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Výkonný výbor Slovenského zväzu adového hokeja ( alej  len „VV SZ H“) pod a  III. časti,  bodu 
3.4.10. písm.  aa) stanov Slovenského zväzu adového hokeja schva uje túto smernicu: 
 

Článok I. 

Predmet úpravy 

1. Slovenský zväz adového hokeja ( alej iba  ako „SZ H“) ako národný športový zväz v súlade so 

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení  ( alej aj iba ako „zákon o športe“) a osvedčením 
o uznaní za národný športový zväz vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pod č. 2016-12947/735394-88-30AA zo dňa 22.08.2016 pripravuje, 

organizuje a riadi vzdelávanie športových odborníkov - delegátov zväzu v jednotnom systéme 

vzdelávania  v zmysle tejto smernice.  

2. Táto smernica  upravuje vzdelávanie Delegátov v podmienkach SZ H v zmysle ust.  § 6  ods. 1 

písm. b) zákona o športe a v zmysle ust. § 13a  zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí v platnom znení  ( alej aj iba ako „zákon o organizovaní verejných 

športových podujatí“)  a v zmysle športových noriem SZ H. 
3. Smernica upravuje postavenie Delegáta v súťažiach organizovaných v SZ H a stanovuje odbornú 

prípravu tohto športového odborníka na jeho prácu v pozícii Delegáta. Smernica určuje spôsob, 
oblasti, rozsah, dĺžku a formy vzdelávania, ako aj vykonávanie preskúšania účastníkov 
vzdelávania.  

4. V smernici sú upravené podmienky vzdelávania, alej iné formy  odborného vzdelávania 

Delegátov v SZ H a administratívne spracovanie vzdelávacích procesov, aktivít a evidencie 

Delegátov v SZ H.  
5. Táto smernica má celozväzovú pôsobnosť, zaväzuje všetkých členov SZ H a každý člen je  

v zmysle III. časti, bodu 3.8.5. stanov SZ H povinný zabezpečiť jej dodržiavanie  aj vo vzťahu ku 
všetkým  osobám s jeho príslušnosťou. 

 

Článok II. 
Vymedzenie a výklad pojmov 

1. Na účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom: 
a) Komisia delegátov SZ H ( alej aj iba ako „KD“) – odborná komisia zodpovedná za 

riadenie a vzdelávanie Delegátov v  SZ H, 
b) Delegát  SZ H ( alej iba ako „Delegát“) – je športový odborník   na plnenie úloh v zmysle 

zákonných a športových noriem s udelenými právomocami a kompetenciami, ktoré 

vykonáva počas športových podujatí v hokeji,  

c) osvedčenie Delegáta ( alej aj iba ako „Osvedčenie“) – doklad v zmysle ust. § 13a ods. 5 

zákona o organizovaní  verejných športových  podujatí, ktorým Delegát  preukazuje svoju 

odbornú spôsobilosť, 
d) menovací dekrét Delegáta – listina, ktorú vydáva príslušný orgán  SZ H na základe 

schválenia, resp. nominácie   Delegáta   VV SZ H  na príslušnú súťažnú sezónu. Právo na 
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pôsobenie Delegáta na  hokejových stretnutiach vzniká týmto schválením, resp. nomináciou   

VV SZ H  pred začiatkom príslušnej  súťažnej sezóny, 

e) vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie  – organizačná forma vzdelávania, ktorej cie om je 
nadobudnutie odborných vedomostí alebo ich obnovenie, či rozšírenie formou seminára, 

konferencie, stáže a pod., 
f) lektor vzdelávania Delegátov – odborne spôsobilá osoba  v zmysle ust. § 13 ods. 8 až 12 

zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý prezentuje športové a zákonné 

normy, poznatky a informácie k vybranej problematike na vybraných typoch školení a pri 
individuálnej forme štúdia, resp. pri plnení požiadaviek školenia.  

g) lektorský zbor - organizovaná skupina lektorov vzdelávania Delegátov ustanovená SZ H, 
ktorá vzdeláva Delegátov, poskytuje informácie a poznatky na školeniach a alšom 
vzdelávaní, 

h) doško ovacie vzdelávanie Delegátov - forma vzdelávania Delegátov na obnovu, doplnenie, 

získanie vedomostí v čase platnosti Osvedčenia,  

i) špeciálne školenia Delegátov - organizačná forma vzdelávania a prezentácia poznatkov 

z praxe, teórie a didaktiky hokeja, manažmentu, alebo iných oblastí dotýkajúcich sa práce 

