
         

Návrh programu zasadnutia Kongresu 

Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Trnavská cesta 27/B,  831 04 Bratislava, IČO: 30 845 386 

konaného dňa 24.06.2021 od 10.00 hod. v Bratislave (Hotel Gate One) 

 

1. Otvorenie Kongresu SZĽH 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

3. Schválenie programu Kongresu SZĽH 

4. Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH   

5. Voľba pracovných skupín (zapisovateľ, 2 overovatelia zápisnice,  

3 skrutátori, mandátová komisia) 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Správa prezidenta SZĽH 

8. Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH  

9. Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH 

10. Dlhodobá stratégia pre slovenský hokej 

11. Kľúčové projekty a priority SZĽH  

12. Štatút hokejovej akadémie 

13. Zosúladenie Stanov SZĽH a iných predpisov SZĽH s novelou zákona o športe 

a novelou zákona o združovaní občanov 

14. Návrhy klubov na zmeny predpisov SZĽH 

15. Schválenie výšky alebo spôsobu určenia odmeny členov orgánov SZĽH volených 

Kongresom 

16. Predstavenie kandidátov do orgánov SZĽH volených Kongresom 

17. Voľby do orgánov SZĽH 

18. Správa Volebnej komisie SZĽH 

19. Diskusia 

20. Záver 
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ROKOVACÍ PORIADOK  
KONGRESU 

Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Trnavská cesta 27/B,  831 04 Bratislava, IČO: 30 845 386 

konaného dňa 24.06.2021 v Bratislave 
(ďalej Slovenský zväz  ľadového hokeja  aj iba ako „SZĽH“ a kongres  SZĽH aj iba ako „Kongres“) 

 

1. Predmet úpravy rokovacieho poriadku: 
 Rokovací poriadok upravuje najmä: 
 a) vedenie a priebeh Kongresu, 
 b) spôsob hlasovania na Kongrese,  

 c) spôsob voľby orgánov SZĽH,  
 d) pôsobnosť  a konanie  orgánov Kongresu. 
 

2. Delegáti  Kongresu a ostatní účastníci Kongresu SZĽH: 
2.1. Na  zasadnutí Kongresu majú právo hlasovať delegáti členov s hlasovacím právom 

a zástupcovia  športovcov a športových odborníkov v súlade s kľúčom pre rozdelenie 
hlasov  v Kongrese, ktorý  určujú Stanovy SZĽH v  III. časti, bode 3.5. 

2.2. Právo účasti na  Kongrese patrí aj prezidentovi SZĽH,  predsedovi Dozornej rady, členom 
Výkonného výboru a ďalším pozvaným hosťom, bez hlasovacieho práva. 

2.3. Zasadnutie Kongresu  nie  je prístupné verejnosti. 
 

3.  Priebeh Kongresu SZĽH: 
3.1. Zasadnutie Kongresu riadi predsedajúci, ktorým je podľa  časti III., bodu 3.2.9. Stanov 

SZĽH prezident alebo ním poverená osoba. 
3.2. Kongres prerokováva  veci v súlade a v poradí podľa schváleného programu. 

 

4. Spôsob rozhodovania  a hlasovania na Kongrese SZĽH: 
4.1. Uznášaniaschopnosť Kongresu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia  určujú 

Stanovy SZĽH.  
4.2. Hlasovanie  na Kongrese SZĽH sa uskutoční prostredníctvom elektronického 

hlasovacieho zariadenia, ktoré obdrží každý delegát s právom hlasovať.  Ak elektronické 
zariadenie nebude dostupné alebo dôjde k jeho poruche, o všetkých návrhoch sa bude  
hlasovať verejne - zdvihnutím mandátového lístka s uvedením počtu hlasov delegáta.   
Spôsob volieb do orgánov SZĽH upravuje bod 5. tohto rokovacieho poriadku.  

 

5.  Spôsob voľby orgánov SZĽH: 
5.1. Všetky voľby do orgánov SZĽH sa uskutočnia prostredníctvom elektronického 

hlasovacieho zariadenia. 
 

6. Orgány kongresu SZĽH: 
6.1.  Orgány Kongresu: 

Predsedajúci Kongresu: riadi a vedie zasadnutie Kongresu. V zmysle  časti III.,  bodu  
3.2.9. Stanov SZĽH zasadnutie  riadi prezident  alebo  ním poverená osoba. Predsedajúci 
vedie Kongres v súlade s jeho schváleným programom, najmä predkladá návrhy na 

hlasovanie v súlade s programom Kongresu, oznamuje výsledky hlasovania a vedie 
rozpravu a  diskusiu v súlade s prijatým rokovacím poriadkom Kongresu.  

 6.2.  Pracovné skupiny Kongresu: 
Mandátová komisia:  tvoria ju 3  členovia. Jej úlohou je overovanie oprávnenosti 
delegátov k ich účasti na zasadnutí Kongresu, ďalej  úlohou komisie je dohliadať nad 
počtom prítomných delegátov   a  podávať správy o účasti prítomných delegátov. 
Mandátová komisia pri posudzovaní oprávnenosti delegátov k účasti na Kongrese 
postupuje v zmysle stanov SZĽH. Mandátová komisia  vyhotoví o svojej činnosti správu, 
ktorá je prílohou zápisnice  z Kongresu. 
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Zapisovateľ: zodpovedá za zápis priebehu Kongresu  a vyhotovenie zápisnice 
z Kongresu. Zapisovateľ je povinný zabezpečiť, aby zápisnica z Kongresu zodpovedala  
ust. § 21 ods. 2 zák. č.  440/2015 Z.z. o športe v platnom znení.  Zapisovateľom môže byť 
aj zamestnanec SZĽH. 
Dvaja overovatelia zápisnice: ich úlohou  je potvrdiť  pravdivosť a zhodu obsahu  
zápisnice z Kongresu so skutočným priebehom Kongresu a rozhodnutiami, ktoré Kongres 

na zasadnutí prijal. 
Skrutátori: v počte 3 (traja),  vykonávajú kontrolu distribúcie hlasovacích zariadení a v 
prípade, že hlasovanie na Kongrese nebude prebiehať prostredníctvom  elektronického  
hlasovacieho  zariadenia, ich  úlohou bude najmä sčítavanie hlasov.  Skrutátorom môže 
byť aj  zamestnanec SZĽH. 
Pracovné skupiny Kongresu  sú volené prostredníctvom elektronického hlasovacieho 

zariadenia priamo na Kongrese, pričom  každá  sa volí ako celok a pre zvolenie je 
potrebná väčšina odovzdaných hlasov. 

6.3. Volebná komisia  zabezpečuje proces volieb do orgánov SZĽH a je  zvolená podľa  
        Stanov SZĽH. 

 

7.   Zmena predpisov SZĽH na Kongrese:  
7.1. Legislatívne návrhy, ktoré neboli predložené do 16.06.2021 (vrátane legislatívnych 

návrhov predložených na Kongrese) sa automaticky zaradia do plánu legislatívnych prác 
na nasledujúci Kongres. 

7.2. Kongresu sa predkladajú iba také legislatívne návrhy členov SZĽH na zmenu predpisov 
SZĽH o ktorých tak rozhodol Výkonný výbor SZĽH v zmysle bodu 3.2.4.2 písm. a) 
Stanov. 

7.3.    Schvaľovanie legislatívnych noriem SZĽH sa uskutočňuje po častiach v zmysle 
predložených návrhov alebo v celku. 

7.4. O návrhoch sa vždy hlasuje v poradí určenom predsedajúcim Kongresu, spravidla v 
poradí v akom boli predložené. 

7.5. Po ukončení hlasovania  predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.  
 

8.  Predstavenie sa kandidátov do orgánov SZĽH: 
8.1. Každý kandidát do orgánu SZĽH je oprávnený predstaviť sa delegátom v príslušnom 

bode programu.  

8.2. Kandidáti do orgánov SZĽH sú oprávnení sa predstaviť delegátom v rozsahu 1 minúty. 
Predsedajúci ich vyzýva podľa voleného  orgánu SZĽH a podľa abecedného poradia. 

8.3. Právo kandidáta predstaviť sa delegátom  nie je možné postúpiť na iného kandidáta.  
8.4. Po predstavení sa kandidáta do orgánu SZĽH nie je prípustná rozprava ani diskusia. 
 

9. Rozprava a diskusia na Kongrese: 
 Pravidlá pre rozpravu: 

9.1.  Predsedajúci pred tým, než dá hlasovať o konkrétnom bode programu,  otázkou zistí, či  
sa chce nejaký delegát prihlásiť do rozpravy  o prerokovávanom bode programu. 

9.2. Právo jedného vystúpenia ku konkrétnemu bodu programu má každý delegát Kongresu 
s právom hlasovať na základe prihlásenia sa do rozpravy po výzve predsedajúceho podľa 
bodu 9.1. tohto  rokovacieho poriadku. Slovo delegátovi udeľuje  predsedajúci. Právo 
delegáta na rozpravu nie je  možné postúpiť na iného delegáta alebo inú osobu.  

9.3. Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 2 minúty a vyjadrenie  musí súvisieť 
s bodom  programu,  ktorého sa vystúpenie týka. V opačnom prípade je predsedajúci 
oprávnený  ukončiť vystúpenie  delegáta odňatím mu slova. 

