delegátov a to takým spôsobom aby bolo možné 

s prihliadnutím na okolnosti pokryť personálne všetky stretnutia, ktoré sa budú konať. Na 

školenie je potrebné zabezpečiť nie len vhodných kandidátov na túto pozíciu ale aj odborne 

spôsobilé osoby, ktoré môžu školenie vykonať a zároveň ustanoviť aj skúšobnú komisiu. Bez 

týchto potrebných úkonov nie je možné, aby v budúcej sezóne 2020/2021 SZĽH plnil zákonom 

stanovenú povinnosť zabezpečenia delegátov na jednotlivých stretnutiach. 

 

V Bratislave dňa 28.5. 2020 

 

 

 

 

 