Delegáta, 

j) športový odborník - fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe v zmysle  ust. § 6 

zákona o športe,   
k) Generálny sekretár SZ H ( alej len „GS“) - je funkcionár, ktorého  vyberá a schva uje VV 

SZ H v súlade so stanovami SZ H, 
l) Stanovy SZ H ( alej aj iba ako „Stanovy“) - zakladajúci a základný  dokument SZ H, 
m) Rozpis  súťaží organizovaných  SZ H ( alej aj  iba ako „Rozpis súťaží“) - dokument  

upravujúci rozpis  súťaží,  ktoré organizuje  SZ H v príslušnej súťažnej sezóne, 
n) Usporiadate ská služba ( alej len „US“) - je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cie om 

je zabezpečenie  pokojného  priebehu  športového podujatia v súlade so zákonom  

o organizovaní verejných športových podujatí   a v súlade s účelom podujatia, udržanie  
verejného poriadku a ochrana  bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného 
prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia. Usporiadate skú 
službu vykonáva hlavný usporiadate ,  bezpečnostný manažér a usporiadate , pričom výkon 
tejto služby  môže organizátor podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovate a  
strážnej služby. 

o) IS SZ H  - informačný systém SZ H, 
p) Register fyzických osôb v športe - modul  informačného systému  športu,  ktorý je  

informačným systémom  verejnej správy, ktorého  správcom a prevádzkovate om  je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Článok  III. 

Riadenie jednotného vzdelávania Delegátov   

1. Odbornú prípravu Delegátov   zabezpečuje SZ H ako  národný športový zväz pre hokej 
v Slovenskej republike. 

2. SZ H zabezpečuje odborné vzdelávanie a organizáciu  odbornej prípravy Delegátov. KD  riadi 

a organizuje vzdelávanie v zmysle športových a zákonných noriem, určuje obsahovú náplň 

vzdelávania, zabezpečuje lektorskú činnosť a úzko spolupracuje s  orgánmi na všetkých stupňoch 
riadenia SZ H.  

 

Článok IV. 
Rozsah pôsobnosti  smernice 

1. SZ H  prostredníctvom tejto smernice: 

a) stanovuje odbornú prípravu a po jej absolvovaní spôsobilosť vyžadovanú na vykonávanie 

odbornej činnosti v športe v pozícií Delegáta, 

b) ustanovuje Delegáta ako športového odborníka pôsobiaceho v hokeji,  
c) zabezpečuje spôsob preverenia odbornej spôsobilosti Delegáta,  
d) uznáva odbornú kvalifikáciu iných športových odborníkov,  
e) v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi SZ H organizuje a riadi prípravu, činnosť a 

vzdelávanie športových odborníkov - Delegátov, 

f)  stanovuje odborného garanta vzdelávania  a lektorský zbor pre vzdelávanie Delegátov, 

g) stanovuje oblasti vzdelávania Delegátov.   

 

Článok V. 

Obsah vzdelávania Delegátov 

1. Smernica určuje pre vzdelávací proces Delegátov jednotné pravidlá, rovnaký obsah ale aj špecifiká 
oblastí vzdelávania Delegátov.  

2. Odborná príprava Delegáta sa skladá z teoretickej a z praktickej časti, pričom túto odbornú 
prípravu zabezpečuje SZ H prostredníctvom lektorov vzdelávania Delegátov.  

3. Obsahovo je vzdelávanie zamerané tak, aby zahŕňalo všetky oblasti zákonných,  športových a 

doplnkových odborných noriem, a to najmä: 

a)  právna úprava  súvisiaca s organizovaním podujatí,  

b)  verbálna a neverbálna komunikácia,  

c)  základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie  prvej pomoci,  
d)  základné vedomosti a praktické  zručnosti potrebné  pre zabezpečenie požiarnej ochrany,  
e) praktické  riešenie  núdzových  situácií a modelových situácií,  

f)  alšie oblasti určené SZ H. 
4. Vzdelávanie je založené predovšetkým na edukačnej a poznatkovej forme vzdelávania. Doplnkové 

vzdelávanie pozostáva predovšetkým v príprave z oblastiach psychológie, pedagogiky, etiky 
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a alších noriem, ktoré sa bezprostredne dotýkajú práce Delegáta. Vzdelávanie sa môže 
uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania. 

  

Článok VI. 

Odborná spôsobilosť Delegáta 

1. Delegát je športovým odborníkom, ktorý je  pripravený na plnenie úloh v zmysle zákonných 

a športových noriem s udelenými právomocami a kompetenciami, ktoré vykonáva počas 
športových podujatí - hokejových stretnutí. Delegát musí byť držite om  Osvedčenia a musí byť 
zapísaný v registri fyzických osôb v športe ako  športový odborník v zmysle zákona o športe.  