9.4. Právo vyjadriť sa ku konkrétnemu bodu programu patrí aj iným osobám prítomným na 

Kongrese, ktorým slovo po prihlásení udelí predsedajúci. Dĺžka vystúpenia  nesmie  
prekročiť 1 minútu. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený  ukončiť vystúpenie  
takejto osoby  odňatím jej slova. 

9.5. Po ukončení rozpravy predsedajúci prečíta  návrh a položí nasledujúce otázky  v poradí: 

 9.5.1. „kto je za?“ počet ZA 
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 9.5.2. „kto je  proti?“ počet PROTI 
 9.5.3. „kto sa zdržal hlasovania?“ počet ZDRŽAL SA. 
9.6. Osoby prihlásené do rozpravy sú povinné rešpektovať právo každého na ochranu 

osobnosti, cti, dôstojnosti a dobrého mena  a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by 
tomuto odporovali. V prípade osobných invektív alebo prejavov porušujúcich práva 
podľa predchádzajúcej vety alebo akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky,  predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo 

Pravidlá pre diskusiu, ktorá je  samostatným bodom programu Kongresu: 
9.7. Právo na jedno diskusné vystúpenie ku každej otvorenej téme diskusie má každý delegát   

a pozvaný hosť.  Toto právo nemožno postúpiť na iného delegáta alebo hosťa. Do 
diskusie sa prihlasuje písomne. Čas  diskusného vystúpenia je maximálne 2 minúty,  
v prípade pozvaného hosťa maximálne 1 minúta. K diskusnému príspevku je možné 
vystúpiť  s faktickou poznámkou v dĺžke 1 minúty.  

9.8.   Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je 
predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o 
ukončenie vystúpenia, prípadne mu odňať slovo.  

9.9.  Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie alebo  rozhodnutím 
Kongresu o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta alebo predsedajúceho. 

9.10.  Predsedajúci nemôže obsah diskusného príspevku komentovať alebo iným spôsobom 
obmedzovať názor diskutujúceho.  

9.11.  Diskutujúci sú povinní rešpektovať právo každého na ochranu osobnosti, cti, dôstojnosti a 
dobrého mena  a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by tomuto odporovali. V prípade 
osobných invektív alebo prejavov porušujúcich práva podľa predchádzajúcej vety alebo 

akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  
predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.  

 

 

10. Spôsob schválenia rokovacieho poriadku a záverečné ustanovenia: 
10.1. Tento rokovací poriadok  nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením  Kongresom 

SZĽH. 
10.2. Schválením  tohto rokovacieho poriadku  sa zrušuje v celom rozsahu predchádzajúci 

rokovací poriadok SZĽH. 
 
 

 
V Bratislave, dňa 24.06.2021 



 
VOLEBNÝ PORIADOK 

Slovenského zväzu ľadového hokeja 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Volebný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len “SZĽH”) upravuje postup pri príprave a 

vykonávaní volieb členov orgánov SZĽH (ďalej len “voľby”), ktorých volí Kongres SZĽH. 
 

1.2 Volebná komisia SZĽH je riadiacou komisiou SZĽH, ktorú zriaďuje SZĽH za účelom prípravy, organizácie 
a vykonávania volieb členov orgánov SZĽH. 
 

II. 
Príprava volieb 

2.1 Proces volieb do orgánov SZĽH pripravuje a zabezpečuje Volebná komisia SZĽH, ktorej predsedu a členov 
volí Kongres SZĽH. 
 

2.2 Funkčné obdobie predsedu a členov Volebnej komisie SZĽH začína plynúť dňom nasledujúcim po ich 
zvolení, ak Kongres SZĽH neustanoví inak. 
 

III. 
Volebné právo 

3.1 Právo voliť má každý riadny člen s priamym hlasovacím právom. Každý riadny člen má na Kongrese len 
jedného delegáta s príslušným počtom hlasov, pričom každý delegát na Kongrese môže vykonávať aktívne 
volebné právo iba v prospech jedného riadneho člena s priamym hlasovacím právom.  
 
3.2 Právo byť volený má každá fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, a ktorá spĺňa ďalšie podmienky stanovené 
predpismi SZĽH a v čase volieb dovŕšila 18 rokov a do volenej funkcie SZĽH ho navrhne osoba oprávnená 
navrhovať kandidátov do volených orgánov podľa Stanov SZĽH.  
 

3.3 Každý oprávnený delegát Kongresu SZĽH má taký počet hlasov vo voľbách do orgánov SZĽH, ktorý je 
určený kľúčom pre rozdelenie hlasov v Kongrese (tzv. kľúčom delegátov) v zmysle platných Stanov SZĽH.  
 

IV. 
Voľba orgánov 

4.1 Kongres SZĽH ako najvyšší orgán SZĽH volí a odvoláva na dobu určenú v Stanovách SZĽH: 
a) prezidenta, 

b) členov Výkonného výboru, 
c) predsedu a členov Dozornej rady 

d) predsedu a členov Volebnej komisie, 
e) predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, 

f) predsedu, podpredsedu a členov Odvolacej antidopingovej  komisie, 

g) predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie 

 

4.2 Voľby na Kongrese SZĽH prebiehajú  tajnou voľbou. Tajná voľba sa uskutoční tak, že delegát označí v 
priestore vyhradenom pre tajnú voľbu vybraného kandidáta na volebnom lístku, a takto označený volebný lístok 
vhodí do volebnej urny, ak sa nevolí elektronickým spôsobom. Volebné lístky sú  opatrené pečiatkou SZĽH a 
podpismi predsedu  a jedného  člena Volebnej komisie SZĽH. Volebný lístok je platný,  ak je vybraný kandidát  
označený určeným spôsobom, neoznačený volebný lístok je neplatný. Ak je na volebnom lístku označených viac 
kandidátov na tú istú funkciu, je volebný lístok neplatný a nezohľadní sa pri určení počtu odovzdaných a 
získaných  hlasov pre žiadneho  kandidáta vyznačeného na takom volebnom lístku, s výnimkou bodu 4.6. tohto 

poriadku. Pri vyhlásení výsledku voľby sa  musí uviesť aj počet neplatných volebných lístkov a im 
zodpovedajúci počet hlasov.  V prípade volieb elektronickým spôsobom delegáti oprávnení hlasovať,  hlasujú 
prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Uskutočnenú voľbu, či  už prostredníctvom  volebného 
lístku alebo elektronickým spôsobom nie je možné opakovať.  Počet hlasov prislúchajúcich delegátovi nie je 
možné rozdeliť. 
 

4.3 Za prezidenta SZĽH je zvolený kandidát, ktorý získa v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých prítomných delegátov. V prípade, že žiadny kandidát  v prvom kole nezíska počet hlasov potrebný na 
zvolenie, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú kandidáti umiestnení na prvom a druhom mieste 



s najvyšším počtom získaných  hlasov. Víťazom druhého kola volieb je kandidát, ktorý získa  väčšinu 
odovzdaných hlasov.  V prípade, že  v druhom kole získajú viacerí kandidáti  rovnaký najvyšší počet hlasov,  
uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupujú  kandidáti s  rovnakým najvyšším počtom získaných hlasov  
a víťazom sa stáva ten kandidát, ktorý získa väčšinu odovzdaných hlasov.  Pri rovnosti získaných hlasov sa 
voľba, resp. volebné kolá   opakujú dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska väčšinu odovzdaných hlasov.  
 

4.4 Za predsedu orgánu SZĽH, je zvolený kandidát, ktorý získa v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých prítomných delegátov. V prípade, že žiadny kandidát v prvom kole nezíska  počet hlasov 
potrebný na zvolenie, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú  kandidáti umiestnení na prvom a 
druhom mieste s najvyšším počtom získaných  hlasov. Víťazom druhého kola volieb je kandidát, ktorý získa  
väčšinu odovzdaných hlasov. V prípade, že  v druhom kole získajú viacerí kandidáti  rovnaký najvyšší počet 
hlasov,  uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupujú  kandidáti s  rovnakým najvyšším počtom 
získaných hlasov a víťazom sa stáva ten kandidát, ktorý získa väčšinu odovzdaných hlasov.  Pri rovnosti 

získaných hlasov sa voľba, resp. volebné kolá   opakujú dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska väčšinu 
odovzdaných hlasov.  

 

 

4.5 Voľby podpredsedu orgánu SZĽH sa uskutočnia podľa postupu uvedeného v bode 4.4. Ak za podpredsedu 

orgánu, voleného Kongresom nie je navrhnutý žiadny kandidát, volí sa podpredseda spomedzi kandidátov, ktorí 
nezískali dostatočný počet hlasov na to, aby boli zvolení za predsedu.  
 

