
Fevra Blue Vipers. Hfobikova 40. 851 02 Fratislava. ev. i. SZEH 804

Slovenskf zvdz I'adovdho hokeja

Trnavskrl cesta 27lB
831 04 Bratislava

Vec: Ndvrh na zmeny Stanov SZIH.

Vzhlladom k poslednym konfliktnfm situdciSm, ktord vznikali na

poslednych Kongresoch SZI:H nekompetentn;im zasahovanfm osobami

ktord ani neboli fiastnfkmi Kongresu SZL}J v zmysle Stanov SZLH
(zamestnanci SZLH), predkladdm nasledovny n6vrh zmien Stanov SZLH:

1, Do dl. 3.1.6 navrhujem doplnif vetu:

Navrhovanf osoba na volenfi funkciu do orgr{nov SZLH musf byt'
fyzicky pritomnd vol'be a musf pred vol'bou osobne prehl6sit', ile

nilvrh na volenri funkciu v orgilne SZIIH prijima.

Oddvodnenie: Opakovane v poslednej dobe boli do org6nov SZI:H volend

osoby, ktord ani neboli pritomnd na Kongrese SZLH a boli zvoleni bez

toho, di s nomindciou do orginov SZL,H sirhlasia alebo nie. A potom aj tak
vyzerala ich pr6ca v SZLH (napr. vid'. predseda DK SZLH).

2, Do dl. 3 .2.4.2 ods.b.

Zaradit nov6 znenie:

ods. b. Kongres SZI3Ifl na nrlvrh Y;ikonn6ho vyhoru schval'uje
organizainfi Struktrlru SZLH.

Ostatnd odseky sa n6sledne posirvajri.

Od6vodnenie: nie je moin6, aby to, ako md vyzeruf organizadnit

Struktrira SZLH, mohol schvafovat' Vykonny Wb or SZIJH, ako mu to
vyhovuje. Potom pride k takym situ6ci6m, ako na poslednom Kongrese

SZYH, kde Kongres neschv6lil funkciu nejakej imaginSrnej a vymyslenej
funkcie Riaditel'a SZISH a napriek tomu takilto funkcia v SZLH bola



-)-

obsaden6 a hrdo vykon6van6. Organizalnd Struktrira je z{ielitost
v5etkych dlenov SZLH.

3, Nrlsledne potom musi byt' Stanovfch SZEH zru5enf ihlnok 3.4.10

ods. r.

4, Do d1.3.2.4.2. ods. d. Kongres schval'uje, navrhujeme doplnif
nasledovnri vefu:

Na ndvrh Vfkonn6ho qiboru SZtjH Kongres SZIIH schval'uje v5etky
zmeny v spoloinostiach a orgfnoch v ktorfch spoloinikom, alebo
akcionrirom je SZIJH.

Oddvodnenie: V sirdasnej dobe je moZnd vo v5etkych spolodnostiach

a v ich org6noch vykonfvat nekontrolovand zmeny dlenskou zdkladilou
SZYIJ a svojvolhe ich menit' len na ziklade rozhodnutia Prezidenta

SZLH, Generdlneho sekret6ra SZIJH, resp. Vykonndho vyboru SZLH
potvrdendho Statut6rmi SZYH.

5, V dl. 3.6.7 navrhujeme vypustif poslednri vetu a to:

Prezident menuje a odvolfva generdlneho sekretrlra SZ[H.

A nahradit' je vetou:

Prezident menuje a odvokf,va generilneho sekretrflra SZIH na

ziklade vyberov6ho konania vyhkf,sen6ho Vfkonnfm vyborom
SZLH.

OdOvodnenie: Vyber Gener6lneho sekretitra SZYH uL v dne5nej dobe

nem0Ze byt' len na vybere Prezidenta SZI3H, bez preukinania

akdhokol'vek vzfalru k l'adovdmu hokeju aprettk{nania odbornosti,

potrieb a znalosti z oblasti lladovd hokeja Slovenskej republiky, tak ako

sa to udialo naposledy, ked'tak konal Miroslav Satan.

Zmeny Stanov SZIIH predkladfm, ako dlen SZIJH reg.
Fevra Blue Vipers, o.z.

S pozdravom

Bratislav a, 8.6.2021

Ing. Jozef Vrdbel

konatef
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Kongres 24.6.2021 - Legislatívny návrh HK Bratislava o.z.  
 

HK Bratislava (EČČ 161) predkladá na rokovanie Kongresu SZĽH konaného v Bratislave dňa 24. 
júna 2021 nasledovný legislatívny návrh, ktorý žiadame zaradiť do programu Kongresu.  