2. Delegát  vykonáva počas svojho pôsobenia na hokejovom stretnutí kontrolnú, pozorovaciu 
a hodnotiacu činnosť v prospech SZ H.  Na základe poverenia, a to delegovaním na súťažné 
stretnutia, vykonáva svoje práva a povinnosti v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky,  predpismi a poriadkami SZ H. Práva a povinnosti Delegáta vyplývajú 

z platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a   noriem SZ H.  

3. Delegát na športovom podujatí -  hokejovom stretnutí: 

a) sleduje správanie divákov, hráčov, rozhodcov, trénerov, funkcionárov a členov US, 

b) je garantom fair - play hry v danom stretnutí a dohliada, aby všetci hráči, tréneri, funkcionári 
a delegované osoby mali vytvorené rovnaké podmienky k hre, 

c) dozerá, aby bol zabezpečený primeraný komfort pre divákov, 

d) dozerá a hodnotí  dodržiavanie  povinností pod a zákona o organizovaní verejných 

športových podujatí ako aj  predpisov, poriadkov,  smerníc a nariadení SZ H.  
4. Delegát o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach  vypracuje písomnú správu, v ktorej  

informuje o priebehu športového podujatia ( alej aj  iba ako „Správa Delegáta“). Správa Delegáta 

musí byť pravdivá, objektívna a musí neskreslene  vypovedať o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 
pred, na a po hokejovom stretnutí udiali. Prílohou Správy Delegáta  sú aj záznamy, a to obrazové, 

zvukové alebo iné záznamy, preukazujúce nevhodné  konanie  alebo  správanie  účastníkov 
podujatia a plnenie  povinnosti organizátora podujatia, vrátane  zistených nedostatkov a opatrení 

prijatých na ich odstránenie, ak takéto záznamy Delegát vyhotovoval. Správu Delegáta tento 

predkladá určenému orgánu  SZ H (t.j. KD) na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení. 

5. Delegát počas svojho pôsobenia prejavuje maximálnu lojalitu k SZ H. Delegát dodržiava 
a vyžaduje, aby sa dodržiavali zákonné a športové normy. Hodnotí  správanie sa účastníkov 
podujatia, divákov, funkcionárov, realizačné tímy, rozhodcov a funkčnosť usporiadate skej služby. 
Jeho účasť na stretnutí je prejavom vysokej dôveryhodnosti súťaže a súťaženia v zdravom 

športovom prostredí. 
6. Delegát je  nezávislý a nestranný. Nezávislosť Delegáta spočíva v samostatnom výkone jeho 

činnosti, do výkonu ktorého nemôžu zasahovať športoví funkcionári SZ  a/alebo športového klubu 
a/alebo iní  športoví odborníci. Nestrannosť Delegáta  spočíva v objektívnom a nezaujatom 

vykonávaní dozoru na športovom podujatí.  
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7. Povaha aktivít Delegáta vylučuje detailnú reglementáciu a prílišnú kontrolu, pretože Delegát musí 

byť iniciatívny, invenčný a musí vyjadrovať svoje hodnotenia. Činnosť Delegáta zahŕňa duševno-

ideové služby založené na vedomostiach, ktoré sú ako výchovné, právne, technické, založené na 
poznaní špecifických odborne právnych a športových noriem. Delegát je povinný vykonávať svoje 
práva a povinností zodpovedne, osobne a v záujme SZ H, účastníkov športových podujatí a 
verejnosti. Delegáta  nemožno nahradiť iným funkcionárom SZ H. 

 

Článok VII. 
Štatút Delegáta 

1. Delegát  je športovým odborníkom SZ H. Delegát  vykonáva odbornú činnosť ako svoje poslanie, 

nestranne, nezávisle a zodpovedne v prospech SZ H. Delegátov na príslušnú súťažnú sezónu  
schva uje, resp. nominuje  VV SZ H na základe odporúčania KD.  

2. Na  výkon činnosti Delegáta sa  vyžaduje  jeho bezúhonnosť v zmysle ust. § 7 zákona o športe 

a ust. § 13 zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Podmienka bezúhonnosti  musí 

byť splnená  po celý čas výkonu činnosti Delegáta. Stratu bezúhonnosti je  Delegát povinný  

bezodkladne oznámiť  SZ H, a to prostredníctvom KD. 