4.6 Členovia Výkonného výboru SZĽH, s výnimkou zástupcu športovcov, sa volia nasledovne: 

a) v prípade voľby elektronickým spôsobom sa členovia Výkonného výboru volia jednotlivo, každý 
samostatnou voľbou, pričom jedna voľba môže mať viac volebných kôl.   Členom Výkonného výboru 
sa stáva ten kandidát, ktorý získa v danej voľbe v prvom kole  nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých  
prítomných delegátov. Ak žiadny kandidát nezískal potrebnú väčšinu, prebehne druhé kolo príslušnej 
voľby, do ktorého postupujú kandidáti umiestnení na prvom a druhom mieste s najvyšším počtom 
získaných hlasov v prvom kole. Členom Výkonného výboru sa stáva ten kandidát, ktorý v druhom kole 
príslušnej voľby získal  väčšinu odovzdaných hlasov.   V prípade, že  v druhom kole príslušnej voľby  
získajú viacerí kandidáti rovnaký najvyšší počet  hlasov,  uskutoční sa tretie kolo príslušnej voľby, do 
ktorého postupujú  kandidáti s  rovnakým najvyšším počtom hlasov  a víťazom sa stáva ten kandidát, 
ktorý získa väčšinu odovzdaných hlasov.  Pri rovnosti získaných hlasov sa volebné kolá príslušnej 
voľby člena Výkonného výboru SZĽH   opakujú dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska väčšinu 
odovzdaných hlasov. Do ďalšej voľby na člena Výkonného výboru SZĽH postupujú všetci kandidáti, 
ktorí neboli úspešní  v  predchádzajúcej voľbe, a to vo všetkých kolách.   

b) v prípade voľby volebnými lístkami je delegát oprávnený na volebnom lístku označiť najviac sedem  
kandidátov. Za členov Výkonného výboru sú zvolení siedmi kandidáti s najvyšším počtom získaných 
hlasov.  Ak z dôvodu rovnosti získaných hlasov presiahne počet kandidátov, ktorí by mali byť zvolení, 
počet sedem, prebehne druhé kolo voľby, do ktorého postúpia tí kandidáti, ktorí získali rovnaký počet 
hlasov a u ktorých nie je možné určiť, ktorý z nich bol zvolený. Voľba sa opakuje až do zvolenia 
príslušného počtu členov Výkonného výboru SZĽH. 

Do Výkonného výboru nemôžu byť zvolení dvaja kandidáti s rovnakou klubovou príslušnosťou. V prípade 
vzniku takejto situácie, členom Výkonného výboru SZĽH sa stáva kandidát s vyšším počtom získaných hlasov. 
Na uvoľnené miesto vo Výkonnom výbore nastupuje nezvolený kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov v 
danej voľbe. 
 

4.7. Voľba zástupcu športovcov do Výkonného výboru SZĽH sa uskutoční samostatne, pričom členom  
Výkonného výboru sa stáva ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých  prítomných 
delegátov. V prípade, že žiadny kandidát v prvom kole nezíska počet hlasov potrebný na zvolenie, uskutoční sa 
druhé kolo volieb, do ktorého postupujú kandidáti umiestnení na prvom a druhom mieste s najvyšším počtom 
získaných hlasov v prvom kole.  Víťazom druhého kola volieb je kandidát, ktorý získa  väčšinu odovzdaných 
hlasov. V prípade, že  v druhom kole získajú viacerí kandidáti rovnaký najvyšší počet hlasov,  uskutoční sa tretie 
kolo volieb, do ktorého postupujú  kandidáti s rovnakým najvyšším počtom hlasov a víťazom sa stáva ten 
kandidát, ktorý získa väčšinu odovzdaných hlasov.  Pri rovnosti získaných hlasov sa voľba, resp. volebné kolá   
opakujú dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska väčšinu odovzdaných hlasov.  
 

 

4.8. Členovia Dozornej rady SZĽH sa volia v súlade s bodom 3.3.2. až 3.3.4. Stanov SZĽH.  
 



4.9. Voľby členov Volebnej  komisie  SZĽH sa uskutočnia postupom podľa bodu 4.6. tohto poriadku, pričom sa 
volí päť členov.  
  
4.10. Za člena Odvolacej antidopingovej komisie je zvolený kandidát, ktorý získa v prvom kole volieb 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov. V prípade, že žiadny kandidát v prvom kole 
nezíska počet hlasov potrebný na zvolenie, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú kandidáti 

umiestnení na prvom a druhom mieste s najvyšším počtom získaných hlasov v prvom kole.  Víťazom druhého 
kola volieb je kandidát, ktorý získa  väčšinu odovzdaných hlasov.   V prípade, že  v druhom kole získajú viacerí 
kandidáti rovnaký najvyšší počet  hlasov,  uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupujú  kandidáti s 
rovnakým najvyšším počtom odovzdaných hlasov  a víťazom sa stáva ten kandidát, ktorý získa väčšinu 
odovzdaných hlasov.  Pri rovnosti získaných hlasov sa voľba, resp. volebné kolá   opakujú dovtedy, kým  

niektorý z kandidátov nezíska väčšinu odovzdaných hlasov.  
 

 

V. 
5.1 Osoby oprávnené navrhovať kandidátov v zmysle Stanov SZĽH, sú povinné v lehote najneskôr 14 dní pred 
uskutočnením volieb oznámiť  SZĽH meno/á kandidáta/ov na členov orgánov SZĽH.  
 

5.2. V prípade, že niektorý kandidát bude zvolený do dvoch a viac orgánov a uvedené  odporuje  úprave  
nezlučiteľnosti  výkonu funkcií  podľa Stanov SZĽH, sám sa rozhodne na zasadnutí Kongresu, v ktorom z nich 
bude pôsobiť. Na uvoľnenú funkciu prebehne nová voľba podľa princípov uvedených v čl. IV., a to tak, že sa 
bude voliť zo všetkých neúspešných kandidátov na túto funkciu.  
 

5.3 Volebná komisia preverí návrhy kandidátov, či niektorý z kandidátov nie je navrhnutý ako kandidát 
neoprávnene. V prípade zistenia nedostatkov, tohto kandidáta nezapíše do zoznamu kandidátov. Volebná 
komisia SZĽH v lehote najneskôr do 7 dní pred dňom konania volieb vyhotoví zoznamy kandidátov pre voľby 
do každého orgánu SZĽH osobitne a pošle ich najneskôr v lehote do 7 dní pred dňom konania volieb každému 
členovi SZĽH, ktorý má právo hlasovania na Kongrese, prostredníctvom elektronickej pošty a  zverejní ich na 
webovom sídle SZĽH najneskôr 3 dni pred dňom konania sa volieb. Proti zoznamu kandidátov sa môžu 
jednotliví navrhovatelia obrátiť na Volebnú komisiu s námietkou na úpravu zoznamu kandidátov, o ktorej 
Volebná komisia rozhodne, ak námietku neprijme a zoznam kandidátov neupraví, postúpi vec na rozhodnutie 

Výkonnému výboru SZĽH. 
 

5.4 Zoznamy kandidátov budú vyhotovené samostatne pre jednotlivé orgány tak, že poradové číslo bude 
pridelené kandidátom podľa abecedného poradia. Zoznam kandidátov bude obsahovať orgán SZĽH, do ktorého 
sa volí kandidát, poradové číslo kandidáta, meno, priezvisko, mesto trvalého pobytu kandidáta,  osobu, ktorá 

kandidáta navrhla a klubová príslušnosť pri kandidátoch na člena Výkonného výboru SZĽH.  
 

5.5 Zoznamy kandidátov podpisuje prezident a generálny sekretár SZĽH. Tieto zoznamy sa doručia každému 
delegátovi po jednom vyhotovení pri prezencii na začiatku volebného Kongresu. 
 

5.6  V prípade, že delegát s hlasovacím právom sa z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť zúčastniť hlasovania a 
dočasne alebo trvale odíde z volebného Kongresu, je pri odchode povinný odovzdať Volebnej komisii  volebný 
lístok, resp. volebné lístky,  alebo elektronické hlasovacie zariadenie. Mandátna komisia je povinná pri takejto 

zmene upraviť počet prítomných delegátov a opätovne preveriť a potvrdiť uznášaniaschopnosť Kongresu. 
Obdobne mandátová komisia postupuje aj v prípade, že počas priebehu Kongresu sa dostavia ďalší delegáti s 
hlasovacím právom. 

 

5.7 Volebná komisia rozhoduje o neplatnosti hlasovacích lístkov, o tom, či voľby prebehli v súlade so Stanovami 
a Volebným poriadkom a potvrdzuje poradie zvolených kandidátov. Rozhodnutie Volebnej komisie je prijaté, ak 

zaň hlasovalo viac ako polovica členov Volebnej komisie. 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Tento volebný poriadok schválil Výkonný výbor SZĽH dňa 16.06.2021. Volebný poriadok SZĽH zo dňa 
26.06.2019 sa zrušuje. Platnosť a účinnosť nadobúda tento poriadok jeho schválením Kongresom dňa 
24.06.2021. V prípade rozporu znení vo Volebnom poriadku a Stanov SZĽH platí znenie Stanov SZĽH.  