 

Legislatívny návrh HK Bratislava -  zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom. 

 

Zároveň dávame návrh, aby Kongres SZĽH zaviazal Výkonný výbor SZĽH,  aby počas svojho 
funkčného obdobia až do zvolenia nového Prezidenta SZĽH a nového Výkonného výboru SZĽH v roku 

2022 neprijal žiadnu smernicu, legislatívnu úpravu, alebo znesenie, ktorým by určil akúkoľvek 
povinnosť klubom platiť akýkoľvek poplatok za účasť družstva v súťaži SZĽH.  Súčasťou tohto návrhu 

je aj uznesenie, ktorým  Kongres SZĽH zaväzuje VV SZĽH a vedenie SZĽH aby štartovné, ktoré už kluby 
uhradili, zväz bezodkladne vrátil.  
 

V prípade schválenia návrhu Kongresom dávame aj návrh uznesenie:  Kongres SZĽH schválil 
zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom v celom rozsahu. Kongres SZĽH zaväzuje svojím uznesením 
Výkonný výbor SZĽH aby do volebného Kongresu, ktorý sa bude konať v r. 2022 neprijal žiadnu 
smernicu, , alebo určil akýkoľvek poplatok klubu za účasť družstva v súťaži SZĽH. legislatívnu úpravu, 
alebo uznesenie výkonného výboru SZĽH v ktorom by ustanovil akýkoľvek poplatok . Kongres zaväzuje 
Výkonný výbor a Prezidenta SZĽH aby štartovné, ktoré už kluby uhradili bezodkladne vrátil.  
  

Odôvodnenie:  

  

Vo februári 2021 sme predložili na prerokovanie a hlasovanie výkonnému výboru  SZĽH 
legislatívny návrh na úpravu Smernice SZĽH o štartovnom. Náš návrh nebol výkonným výborom riadne 
prerokovaný a predsedajúci nedal o našom návrhu hlasovať (viď zápisnice z výkonného výboru).  
Vzhľadom k tomu žiadame, aby tak dôležitú vec pre kluby ako je platba štartovného, prerokoval 

Kongres SZĽH ako najvyšší orgán. Máme za to, že aj keď schvaľovanie smerníc a poriadkov prináleží do 
kompetencie výkonného výboru, je v právomoci Kongresu ako najvyššieho orgánu národnej športovej 
organizácie, aby sa takýmto predpisom zaoberal a prijal svojim hlasovaním rozhodnutie a následne 
uznesenie. A to najmä vtedy, ak sa výkonný výbor a vedenie SZĽH  dlhodobo odmieta návrhom 



zaoberať. Tak isto má Kongres právo zaviazať výkonný výbor aby sa zdržal v konaní pri určovaní výšky 
poplatku klubom za účasť družstiev v súťažiach a prenechal túto kompetenciu Kongresu.  

Ďalej máme za to, že zväz spolu so svojimi  dcérskymi spoločnosťami disponuje takým 
príspevkom zo strany štátu a spolu so svojimi  dcérskymi spoločnosťami disponuje takým  rozpočtom, 

že musí byť  schopný na potrebnej úrovni zabezpečiť prevádzku súťaží, rozvoj rozhodcovskej obce, 

podporu mládeže v súťažiach, nákup cien, ako aj  všetky ostatné činnosti súvisiace so zabezpečením 
súťaží a chodom zväzu.   V konečnom dôsledku, v minulosti všetky tieto činnosti zabezpečoval  zväz aj  

bez potreby vyberania „štartovného“ od klubov a pri podstatne nižšom rozpočte.  Ak zväz potrebuje 
viac komerčných prostriedkov, tak  má na tento účel založený Marketing SZĽH.  

Máme za sebou dve sezóny v ktorých sa súťaže nedohrali a v poslednej 2020/2021 sa súťaže, 
až na pár zápasov a profesionálnych líg, nehrali vôbec. Dnes nikto nevie ako bude z pohľadu súťaží 
vyzerať sezóna 2021/2022.  Aj to je dôvod na vrátenie už zaplatených finančných prostriedkov klubom. 
Sú to ich komerčné prostriedky a nie je potrebné preukazovať účel ich použitia ani zo strany zväzu, ani 
zo strany klubov.  

Ak by v budúcnosti vznikla potreba zaviesť poplatok za účasť družstva v súťaži SZĽH, môže zväz 
takýto predpis pripraviť, riadne ho prediskutovať a zdôvodniť, zapracovať pripomienky a nechať 
schváliť Kongresom.  

 

 

Ing. Guryča Igor  
HK Bratislava o.z. 