3. Delegát je  povinný  na vyzvanie  bezodkladne sa preukázať  dokladom o odbornej spôsobilosti  na 

vykonávanie činnosti Delegáta. 
4. Pri vykonávaní  činnosti Delegáta  môže byť  Delegát  bez jeho súhlasu  monitorovaný  SZ H 

a z monitorovania môžu byť  vyhotovované obrazové,  zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy, 

ak zákon o športe neustanovuje inak. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore  s oprávnenými 

záujmami   Delegáta a nesmie  bezdôvodne  zasahovať  do jeho práva na ochranu súkromia nad 

rámec  nevyhnutný na dosiahnutie  účelu  monitorovania. 
5. Delegát  sa počas svojho pôsobenia  riadi:  

5.1. platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä tými, ktoré sa týkajú športu 
a organizovania  športových podujatí, t.j. najmä zákonom o organizovaní verejných 

športových podujatí a zákonom o športe, 
5.2. Stanovami SZ H, 

5.3. predpismi, poriadkami a smernicami  SZ H,  
5.4. Rozpisom súťaží,  
5.5. touto smernicou, 

5.6. právami a povinnosťami pre činnosť  Delegáta. 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti Delegáta 

1. Povinnosti Delegáta: 

1.1. Delegát je povinný:  

a) byť lojálnym členom SZ H,  

b) vykonávať svoje poslanie zodpovedne, nestranne, nezávisle v zmysle športových 
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noriem a  v duchu fair – play,  

c) vykonávať  činnosť Delegáta v zmysle  Stanov, predpisov, poriadkov a smerníc 

SZ H, dbať  na ich  dôsledné dodržiavanie, a to pred, počas a po hokejovom stretnutí,  
d) dohliadať na zabezpečenie optimálnych podmienok pre pobyt divákov na stretnutí, 
e) dohliadať na vytváranie rovnakých podmienok pre hokejistov (t.j. korčuliarov,  

brankárov) a funkcionárov zúčastnených na stretnutí, 
f) sledovať správanie divákov, hokejistov (t.j. korčuliarov a brankárov),  trénerov, 

funkcionárov klubov, US, rozhodcov a činovníkov mimo adu a  hodnotiť ich 
správanie v Správe Delegáta, 

g) sledovať a vyhodnocovať činnosť všetkých zložiek US a po skončení stretnutia 
vykonať vyhodnotenie US a toto hodnotenie uviesť v Správe Delegáta, 

h) v prípade ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu 
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, Delegát ústnym 
vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadate a na 
prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v súlade so športovými pravidlami, 

i) v prípade zistenia nedostatkov v organizácii a bezpečnosti stretnutia, nedodržiavaní 
športových  noriem a zákonov dotýkajúcich sa organizácie športového podujatia 
oznámiť ich organizátorovi stretnutia a predložiť organizátorovi oznámenie 
o zistených nedostatkoch a všetky zistenia uviesť v Správe  Delegáta, 

j) spracovať Správu Delegáta, v ktorej pravdivo informuje o priebehu stretnutia príslušné 
komisie SZ H a riadiace orgány SZ H,  

k) neustále sa odborne zdokona ovať a zvyšovať svoju odbornosť účasťou na školeniach, 
seminároch, prednáškach, ako aj doško ovacích stretnutiach, zameraných na 
vzdelávanie Delegátov,  

l) na požiadanie orgánov SZ H a odborných komisií SZ H  pravdivo poskytovať všetky 

získané informácie, podania a vyjadrenia  o dianí na príslušnom športovom 
(hokejovom) stretnutí, 

m) rešpektovať všetky uznesenia, rozhodnutia a pokyny orgánov SZ H,  
n) udržiavať svoj zdravotný stav tak, aby bol schopný plnohodnotne vykonávať funkciu 

Delegáta, v prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré trvalo alebo dočasne tvoria 
prekážku vo výkone  činnosti Delegáta  bezodkladne  informovať KD,   

o) konať a postupovať vo svojom osobnom, spoločenskom a pracovnom živote tak, aby 
nepoškodzoval svoje  dobré meno, meno delegátskeho stavu a meno SZ H,  

p) byť k dispozícii SZ H a v prípade, ak nemôže vykonávať činnosť Delegáta  z dôvodu 

choroby, pracovných povinností, opustenia územia Slovenskej republiky a iných 

prekážok je povinný vopred  sa ospravedlniť. 