   
Úplné znenie  
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Preambula 
Historickým dňom vzniku ľadového hokeja na Slovensku je 29. december 1929. 
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I. ČASŤ 

Základné ustanovenia 
1.1    Definície 

Na účely týchto stanov  sú definované tieto pojmy:  
1.1.1   Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH”) je občianske združenie, so 

sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 30 845 386, evidované v 
registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra a v registri 
národných športových zväzov Ministerstva, 

1.1.2   Zákon o športe je zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, 

1.1.3  IIHF je Medzinárodná federácia ľadového hokeja so sídlom v Zürichu s 
celosvetovou pôsobnosťou pre ľadový hokej a in-line hokej, 

1.1.4   hokej  je ľadový hokej a in-line hokej, 
1.1.5   hokejista je športovec - fyzická osoba, ktorý vykonáva hokej,  a to ako korčuliar 

alebo brankár bez ohľadu na pohlavie a vek, ktorý pôsobí v súťaži organizovanej 
SZĽH, alebo aj fyzická osoba korčuliar alebo brankár, pôsobiaci v súťaži 
neorganizovanej SZĽH, spôsobilý nastúpiť za slovenskú štátnu športovú 
reprezentáciu v hokeji bez ohľadu na pohlavie a miesto, kde hrajú hokej,  

1.1.6   športový  odborník je tréner a inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca 
odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa 
osobitného predpisu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na 
základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, fyzická osoba 
vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a 
predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, kontrolór športovej 
organizácie, funkcionár športovej organizácie a dopingový komisár, postavenie a 
činnosť športových odborníkov v hokeji upravuje Zákon o športe,  

1.1.7  extraliga seniorov  je najvyššia súťaž seniorskej kategórie v ľadovom hokeji v 
Slovenskej republike, 

1.1.8       1. liga  seniorov je druhá najvyššia súťaž seniorskej kategórie v ľadovom hokeji 
v Slovenskej republike, 

1.1.9 profesionálna  súťaž  je extraliga a 1. liga seniorov Slovenskej republiky, ktorá 
je schválená Výkonným výborom, 

1.1.10 amatérska  súťaž  je každá súťaž organizovaná SZĽH, ktorá je schválená 
Výkonným výborom  okrem extraligy a 1.ligy seniorov a nie je to profesionálna 
liga, 

1.1.11 súťaž je organizované hranie hokeja podľa pravidiel ľadového hokeja a in-line 
hokeja určených IIHF, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo 
porovnanie športového výkonu, ktorej sa zúčastňujú členovia SZĽH a ktorá je 
organizovaná IIHF, členským zväzom IIHF, SZĽH alebo osobou ním poverenou 
riadením súťaže, 

1.1.12 majstrovská súťaž je dlhodobá súťaž, v ktorej sa udeľuje titul “Majster” 
príslušnej vekovej kategórie na príslušnom území,  

1.1.13  klub je športová organizácia so sídlom v Slovenskej republike, ktorej predmetom 
činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť, ktorá vytvára vhodné 
podmienky na vykonávanie športu, a to hokeja, organizovanie súťaží a na 
prípravu a účasť družstiev v súťaži a ktorá je členom SZĽH, 

1.1.14  WADA je Medzinárodná antidopingová agentúra so sídlom v Lausanne, 
1.1.15  Ministerstvo je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre 
štátnu  starostlivosť o mládež a šport, 

1.1.16  seniorská  súťaž  je súťaž dospelých hokejistov, vo vekovej kategórií senior, 



1.1.17 mládežnícka  súťaž  je súťaž hokejistov vo všetkých vekových kategóriách 
okrem vekovej kategórie senior.  

1.1.18 sezóna  je časové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho 
kalendárneho roka, 

1.1.19 RP je Registračný poriadok SZĽH, 
1.1.20 reprezentant je občan Slovenskej republiky, ktorého SZĽH nominoval ako 

športovca - hokejistu za člena štátnej športovej reprezentácie, 
1.1.21 Talentovaný športovec je hokejista do 23 rokov, ktorý prejavil  vysokú  úroveň 

talentu, športových zručností a športových schopností pri hraní hokeja a je 
zaradený do zoznamu  talentovaných športovcov, ktorý  vedie SZĽH, 

1.1.22 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho 
profesionálneho aparátu.  SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže 
inú športovú organizáciu v zmysle § 16 ods. 2 písm. f) Zákona o športe, na ktorú 
prechádzajú právomoci riadiaceho orgánu súťaže v rozsahu písomného 
poverenia s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú licenčného konania,  

1.1.23 ADA je agentúra Slovenskej republiky, zriadená Zákonom o športe, ktorá na 
území Slovenskej republiky  plní  úlohy  prevencie a kontroly v oblasti dopingu. 

1.1.24 IS SZĽH - informačný systém SZĽH, a to register fyzických a právnických osôb s 
príslušnosťou k SZĽH, 

1.1.25 ISŠ - informačný systém športu, ktorý je informačným systémom verejnej správy, 
ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva.   

  
1.2    Názov, postavenie, sídlo a symbolika  

1.2.1  Názov občianskeho združenia je Slovenský zväz ľadového hokeja.  
1.2.2   Sídlom občianskeho združenia  je Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.  
1.2.3   Oficiálnym jazykom SZĽH je slovenčina. 
1.2.4   SZĽH je občianske združenie, ktoré bolo  uznané  Ministerstvom za národný 

športový zväz v zmysle Zákona o športe a vykonáva výlučnú pôsobnosť pre 
hokej na území Slovenskej republiky.  

1.2.5   Štatutárnym orgánom SZĽH je prezident, generálny sekretár a ekonomický 
riaditeľ; každý z nich koná samostatne. Účtovné doklady podpisuje vždy 
štatutárny orgán vo dvojici.   

1.2.6   SZĽH je členom IIHF a Slovenského olympijského výboru. 
1.2.7  SZĽH je nezávislé  apolitické občianske združenie,  ktoré vzniklo registráciou  

Ministerstvom vnútra  Slovenskej republiky v zmysle zák. č.  83/1990 Zb.  
o združovaní občanov v platnom znení. 

1.2.8 SZĽH je právnickou osobou,  ktorá združuje kluby, športovcov,  športových 
odborníkov a iných členov za účelom  podpory a napĺňania  cieľov svojej činnosti, 
pričom svoju činnosť  vykonáva v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky.  

1.2.9 SZĽH združuje aj regionálne športové zväzy ľadového hokeja vo forme 
občianskych združení, ktoré sú zapísané v registri občianskych združení 
Slovenskej republiky, prípadne ďalšie záujmové združenia fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré súvisia s činnosťou v hokeji.  

1.2.10  SZĽH má vlastnú symboliku – tvorí ju logo SZĽH a zástava SZĽH.  
 

1.3    Princípy a priority  
1.3.1 SZĽH v snahe zlepšiť kvalitu hokejového prostredia sa vo svojej činnosti riadi 

týmito základnými princípmi: 
1.3.1.1 Princíp služby - volené, menované orgány a pracovníci SZĽH sú 

určené na to, aby pre svojich členov poskytovali kvalitné služby.  



1.3.1.2 Princíp lojality -  členovia sú súčasťou slovenského hokejového hnutia 
a vyhlasujú, že budú v plnej miere rešpektovať autoritu volených 
orgánov SZĽH. 

1.3.1.3 Princíp čestnosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány  a pracovníci SZĽH  sú pri výkone svojej činnosti 
svedomití a čestní, vylučujú akékoľvek protiprávne konanie, akékoľvek 
konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
predpismi IIHF a SZĽH ako základ rozvoja hokeja na Slovensku. 

1.3.1.4  Princíp odbornosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány a pracovníci SZĽH pri výkone svojej činnosti ctia a 
rešpektujú profesionalitu, ako základ rozvoja hokeja na Slovensku. 

1.3.1.5  Princíp otvorenosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány a pracovníci SZĽH konajú transparentne a 
vierohodne, v prospech kvalitného fungovania slovenského hokeja. 

1.3.1.6 Princíp rovnosti - SZĽH s každým členom zaobchádza rovnako v jeho 
právach i  povinnostiach, členovia rovnakého druhu majú rovnaký 
prístup k právam a rovnakým dielom rešpektujú svoje povinnosti, 
dodržiavajúc schválené Stanovy SZĽH. Rovnosť mužov a žien v športe 
sa zaručuje.  

1.3.2 SZĽH  má tieto priority: 
1.3.2.1 trvalá a systematická podpora a rozvoj hokeja v štátnych 

reprezentačných výberoch Slovenskej republiky, a to  v kategóriách, 
ktoré určí SZĽH. 

1.3.2.2 trvalá a  systematická podpora a rozvoj hokeja talentovanej mládeže, 
detí, mládeže  v kluboch a v špecializovaných odborných športových 
centrách, ktoré sú  zriadené  klubmi a/alebo SZĽH. 

1.3.2.3 trvalý a systematický rozvoj SZĽH ako národného športového zväzu, 
1.3.2.4 trvalá podpora telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov 

Slovenskej republiky.  