2. Práva Delegáta: 

 2.1. Delegát je oprávnený:  
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a)  vlastniť preukaz Delegáta, 

b)  užívať práva vyplývajúce zo športových noriem SZ H, 
c) zúčastňovať sa bezplatne hokejových stretnutí organizovaných SZ H v zmysle 

rozhodnutí riadiaceho orgánu, 

d)  v súvislosti s vykonávaním dozoru na športovom podujatí vyhotovovať obrazové, 
zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie 

účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora podujatia vrátane zistených 
nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie, 

e) na požiadanie zástupcov masovokomunikačných médií vysvetliť svoje stanovisko 
s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom podliehajúcim následnému 

disciplinárnemu konaniu a nevyjadrovať sa, ak  by tým mohlo byť poškodené dobré 
meno a/alebo povesť a/alebo záujmy SZ H,  

e) ak v súvislosti s výkonom jeho  funkcie dôjde z h adiska trestno-právneho, 

spoločenského alebo iného k poškodeniu dobrého mena a/alebo zásahu do   ochrany 

osobnosti Delegáta podať návrh na začatie súdneho konania a uvedené oznámiť 
SZ H.  

3. Zakázané konanie Delegáta:  

3.1. Delegát má zakázané: 

a) vykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže riadené SZ H 

ako aj vykonávať funkciu v riadiacom  orgáne  súťaže, na ktorých má zastupovať 
SZ H ako Delegát, 

b) vyjadrovať sa akýmko vek spôsobom o pôsobení iného Delegáta alebo iných 

delegovaných osôb na stretnutí, 

c) uzatvárať stávky priamo a aj  prostredníctvom tretích osôb na súťaže riadené SZ H, 
d) zneužívať a/alebo  akýmko vek spôsobom šíriť dôverné informácie o SZ H a jeho 

činnosti, ktoré by mohli  ohroziť integritu súťaže a dobré meno a/alebo povesť a/alebo 
záujmy SZ H, 

e) akéko vek nedovolené  ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže,  vrátane 

pokusu  o takéto konanie,   

f) požívať alkoholické nápoje a fajčiť  v čase výkonu svojej funkcie na športových 
podujatiach. 

4. Nerešpektovanie povinností a zákazov Delegáta  je disciplinárnym previnením v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZ H. 

 

Článok IX. 

Odborná príprava vzdelávania Delegátov  

1. SZ H pri odbornej príprave Delegátov zabezpečuje dodržanie princípu jednotného vzdelávania  
týchto športových odborníkov. Výkonom vzdelávacej a riadiacej činnosti  Delegátov je 
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plnohodnotne zabezpečená kontinuita vzdelávania a nadväznosť jej jednotlivých stupňov odbornej 
prípravy Delegátov tak, aby bola v praxi plne využite ná. 

2. Zodpovednosť  za odbornú prípravu, vzdelávanie a odborné preskúšanie Delegátov  nesie  KD.  

3. Odbornú prípravu Delegáta zabezpečuje KD prostredníctvom lektorov vzdelávania Delegátov pre 

jednotlivé oblasti. Pri vzdelávaní Delegátov KD úzko spolupracuje s ostatnými orgánmi SZ H.  
4. V podmienkach SZ H sa stanovuje odborná príprava pre Delegáta:  

a) odborný seminár pre získanie Osvedčenia  Delegáta (tiež aj ako „licenčný seminár“) v trvaní 

23 hodín, 

b) odborný seminár pre predĺženie Osvedčenia Delegáta v trvaní 16 hodín. 

c)  odborná príprava Delegáta pred každou  súťažnou sezónou (tiež aj iba ako „predsezónny 

seminár“) v trvaní 8 hodín. 

 

Článok X. 

Vzdelávanie Delegátov 

1. Profil Delegáta: 

 1.1. Delegát s platným Osvedčením  pôsobí v podmienkach profesionálneho hokeja v SZ H. 

1.2. Delegát  je športový odborník, ktorý sa  zapisuje do registra fyzických osôb v športe 

v zmysle zákona o športe a rovnako aj  do informačného systému  SZ H a SZ H zverejňuje 
zoznam Delegátov na svojom webovom sídle. 

2. Definícia odbornej spôsobilosti: 

2.1. Osvedčenie  Delegáta  je stupňom odborného vzdelania športových odborníkov v športe.  
Delegát   získava odbornú spôsobilosť v súlade s požiadavkami na odbornú spôsobilosť  
pod a zákona o organizovaní verejných športových podujatí a ustanoveniami tejto smernice.  

2.2. Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním vzdelávania, t.j. odbornej prípravy 

a úspešným vykonaním skúšky. Odborná príprava  Delegáta obsahuje  teoretickú prípravu 
a praktickú prípravu zameranú na získanie  vedomostí, schopností a zručností v oblastiach 

pod a čl. V. bodu 3. tejto smernice. 