 

1.4. Ciele činnosti  
1.4.1   SZĽH  ako národný športový zväz  v súlade so Zákonom o športe  musí spĺňať 

tieto podmienky: 
1.4.1.1 je členom  IIHF s celosvetovou pôsobnosťou pre hokej, 
1.4.1.2 vykonáva výlučnú pôsobnosť pre hokej na území Slovenskej republiky, 
1.4.1.3 má najmenej päť  súťažiacich  športových klubov registrovaných  

v registri právnických osôb v športe v ISŠ a najmenej  100 aktívnych 
športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb 
v športe v ISŠ, 

1.4.1.4 organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže  
najmenej dva  po sebe nasledujúce roky, 

1.4.1.5 zabezpečuje  výber a prípravu hokejistov  do  reprezentácie a ich účasť 
na  medzinárodných súťažiach, 

1.4.1.6 zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov. 
1.4.2  Medzi ciele SZĽH patrí: 

 1.4.2.1 zastupovanie, chránenie a presadzovanie záujmov hokeja voči vzťahu 
k orgánom  verejnej moci, medzinárodným športovým organizáciám  
a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,  

 1.4.2.2 navrhovanie športových reprezentantov na zaradenie do rezortného 
športového strediska,  

  1.4.2.3 zaraďovanie hokejistov do zoznamu talentovaných  športovcov podľa  
   výkonnostných  kritérií určených predpisom SZĽH, 



 1.4.2.4 vedenie a každoročne zverejňovanie zoznamu  talentovaných 
športovcov v rozsahu údajov podľa  Zákona o športe, 

 1.4.2.5 metodické riadenie a usmerňovanie  prípravy talentovaných  
športovcov, 

 1.4.2.6 organizovanie a riadenie celoštátnej  súťaže v hokeji a iných  súťaži v 
hokeji  alebo ich organizovaním  a riadením poveruje  inú športovú 
organizáciu, 

 1.4.2.7  schvaľovanie podmienok účasti športovej organizácie  v súťaži podľa 
predchádzajúceho  bodu (1.4.2.6) a udeľovanie športovej organizácií 
právo na účasť v súťaži na základe ich splnenia, 

 1.4.2.8 vedenie zoznamu  športových reprezentantov v hokeji  v rozsahu 
určenom Zákonom o športe1, 

 1.4.2.9 určovať druhy  športových odborníkov pre hokej vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na  vykonávanie odbornej  činnosti v športe, 
zabezpečovanie  ich odbornej prípravy a overovanie ich odbornej 
spôsobilosti, 

 1.4.2.10 oceňovanie športovcov v hokeji, ktorí dosiahli  mimoriadne športové 
výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti, ktoré  sa zaslúžili  
o propagáciu a rozvoj hokeja, 

 1.4.2.11 uznávanie odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na 
uznanie  príslušnej odbornej kvalifikácie  nevzťahuje osobitný predpis2, 

 1.4.2.12 podporovanie výstavby športovej infraštruktúry, 
 1.4.2.13 celoživotné vzdelávanie a vykonávanie ďalších činností priamo 

súvisiacich  so vzdelávaním, 
 1.4.2.14 zabezpečovanie  prípravy športovej reprezentácie  v hokeji a jej  účasť 

na  významných súťažiach, 
 1.4.2.15 zabezpečovanie starostlivosti  o športových reprezentantov v hokeji 

a metodické riadenie a usmerňovanie ich prípravy, 
 1.4.2.16  určovanie filozofie a koncepcie činnosti SZĽH v záujme rozvoja hokeja, 
 1.4.2.17 vytváranie podmienok pre profesionálne   fungovanie SZĽH po 

odbornej, finančnej a administratívnej stránke, 
 1.4.2.18 organizovanie a riadenie prípravy, činnosti a vzdelávania  športových 

odborníkov (vrátane  edičnej a publikačnej činnosti), najmä trénerov, 
rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, hlavných usporiadateľov, 
bezpečnostných manažérov, kontrolórov, športových manažérov 
a iných osôb vykonávajúcich  odborné činnosti v rámci SZĽH a hokeja, 

1.4.2.19  SZĽH vytvára krátkodobý (1 rok), strednodobý (4 roky) a dlhodobý (10 
rokov) plán rozvoja hokeja na Slovensku v záujme kontinuálneho 
skvalitňovania hokejovej prípravy mládeže a vytvára podmienky pre 
vznik reprezentačných výberov vo všetkých vekových kategóriách, 

1.4.2.20 SZĽH vytvára podmienky na aplikovanie všetkých dostupných postupov 
a metód používaných na medzinárodnej úrovni v záujme rozvoja hokeja 
v Slovenskej republike a snaží sa prichádzať s novými vlastnými 
inovatívnymi technikami a postupmi, ktoré môžu byť inšpiráciou pre 
hokejové hnutie na medzinárodnej úrovni. 

 

1.5    Dokumenty záväzné pre SZĽH 
1.5.1     SZĽH rešpektuje a koná v súlade so slovenským právnym poriadkom.  

                                                             
1
 § 16 ods. 2 písm. h) v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zák. č.  440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 

2
 § 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zák. č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 



1.5.2   SZĽH rešpektuje Olympijskú chartu, predpisy IIHF, kódex WADA, Pravidlá proti 
ovplyvňovaniu súťaží IIHF (IIHF Competition Manipulation Rules) prijíma a 
zabezpečuje opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží.  

 

II. ČASŤ 
Členstvo v SZĽH 

2.1 Členstvo 
2.1.1 Členstvo v SZĽH je dobrovoľné. Každý člen SZĽH môže kedykoľvek v súlade s 

predpismi SZĽH zo SZĽH vystúpiť. Členom SZĽH môže byť: 
a. právnická osoba, a to v nasledovných formách 

(aa)  riadny člen, 
(ab)  registrovaný člen,  
(ac)  čestný člen, 

b. fyzická osoba, a to v nasledovných formách  
(ba)  čestný člen alebo 
(bb)  individuálny člen.  

 

2.2 Členovia SZĽH 
2.2.1   Riadnym členom môže byť len klub, ktorý  sa zúčastňuje súťaže v ľadovom 

hokeji a in-line hokeji, ktorú riadi a organizuje SZĽH alebo členský zväz IIHF, ak 
sa klub zúčastňuje súťaže organizovanej členským zväzom IIHF so súhlasom 
SZĽH. 
2.2.1.1 V prípade, že riadny  člen sa prestane zúčastňovať súťaže, ktorú riadi a 

organizuje SZĽH, alebo súťaže, ktorú riadi a  organizuje iný členský 
zväz IIHF, ak riadnemu členovi na takú účasť v súťaži dal súhlas 
SZĽH,  stáva sa registrovaným členom. 

2.2.1.2 Riadny člen má hlasovacie právo na Kongrese, ktoré vykonáva 
prostredníctvom svojho delegáta. 

2.2.2   Registrovaným členom môže byť 
a. športová organizácia, ktorej predmetom činnosti je športová činnosť   

zameraná na ľadový hokej  a ktorá sa nezúčastňuje súťaže, ktorú riadi 
a  organizuje SZĽH, 

b. klub, ktorý sa nezúčastňuje súťaže, ktorú riadi a  organizuje SZĽH,  
c. riadny člen SZĽH, ktorý  prestane spĺňať podmienku podľa bodu 2.2.1.1 

týchto Stanov,  
d. športová organizácia, ktorej predmetom činnosti je športová činnosť,      

zameraná na in-line hokej  a ktorá združuje kluby in-line hokeja, 
e. regionálne zväzy  ľadového hokeja. 
2.2.2.1 V prípade, že registrovaný člen splní podmienku pre to, aby sa stal 

riadnym členom, stane sa riadnym členom automaticky dňom splnenia 
tejto podmienky. 

2.2.2.2 Registrovaný člen je člen bez priameho hlasovacieho práva.  
2.2.3   Čestným členom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa 

významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu slovenského hokeja. Prijatie za 
čestného člena na návrh Výkonného výboru schvaľuje Kongres. 
2.2.3.1   Čestný člen nemá hlasovacie právo na Kongrese. 
2.2.3.2  Fyzické osoby, ktoré sú čestnými členmi majú na Kongrese pasívne 

volebné právo. Ak je čestný člen Kongresom zvolený do funkcie, požíva 
všetky práva člena orgánu, do ktorého bol zvolený. 

2.2.4  Individuálnym  členom je fyzická osoba, ktorá požiadala o členstvo v SZĽH 
registráciou v SZĽH, najmä  hokejista vo veku od 6 rokov  a  športový odborník.  



Podmienkou vzniku individuálneho členstva je bezúhonnosť podľa ustanovenia § 
7 ods. 2  Zákona o športe. 
2.2.4.1    Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na Kongrese. 
2.2.4.2  Individuálny člen starší ako 18 rokov má na Kongrese pasívne volebné 

právo. Ak je Kongresom zvolený do funkcie, požíva všetky práva a 
povinnosti  člena orgánu, do ktorého bol zvolený. 

2.2.4.3 Individuálne členstvo vzniká momentom registrácie individuálneho 
člena v SZĽH v súlade s RP. 

2.2.5 Čestný člen, individuálny člen a registrovaný člen sú v týchto Stanovách ďalej 
spoločne označovaní aj ako člen bez priameho hlasovacieho práva. 

2.2.6    SZĽH  vyberá od  svojich členov ročné členské príspevky,  ktoré sa  považujú  
podľa ust. § 9 ods. 1 Zákona o športe za ročné príspevky na športovú činnosť 
SZĽH. Členské príspevky sú splatné najneskôr  do 30. júna v  každom roku. 
Ročný členský príspevok sa považuje za zaplatený momentom pripísania 
finančných prostriedkov na účet SZĽH.  

2.2.7 Členské príspevky môže za individuálneho člena uhradiť aj klub, či iná športová 
organizácia, ktorá je členom SZĽH a  ku ktorej má individuálny člen príslušnosť.  

2.2.8    Pokiaľ osoba povinná platiť členský príspevok nezaplatí za seba alebo za svojich 
členov členské príspevky riadne a včas, bude mu zaslané upozornenie 
(opakovaná výzva na zaplatenie),  od doručenia ktorého začne plynúť dodatočná 
7-dňová lehota na zaplatenie členských príspevkov. Pokiaľ ani v dodatočnej 
lehote povinná osoba nezaplatí dlžné členské príspevky, bude jej pozastavené 
členstvo v SZĽH. 

2.2.9   Člen s priamym hlasovacím právom s pozastaveným členstvom stráca svoje 
práva v zmysle bodu 2.3 týchto Stanov do doby, kým neuhradí členský 
príspevok.  

2.2.10  Omeškanie so zaplatením členského príspevku môže byť sankcionované v 
zmysle Disciplinárneho poriadku. 

2.2.11 Body 2.2.8. a 2.2.10. týchto Stanov sa  primerane vzťahujú aj  na ročný 
príspevok na  športovú činnosť SZĽH, ktorý má povinnosť platiť osoba 
s príslušnosťou k SZĽH bez členského vzťahu. 

 

2.3    Práva člena 
2.3.1     Člen s priamym hlasovacím právom má právo: 

2.3.1.1 byť informovaný o činnosti  SZĽH, 
2.3.1.2   zúčastniť sa a prezentovať svoje postoje na stretnutiach orgánov SZĽH, 
2.3.1.3   navrhovať body do programu na stretnutiach orgánov SZĽH,  
2.3.1.4   byť pozvaný a zúčastniť sa na Kongrese, 
2.3.1.5   hlasovať na Kongrese v súlade s týmito Stanovami, 
2.3.1.6   zúčastňovať sa súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje a riadi  SZĽH, 

alebo súťaží, ktoré organizuje a riadi iný členský zväz IIHF, ak na účasť 
člena dal súhlas SZĽH, 

2.3.1.7   predkladať Výkonnému výboru návrhy na zmeny predpisov SZĽH, 
2.3.1.8 podať písomný podnet alebo sťažnosť príslušným orgánom SZĽH, 

ktoré sú povinné sa takýmto podnetom alebo sťažnosťou zaoberať a 
písomne sa vyjadriť v lehote do 30 dní odo dňa prijatia takéhoto 
písomného podnetu alebo sťažnosti člena.  V  odôvodnených prípadoch 
môže Výkonný výbor túto lehotu  predĺžiť o 30 dní.  

2.3.1.9   navrhovať v súlade s týmito Stanovami členov orgánov SZĽH, 
2.3.1.10 vykonávať všetky ďalšie práva, ktoré členom vyplývajú z týchto Stanov 

a ostatných predpisov SZĽH, 



2.3.1.11  vytvárať v jednotlivých súťažiach pre športovo - technické účely v 
zmysle Súťažného poriadku združenia bez právnej subjektivity na 
základe zmluvy o združení, ktorá podlieha schváleniu Výkonným 
výborom; zmluva o združení bez právnej subjektivity nemá vplyv na 
počet hlasov, ktorý sa riadi výlučne ustanoveniami o kľúči delegátov. 

2.3.2 Člen bez priameho hlasovacieho práva má právo: 
2.3.2.1   aktívne sa podieľať na činnosti členov s hlasovacím právom, 
2.3.2.2   byť v súlade s týmito Stanovami informovaný o činnosti SZĽH, 
2.3.2.3   navrhovať v súlade s týmito Stanovami členov orgánov SZĽH. 

2.3.3  Individuálny člen má okrem práv podľa bodu 2.3.2 právo zúčastňovať sa súťaží 
organizovaných IIHF, členskými zväzmi IIHF, SZĽH alebo osobami ním 
poverenými.  

2.3.4 Družstvo klubu riadneho člena alebo registrovaného člena môže štartovať v 
zahraničnej súťaži len so súhlasom Výkonného výboru. 

2.3.5 Evidencia a štart hokejistov  zahraničného klubu/družstva v súťaži SZĽH podlieha 
schváleniu Výkonným výborom. 

2.3.6 Prístup riadnych a registrovaných členov k informáciám 
2.3.6.1   Každý riadny a registrovaný  člen SZĽH je oprávnený žiadať 

poskytnutie informácií, ktoré sa  týkajú fungovania a používania 
finančných prostriedkov orgánmi a zamestnancami  SZĽH. 

2.3.6.2   Okrem povinne zverejňovaných informácií upravených v ust. § 17 ods. 
1 Zákona o športe, je SZĽH povinný na písomnú žiadosť každého 
riadneho a registrovaného člena poskytnúť aj informácie, ktoré sa 
týkajú: 
a. sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame medzi SZĽH alebo   

organizáciou, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH a 
tretími  osobami, 

b. financovania jednotlivých súťaží SZĽH, 
c. príspevkov, dotácií  a odmien poskytnutých jednotlivým klubom, 
d. miezd a odmien  funkcionárov a športových odborníkov SZĽH v 

rozsahu: meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a 
identifikačné číslo právnických osôb, ktorým SZĽH poskytol zo 
svojho  rozpočtu prostriedky prevyšujúce za kalendárny rok v 
súčte sumu  5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 
určené, 

e. výpisy zo zápisníc zo zasadnutí orgánov SZĽH. 
2.3.6.3 SZĽH každoročne vypracuje a súčasne s pozvánkou na Kongres pošle 

každému  členovi s hlasovacím právom Správu o hospodárení SZĽH, 
ktorej obsahom je: 
a.   účtovná závierka SZĽH 
b.   výročná správa SZĽH 
c.   prehľad o nákladoch a výnosoch z vykonávaných činností a 

projektov SZĽH s rozčlenením podľa jednotlivých nákladových a 
výnosových druhov. 

2.3.6.4 Žiadateľ o poskytnutie informácií podľa bodu 2.3.6.1 Stanov zašle svoju 
žiadosť SZĽH, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje,  informáciu o 
ktorú žiada a spôsob akým mu má byť informácia poskytnutá 
(elektronicky alebo poštou).  

2.3.6.5  SZĽH je povinný poskytnúť žiadateľovi požadovanú informáciu do 30 
dní od doručenia žiadosti. 



2.3.6.6  V prípade, že SZĽH odmietne poskytnúť informáciu alebo v určenej 
lehote neposkytne požadovanú informáciu a svoje odmietnutie riadne 
nevysvetlí, žiadateľ sa môže obrátiť na  predsedu Dozornej rady.  

2.3.6.7  Povinnosť poskytovania informácií v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj 
na obchodné spoločnosti, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH. 

2.3.6.8 V prípade, že niektorý z členov volených orgánov SZĽH nespolupracuje 
pri poskytovaní informácií s predsedom Dozornej rady, môže Výkonný 
výbor alebo predseda Dozornej rady navrhnúť Kongresu jeho odvolanie 
z funkcie. 

 

2.4    Povinnosti člena 
2.4.1 Člen zodpovedá za svoju činnosť v rámci SZĽH.  Člen má povinnosť najmä: 

2.4.1.1  platiť členské príspevky určené v osobitnom predpise a v týchto 
Stanovách, 

2.4.1.2  podporovať rozvoj a propagáciu hokeja v Slovenskej republike, 
rozširovať ho medzi mládežou a dbať o jeho atraktívnosť, 

2.4.1.3   rešpektovať  záujmy hokeja pri jednaní s tretími subjektmi, 
2.4.1.4  rešpektovať a konať v súlade s právnymi predpismi platnými v 

Slovenskej republike, platnými Stanovami a ostatnými predpismi SZĽH, 
ako aj rozhodnutiami orgánov SZĽH. 

2.4.2 Okrem povinností členov podľa bodu 2.4.1 majú členovia ešte tieto ďalšie 
povinnosti: 
2.4.2.1  nemať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých kluboch, ktorých 

družstvá seniorov pôsobia v tej istej súťaži,  najmä nesmie súčasne byť 
spoločníkom, vykonávať funkciu  v orgánoch alebo mať podiel na 
hlasovacích právach v orgánoch v takých kluboch, a to ani 
prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani 
prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby, 

2.4.2.2 riadny člen je povinný zabezpečiť činnosť svojich družstiev  v súlade so 
záujmami slovenského hokeja a slovenskej reprezentácie, uvoľniť 
hokejistu pre potreby reprezentácie SR.  

2.4.2.3 rešpektovať, že právo na používanie názvu “medzinárodné” družstvo 
alebo “kontinentálne (európske)” družstvo alebo akékoľvek obdobné 
názvy má výlučne IIHF a žiadny členský národný zväz ani klub takéhoto 
zväzu nie je oprávnený používať takéto označenie pre svoje družstvo. 
Právo na používanie názvu “národné” družstvo, “národné juniorské” 
družstvo, “národný výber”, “štátna reprezentácia”, “výber Slovenska” 
alebo akékoľvek obdobné názvy má výlučne SZĽH.  

 

2.5    Vznik členstva 
2.5.1  Členom SZĽH sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky určené  v 

Stanovách a v osobitnom predpise SZĽH. Na vznik členstva v SZĽH nie je právny 
nárok. Podmienky a postup prijatia za člena SZĽH upravujú Stanovy a osobitný 
predpis SZĽH. Podmienky pre vznik príslušného druhu členstva musia byť pre 
všetkých uchádzačov rovnaké. 

2.5.2  O prijatí za riadneho a registrovaného člena SZĽH na návrh profesionálneho 
aparátu SZĽH (ďalej aj iba ako „Matrika“)  rozhoduje Výkonný výbor, o prijatí za 
čestného člena SZĽH na návrh člena s hlasovacím právom rozhoduje Kongres, o 
prijatí za individuálneho člena SZĽH rozhoduje Matrika  v súlade s predpismi 
SZĽH. 



2.5.3 O neprijatí za člena SZĽH rozhoduje iba Kongres, preto ak  Výkonný výbor  alebo 
Matrika majú  výhrady k prijatiu uchádzača  za  člena v  SZĽH, predložia uvedenú  
vec na  rozhodnutie Kongresu a to  na najbližšom jeho zasadnutí  spolu 
s výhradami k prijatiu za člena SZĽH. Kongres vec posúdi a rozhodne buď 
o prijatí alebo neprijatí uchádzača za člena SZĽH.  