2.3. Bez  získania  odbornej spôsobilosti, ktorú preukazuje Osvedčenie,  nie je dovolené 

pôsobenie v pozícii Delegáta.  

3. Získanie Osvedčenia: 

3.1. Žiadate  sa prihlasuje  na vykonanie odbornej prípravy  a skúšky  formou  elektronickej 
prihlášky  zverejnenej na webovom sídle SZ H, ak to nie je  možné prihlási sa písomnou 
prihláškou zaslanou na adresu sídla SZ H. Žiadate  musí splniť podmienku 
predchádzajúceho pôsobenia v športovom prostredí, a to min. 5 rokov. Prihláška na odbornú 
prípravu a skúšku  obsahuje:  
a)  meno a priezvisko žiadate a,  
b)  dátum narodenia žiadate a,   
c)  adresu trvalého  pobytu alebo obdobného pobytu žiadate a,  
d)  adresu elektronickej pošty  na účely odbornej prípravy,  
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e)  počet rokov praxe  spočívajúcej  v podie aní sa na organizovaní športových podujatí.  
3.2. V rámci odbornej prípravy Delegáta sa absolvuje teoretická a praktická príprava tak, aby bol 

účastník pripravený absolvovať skúšky Delegáta, ktoré pozostávajú z písomnej časti vo 
forme  testu a z ústnej  časti, pričom ústna časť sa vykonáva  až po úspešnom  absolvovaní  
písomnej časti pred určenou komisiou.  

3.3. Po  úspešnom  vykonaní skúšky  SZ H  vystaví Delegátovi  Osvedčenie v zmysle ust. §  13a 

ods. 5 zákona o organizovaní  verejných športových podujatí, ktoré obsahuje: 

 a) meno, priezvisko,  dátum narodenia, 

 b) identifikačné číslo, 
 c) obdobie platnosti  Osvedčenia, 
 d) označenie osoby, ktorá viedla  odbornú prípravu, 

 e) označenie SZ H, ktorý vydal Osvedčenie, 
 f) miesto a dátum vydania Osvedčenia. 

4. Platnosť Osvedčenia: 

4.1. Osvedčenie Delegáta je platné štyri roky od dátumu jeho  vystavenia. Opakovane sa 

odborná spôsobilosť preveruje po uplynutí tohto štvorročného obdobia. V priebehu platnosti 

Osvedčenia je jeho držite   povinný starať sa o svoje priebežné vzdelávanie účasťou na 
odborných seminároch a vzdelávacích aktivitách  organizovaných príslušnou KD.  

4.2. Platnosť Osvedčenia sa končí po uplynutí doby jeho platnosti,  jeho odňatím alebo jeho 

včasným neobnovením.  
4.3. Zmeny v evidencii Delegátov vykonáva poverená osoba KD, ktorá je za vedenie evidencie 

Delegátov zodpovedná.   

5. Oblasti  vzdelávania Delegátov a časový rozsah vzdelávania: 

Oblasti vzdelávania Delegátov/Časový rozsah  

1. Zákony, vyhlášky a  platné právne predpisy Slovenskej republiky  

súvisiace s organizovaním športových podujatí a vykonávaním  športu                                       5 hod. 

2. Predpisy SZ H                                                                                                                               4 hod. 

3. Pravidlá hokeja                                                                                                                               4 hod. 

4. Verbálna a neverbálna komunikácia                                                                                              2 hod.           

5. Základné vedomosti a praktické  zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci                    2 hod.   

6. Praktické riešenia núdzových a modelových situácií                                                                    3 hod. 

7. Základné vedomosti a praktické zručnosti pre zabezpečenie požiarnej ochrany                          2 hod. 

8. Používanie komunikačných a informačných technológií                                                             1 hod. 

 Celkom počet hodín                                                                                                                   23 hod. 

 

6. Skúšky Delegátov: 

6.1. Pri skúške  Delegáta sa postupuje v zmysle zákona o organizovaní  verejných športových 
podujatí. Skúšky Delegátov zabezpečuje KD, čím sa dodržiava princíp jednotného 
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vzdelávania a jednotné vykonávanie skúšok, je zabezpečená kontinuita a jednotnosť nárokov 
na odbornú pripravenosť Delegátov.  Zodpovednosť  za skúšky  delegátov zväzu nesie KD, 

ktorá vymenúva a odvoláva členov komisie pre skúšky Delegátov v súlade s požiadavkami  
ust. § 10 ods. 7 zákona  o organizovaní verejných športových podujatí ( alej aj iba ako 
„skúšobná komisia“). Skúšobná komisia sa vymenúva na konkrétny termín skúšky alebo na 
obdobie  nie dlhšie ako štyri roky. Členom  skúšobnej komisie  je vždy príslušník 
Policajného zboru, zástupca obce  a zástupca KD a pod a potreby aj lektori vzdelávania 
Delegátov. 