 

2.6  Zánik členstva 
2.6.1     Členstvo právnických osôb zaniká: 

2.6.1.1  okamihom, keď prestane spĺňať podmienky   členstva, 
2.6.1.2  rozhodnutím Disciplinárnej komisie o vylúčení na základe závažného 

disciplinárneho previnenia,   
2.6.1.3   doručením oznámenia o vystúpení zo SZĽH adresovaného  SZĽH, 
2.6.1.4  v dôsledku zániku  právnickej osoby bez právneho nástupcu, 
2.6.1.5  vylúčením Kongresom z dôvodu opakovaného alebo závažného 

porušenia Stanov, poriadkov a predpisov SZĽH.    
2.6.2 V prípade, že registrovaný člen: 

2.6.2.1  podľa ustanovenia bodu 2.2.2 c) nenaplní počas dvoch po sebe 
nasledujúcich sezón od vzniku registrovaného členstva podmienku na 
vznik riadneho členstva, jeho členstvo v SZĽH automaticky zanikne k 
30. júnu uplynutím druhej sezóny. 

2.6.2.2 podľa ustanovenia bodu 2.2.2 b) nenaplní počas troch po sebe 
nasledujúcich sezón od vzniku registrovaného členstva podmienku na 
vznik riadneho členstva, jeho členstvo v SZĽH automaticky zanikne k 
30. júnu uplynutím tretej sezóny, 

2.6.2.3  body 2.6.2.1 a 2.6.2.2 sa nevzťahujú na subjekty podľa bodu 2.2.2  
písm. a), d) a písm. e) týchto Stanov. 

2.6.3 Členstvo fyzických osôb zaniká v dôsledku:  
2.6.3.1  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  
2.6.3.2   doručenia oznámenia o vystúpení zo SZĽH, 
2.6.3.3 právoplatným uložením disciplinárneho trestu o vylúčení podľa 

Disciplinárneho poriadku, 
2.6.3.4 pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením jeho 

spôsobilosti na právne úkony na vykonávanie športu, 
2.6.3.5  vylúčením Kongresom z dôvodu opakovaného alebo závažného 

porušenia Stanov, poriadkov a predpisov SZĽH. 
2.6.4 Členstvo právnických osôb môže byť pozastavené rozhodnutím Disciplinárnej 

komisie 
2.6.4.1  na návrh Výkonného výboru, alebo na návrh odbornej komisie v 

dôsledku neplnenia si povinností člena, pričom členovi musí Výkonný 
výbor vytýčiť dodatočnú primeranú lehotu na nápravu svojho konania, 

2.6.4.2     v prípade nezaplatenia členského príspevku. 
2.6.5   Členstvo v SZĽH nie je možné previesť na iný subjekt. 
2.6.6   Každý člen, ktorý bol vylúčený zo SZĽH je oprávnený podať návrh  o 

preskúmanie vylúčenia zo SZĽH Arbitrážnej komisii. Rozhodnutím Arbitrážnej 
komisie  sú dotknuté osoby viazané  a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

2.6.7  Zánik členstva v SZĽH nezbavuje člena, ktorého členstvo v SZĽH zaniklo, jeho 
finančných alebo aj iných záväzkov voči SZĽH, iným členom SZĽH a ďalším 
osobám s príslušnosťou k SZĽH, ktoré vznikli počas jeho členstva v SZĽH. 

2.6.8  Pri zániku členstva v SZĽH v priebehu súťažného obdobia upravuje športovo -
technické dôsledky zániku členstva Súťažný poriadok SZĽH. Uhradené 
štartovné, zábezpeka, členské a iné poplatky uhradené SZĽH v  súlade s 
predpismi SZĽH sa pri zániku členstva v SZĽH zanikajúcemu členovi nevracajú. 



2.6.9  Členovia, ktorí boli prijatí za členov pred účinnosťou týchto Stanov sa považujú 
za členov SZĽH prijatých podľa týchto Stanov. 

 

III. ČASŤ 
Vnútorná organizácia SZĽH 

3.1    Orgány SZĽH, ich zloženie a kompetencie 
3.1.1 Orgány SZĽH sú: Kongres, Dozorná rada, predseda Dozornej rady, prezident, 

Výkonný výbor a odborné komisie. 
3.1.2 Funkčné obdobie členov orgánov je 4 roky, ak ďalej nie je ustanovené inak. V 

prípade zániku funkcie člena orgánu pred uplynutím riadneho funkčného obdobia 
je náhradný člen orgánu zvolený na funkčné obdobie, ktoré uplynie zároveň s 
funkčným obdobím ostatných členov tohto orgánu. 

3.1.3  Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady a členov Dozornej rady je 5 rokov. 
3.1.4 Členstvo v orgáne SZĽH podľa bodu 3.1.1, ako aj členstvo v  inom  orgáne 

zriadenom Výkonným výborom podľa týchto Stanov zaniká: 
3.1.4.1 uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je príslušný člen orgánu zvolený 

alebo ustanovený, 
3.1.4.2 vzdaním sa funkcie okamihom doručenia písomného oznámenia SZĽH, 
3.1.4.3 odvolaním Kongresom alebo Výkonným výborom, ak člena zvolil alebo 

menoval Výkonný  výbor,  
3.1.4.4 smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
3.1.4.5 pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením jeho 

spôsobilosti na právne úkony na vykonávanie športovej činnosti, 
3.1.4.6 stratou spôsobilosti na výkon funkcie, ak sa pre výkon funkcie vyžaduje  

predpísaná spôsobilosť, 
3.1.4.7 vylúčením zo SZĽH na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie v 

dôsledku nadobudnutia právoplatnosti rozsudku všeobecného súdu 
Slovenskej republiky za trestné činy uvedené v § 7 odsek 2 Zákona o 
športe, ak je podmienkou výkonu funkcie bezúhonnosť, 

3.1.4.8 vylúčením na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie v dôsledku 
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku všeobecného súdu Slovenskej 
republiky za trestný čin korupcie a športovej korupcie, 

3.1.4.9 zrušením dotknutého orgánu bez ohľadu na to, či   zrušenie  vyplýva 
priamo  z rozhodnutia kompetentného orgánu SZĽH alebo je  
dôsledkom zmeny Stanov alebo iných predpisov SZĽH, na základe 
ktorých bol dotknutý orgán zriadený alebo vytvorený, ak v týchto 
Stanovách nie je  uvedené inak. 

3.1.5 Orgány SZĽH s rozhodovacou  pôsobnosťou  vykonávajú svoju pôsobnosť  
nezávisle od  iných  orgánov  SZĽH. 

3.1.6 Každá fyzická osoba je  oprávnená v súlade a podľa podmienok určených týmito 
Stanovami  kandidovať  na volenú funkciu  v orgánoch SZĽH, ak ju navrhne člen 
SZĽH alebo ak  ide o voľbu zástupcu záujmovej  skupiny  osôb, kandidátov 
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

3.1.7 Členovia orgánov SZĽH, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení 
vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZĽH a 
športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov 
orgánov. 

3.1.8 Štatutárny orgán  a členovia orgánov SZĽH sú povinní  vykonávať svoju funkciu 
s náležitou  starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská predsedu 
Dozornej rady a odborných orgánov SZĽH, ak sa  od ich stanoviska  odchýlia, sú 
povinní  svoje rozhodnutie  zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným  
stanoviskom. 



 
3.2   Kongres 

3.2.1   Kongres je najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie  zvoláva 
minimálne raz za rok Výkonný výbor.  Deň, miesto konania a program zasadnutia 
určí Výkonný výbor. Informáciu o konaní  zasadnutia Kongresu zverejní SZĽH  
najmenej 15 dní pred konaním Kongresu na webovom sídle SZĽH a v ISŠ. 
Pozvánka,  návrh programu  zasadnutia a podklady na zasadnutie Kongresu sa 
zasielajú riadnym členom,  t.j. členom s hlasovacím právom na Kongrese, ako aj 
osobám oprávneným zúčastniť sa Kongresu,  najmenej  7 dní pred dňom konania 
zasadnutia. Členmi  Kongresu  s právom hlasovať sú zástupcovia  riadnych 
členov, t.j. športových klubov,  športovcov alebo športových odborníkov, či 
ďalších členov SZĽH  alebo ich volení zástupcovia podľa kľúča pre rozdelenie 
hlasov v Kongresu.   Členom Kongresu  s právom hlasovať nemôže byť 
funkcionár  SZĽH len na základe výkonu funkcie  v orgáne SZĽH. Každý riadny 
člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov. 

3.2.2 Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň delegáti oprávnení hlasovať 
s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.  Delegát sa môže zúčastniť a 
hlasovať na Kongrese, ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 1 písm. a) 
Zákona o športe. Delegát alebo náhradník voleného delegáta  preukazuje 
oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Kongresu predložením:  
3.2.2.1   zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, alebo ich 

náhradníkov, pričom  náhradník  musí byť zvolený rovnakým spôsobom  
ako delegát, 

3.2.2.2 dokladom preukazujúcim, že ide o štatutárny orgán športovej 
organizácie  alebo písomným splnomocnením štatutárneho orgánu 
športovej organizácie, ktorú zastupuje,  

3.2.2.3   v prípade zástupcu športovcov písomným návrhom od záujmovej  
organizácie športovcov alebo najmenej 50 športovcami,   

3.2.2.4 v prípade zástupcu športových odborníkov písomným návrhom od 
záujmovej  organizácie športových odborníkov združujúcej aspoň 20 
športových odborníkov alebo najmenej 20 športovými odborníkmi.  