6.2. Skúšky Delegátov sa vykonávajú: 

a)  písomná časť vo forme  testu,  

b)  ústna časť,  vždy až po  úspešnom  absolvovaní  písomnej časti. 
7. Vyhodnotenie preskúšania absolventov vzdelávania,  Osvedčenie a preukaz Delegáta: 

7.1. Na základe vykonaných skúšok vykoná skúšobná komisia vyhodnotenie výsledkov, vyhotoví 

a podpíše príslušnú zápisnicu. KD zaeviduje úspešného absolventa vzdelávania do IS SZ H 

a zapíše do zoznamu Delegátov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle SZ H. 
7.2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Delegáta obsahuje:  

a)  meno a priezvisko, dátum narodenia, 

b)  identifikačné číslo,  
c)  obdobie  platnosti osvedčenia,  
d)  označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,  
e)  označenie SZ H,  
f)  miesto a dátum  vydania  osvedčenia Delegáta.  
Osvedčenie má platnosť 4 roky. Osvedčenie podpisuje predseda KD a predseda  skúšobnej 
komisie.  

7.3. SZ H vystaví Delegátovi preukaz Delegáta. 

8.  Úhrada nákladov vzdelávania Delegátov: 

8.1. Vzdelávanie Delegátov  je vykonávané na náklady  účastníkov vzdelávania. Výška úhrady je 
stanovená pod a výšky nákladov na vzdelávaciu aktivitu a počtu uchádzačov vypočítaná 
organizátorom vzdelávania tak, aby boli uhradené všetky náklady na lektorskú činnosť, 
náhrady za nájom priestorov, uhradenie nutných nákladov za priestory, občerstvenie, 
dopravné, stravné, ubytovacie a iné opodstatnené náklady napr. lektorov vzdelávania.  

 

Článok XI. 

Odborný garant vzdelávania Delegátov a lektori vzdelávania Delegátov 

1. Odborný garant vzdelávania Delegátov: 

1.1. Odborným garantom vzdelávania Delegátov je KD. 

2. Lektor vzdelávania Delegátov: 

2.1. Lektorskú činnosť vzdelávania Delegátov môže vykonávať: 
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a) pre oblasť týkajúcu sa právnej úpravy  súvisiacej s organizovaním  podujatí – osoba, 

ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v študijnom  odbore právo 
alebo má uznaný diplom  tomto odbore v druhom stupni  vydaný zahraničnou vysokou  
školou a najmenej  dva roky  odbornej právnickej  praxe alebo osoba, ktorá získala  

vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa v oblasti bezpečnostných  služieb 
a vykonávala najmenej dva roky  bezpečnostnú  prax v ozbrojenom  bezpečnostnom 
zbore, 

b) pre oblasť týkajúcu sa  verbálnej a neverbálnej komunikácie  -  psychológ alebo iná 

osoba, ktorá má najmenej  dva roky  praxe v oblasti zahŕňajúcej  problematiku  
verbálnej a neverbálnej komunikácie, 

c) pre oblasť základných vedomostí a praktických zručností  potrebných pre poskytnutie 
prvej pomoci – inštruktor prvej pomoci, 

d) pre oblasť  základných vedomostí a praktických zručností potrebných pre 
zabezpečenie požiarnej ochrany  - príslušník Hasičského a záchranného  zboru, 

e) pre oblasť riešenia  núdzových  a modelových situácii -  fyzická osoba, ktorá  sa 

najmenej dva  roky podie a na organizovaní a riadení usporiadate skej činnosti ako  

príslušník  Policajného zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadate , 
bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovate a strážnej  
služby alebo Delegát, 

f) pre oblasti určené SZ H, a to najmä predpisy SZ H -  športový odborník a/alebo  
osoba, ktorá má skúsenosti z práce Delegáta na profesionálnej úrovni.  

2.2. Preukázanie  odbornej spôsobilosti pod a vyššie uvedeného sa vykonáva na základe 
preukázania  získaného vzdelania a potvrdením požadovanej praxe.  

2.3. Osoba, ktorá splní požiadavky na lektorskú činnosť môže vykonávať vzdelávanie Delegátov.  

Pre lektora vzdelávania pre oblasti určené SZ H  sa odporúča prax minimálne 8 rokov  
v pozícii športového odborníka na profesionálnej úrovni a/alebo v medzinárodných 

športových inštitúciách.  
 

Článok XII. 

Technické a iné zabezpečenie odbornej prípravy Delegátov 

1. Odbornú prípravu a vzdelávanie Delegátov  zabezpečuje SZ H.  

2. Technické zabezpečenie vzdelávania zabezpečuje organizátor vzdelávacej aktivity za dodržania 
minimálneho štandardu technických prostriedkov, priestorových potrieb a vybavenia učební. 
Organizátor vzdelávacej aktivity pre absolventov prostredníctvom lektorov vzdelávania zabezpečí 
odbornú literatúru, športové a zákonné normy, ktoré bude potrebovať pri samom vzdelávaní.  

3. Z technických prostriedkov musí organizátor  vzdelávacej aktivity zabezpečiť:  funkčný PC, 
zobrazovaciu jednotku – dataprojektor,   funkčné priestorové ozvučenie,  flipčart,  písacie potreby.  
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4. Z priestorových prostriedkov musí organizátor vzdelávacej aktivity  zabezpečiť:  vhodnú miestnosť 
so zatemnením, dostatok miest na sedenie a stolov pre absolventov kurzu,  priestor a zabezpečenie 
pre prednášajúceho, miesto pre vykonanie ústnych skúšok. 

 

Článok XIII. 

Obsah a formy teoretickej a praktickej prípravy Delegátov 

1. Obsah a formy teoretickej a praktickej prípravy Delegátov na získanie odbornej spôsobilosti určuje 
SZ H prostredníctvom KD.  

2. KD určí vo svojom vnútornom predpise obsah, rozsah a formy teoretickej a praktickej prípravy 

Delegátov  na získanie odbornej spôsobilosti Delegáta. 

 

Článok XIV. 

Zápis Delegáta do registra fyzických osôb v  športe. 

1. Pred zápisom Delegáta ako športového odborníka do registra fyzických osôb v športe 
v informačnom systéme športu predloží Delegát doklad o bezúhonnosti, ktorý má formu 

písomného čestného vyhlásenia; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe 
mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť 
splnená po celý čas výkonu činnosti Delegáta. 

2. Oprávnenie vykonávať  činnosť Delegáta  vzniká dňom zápisu Delegáta do registra fyzických osôb 

v športe. 
3. alšie podmienky a náležitosti zápisu Delegátov do registra fyzických osôb v športe určuje ust. § 

80 zákona o športe. 

 

Článok XV. 

Kontinuálne vzdelávanie Delegátov 

1. Kontinuálne vzdelávanie Delegátov počas platnosti  Osvedčenia Delegáta zabezpečuje KD. 

2. KD môže organizovať alšie vzdelávanie Delegátov  formou: 

a) seminárov, 

b) kurzov, 

c) prednášok, 
d) workshopov, 

e) e–learningových a alších aktivít. 
3. KD  po vykonaní aktivít pod a predchádzajúceho bodu vykoná aj pravidelné testovanie vedomostí 

Delegátov,  z ktorých  vyhotoví  zápisnicu.  

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, ak sa akéko vek ustanovenie  tejto smernice, alebo jeho časť, dostane do rozporu so 

stanovami SZ H a/alebo inými normami SZ H a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej 
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republiky, najmä zákonom o organizovaní verejných športových podujatí a/alebo zákonom 

o športe, tak ho nemožno použiť a na miesto neho sa  použije  ustanovenie predpisov a zákonov, 

ktoré je svojim obsahom a významom najbližšie takémuto ustanoveniu.  

2. Ak sa  ukáže akéko vek ustanovenie tejto smernice, alebo jeho časť, ako neplatná a/alebo neúčinná 
nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení  smernice a smernica zostáva platná 

a účinná v celom ostatnom rozsahu.  

3. Akéko vek zmeny a doplnenia  tejto smernice musia byť schválené VV SZ H. 

4. Pri každej zmene tejto smernice sa vypracuje aj nové úplné znenie, ktoré bude schválené spolu  so 

zmenou tejto smernice a následne bude  úplné znenie smernice zverejnené  na webovom sídle 

SZ H. 
5. Smernica je platná a účinná odo dňa jej schválenia VV SZ H. Smernicu podpisuje Prezident a GS. 

6. Smernicu schválil VV SZ H  dňa ____________.  

 

 

V Bratislave, dňa _________________ 

 

 

Prezident SZ H: ________________ 

 

Generálny sekretár SZ H: _______________ 
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