Kongres prijíma rozhodnutia  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov 
prítomných delegátov oprávnených hlasovať na Kongrese, s výnimkou  
rozhodnutí pri ktorých Stanovy  vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.  

3.2.3 V prípade, ak nie je riadne zasadnutie Kongresu  uznášaniaschopné, Výkonný 
výbor je povinný opakovane zvolať riadne zasadnutie Kongresu v termíne do 60 
dní od termínu  zasadnutia, ktoré nebolo uznášaniaschopné.  

 
 
3.2.4 Kongres  

3.2.4.1  prerokováva správu o činnosti Dozornej rady, Výkonného výboru a 
správu prezidenta. 

3.2.4.2   schvaľuje 
a.  Stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného výboru, 
b.   reorganizáciu súťaží organizovaných a riadených SZĽH na 

návrh Výkonného výboru, 
c.   za SZĽH uzavretie každej zmluvy, ktorej peňažné alebo 

nepeňažné plnenie, alebo zmlúv, ktorých predmetom je 
navzájom súvisiace plnenie za obdobie kalendárneho roka 
prekročí hodnotu 2 milióny eur, 



d. vytvorenie obchodnej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o 
športe, alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo 
akcionárom je SZĽH, 

e.  schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej 
spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo v obchodnej 
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH, 

f.  výšku alebo spôsob určenia odmeny predsedu Dozornej rady, 
členov Dozornej rady a ostatných členov orgánov SZĽH, 
ktorých volí Kongres, 

g.  rozpočet SZĽH; rozpočet SZĽH musí rešpektovať nasledujúce 
pravidlá: 
g.1.  najmenej 15% prostriedkov z príspevku uznanému 

športu sa rozdelí pomerne  medzi športové kluby s 
príslušnosťou k SZĽH na účel  športu  mládeže, a to  
podľa  počtu súťažiacich družstiev do 23  rokov,  

g.2.  najmenej 20 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel rozvoja  talentovaných športovcov, 
pričom kritéria, účel a rozdelenie  finančných 
prostriedkov schvaľuje  Kongres,  

g.3.  najmenej 25 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel športovej reprezentácie (všetky 
reprezentačné výbery), 

g.4.  výdavky na  správu a prevádzku SZĽH vynaložené 
z príspevku uznanému športu  nesmú prekročiť   15 
% z ročných príjmov SZĽH z príspevku uznanému 
športu, 

g.5.  najviac 30 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na  výstavbu, modernizáciu alebo 
rekonštrukciu športovej infraštruktúry.  

3.2.4.3   volí na dobu určenú v stanovách a odvoláva 
a. prezidenta,  
b.   členov Výkonného výboru, 
c.   predsedu a členov Dozornej rady, pričom predsedu Dozornej 

rady možno odvolať iba podľa ust. § 12 ods. 5 Zákona 
o športe3, 

d.   predsedu a členov Volebnej komisie, 
e.   predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, 
f.   predsedu, podpredsedu a členov Odvolacej antidopingovej  

komisie, 
g.  predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie,  
Kongres odvoláva aj členov  Disciplinárnej komisie a Arbitrážnej 
komisie. 

3.2.4.4  Odvolať členov orgánov volených Kongresom môže Kongres z týchto 
dôvodov: 
a. člen stratí bezúhonnosť  v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o športe, 
b. člen si riadne neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z 

funkcie, a/alebo 

                                                             
3
 § 12 ods. 5 Zákona o športe: „Kontrolór  môže byť odvolaný z funkcie najvyšším  orgánom športovej organizácie 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho  orgánu s uvedením  dôvodu odvolania.“ 



c.  člen sa bez riadneho ospravedlnenia nezúčastnil viac ako 
troch po sebe nasledujúcich stretnutí orgánu, ktorého je 
členom. 

3.2.4.5 schvaľovať  kritéria, účel a rozdelenie finančných  prostriedkov 
z príspevku  uznanému športu na účel  rozvoja  talentovaných 
športovcov podľa § 69 ods. 54 písm. b) Zákona o športe, 

3.2.4.6 prerokovať  výročnú správu podľa § 9 ods. 5 až 7 Zákona o športe, 
3.2.4.7 rozhodovať o zrušení SZĽH dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením 

s iným združením, v prípade  zrušenia SZĽH dobrovoľným rozpustením  
rozhodovať o určení likvidátora,  

3.2.4.8 rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti Kongresu zveruje 
Zákon o športe alebo ktoré si Kongres vyhradí. 

3.2.5  Kongres rozhoduje o prijatí kandidáta za nového čestného člena SZĽH a o 
vylúčení člena zo SZĽH. Kongres rozhoduje aj o neprijatí za člena SZĽH.  

3.2.6 Na zasadnutí Kongresu majú právo hlasovať delegáti členov s hlasovacím 
právom a zástupcovia športovcov a športových odborníkov navrhnutí v súlade so 
Zákonom o športe a týmito Stanovami. 

3.2.7  Kongres prijíma rozhodnutia na základe výsledkov verejného hlasovania, ak ďalej 
nie je ustanovené inak. Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov 
orgánov. Hlasovanie na Kongrese sa môže uskutočniť aj prostredníctvom 
elektronického hlasovacieho zariadenia. Spôsob rozdelenia hlasov jednotlivým 
zástupcom s právom hlasovať sa určuje podľa kľúča delegátov upraveného v 
týchto Stanovách. 

3.2.8 Na Kongrese sa okrem delegátov s právom hlasovať zúčastňuje prezident, 
predseda Dozornej rady, členovia Výkonného výboru a ďalší pozvaní hostia.  

3.2.9     Zasadnutie Kongresu riadi prezident alebo ním poverená osoba. Zasadnutie 
Kongresu nie je  prístupné verejnosti.  

3.2.10  Prezident alebo ním poverená osoba poskytne pred hlasovaním o každom bode 
programu príležitosť prihlásiť sa prítomným zástupcom do rozpravy, a následne 
poskytne priestor každému prihlásenému delegátovi vystúpiť na Kongrese a 
prezentovať svoj názor. Keď vystúpil každý delegát  prihlásený  do rozpravy,  až 
potom môže prezident začať hlasovanie o danom bode programu.  

3.2.11 Pozvaní  hostia  môžu  vystúpiť na Kongrese  a vyjadriť sa k prerokovávanej veci,  
ak  im prezident alebo ním poverená  osoba udelila slovo.  

3.2.12 Člen SZĽH môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH 
najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia orgánu, ktorý volí takúto funkciu, aby 
návrhy kandidátov mohli byť zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na 
zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia. Osoba oprávnená 
navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH môže takéhoto 
kandidáta navrhnúť aj na zasadnutí orgánu, ktorý volí takúto funkciu, ak neboli 
doručené návrhy kandidátov podľa predchádzajúcej vety. 

3.2.13 Mimoriadne zasadnutie  Kongresu môže/môžu  zvolať: 
a.     riadni členovia s právom hlasovať, ktorí  disponujú aspoň polovicou 

všetkých hlasov na Kongrese,  
b.   Výkonný výbor, 
c.      predseda Dozornej rady, 
d.     ktorýkoľvek člen, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SZĽH a 

noví členovia orgánov neboli zvolení. 
Pre zvolanie mimoriadneho  Kongresu platí primerane bod 3.2.1.  týchto Stanov.  

3.2.14 Rozhodnutia Kongresu, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny sú: 
a.   zmena stanov, 
b. reorganizácia súťaží, 



c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo 
zmluvy je vyššia ako hodnota určená Stanovami, 

d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo 
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je 
národný športový zväz, 

e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa 
§ 18 Zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 

f. zrušenie SZĽH podľa bodu 3.2.4.7  týchto Stanov.  
3.2.15 Kvalifikovanou väčšinou sa na účely týchto stanov rozumie trojpätinová väčšina 

zo všetkých hlasov delegátov. 
3.2.16 Program zasadnutia Kongresu  a návrhy na jeho zmenu sa  schvaľujú na  

začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je  súčasťou schváleného programu, 
môže Kongres prijať len odporúčania a stanoviská. 

3.2.17 Ak je  v programe zasadnutia Kongresu aj voľba orgánov SZĽH, prípravu a riadny 
priebeh volieb zabezpečuje Volebná komisia, ktorá je volená Kongresom. Na 
žiadosť  delegáta  alebo člena SZĽH Ministerstvo určí  nezávislého pozorovateľa, 
ktorý je oprávnený zúčastniť  sa na voľbách a na zasadnutí  Volebnej komisie 
vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ  uvedie svoje zistenia  
o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej  uvedie zistené 
nedostatky. Na zistené nedostatky  je povinný upozorniť Volebnú komisiu 
a predsedu Dozornej rady bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého 
pozorovateľa je prílohou  zápisnice z volieb. Úhradu  účelne a preukázateľne  
vynaložených  nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa  na 
voľbách znáša  SZĽH.  

 

3.3    Dozorná rada 
3.3.1   Dozorná rada je stálym dozorným a kontrolným orgánom SZĽH.  
3.3.2   Dozorná rada má 3 členov.  Členov Dozornej rady volí Kongres.  Kongres volí: 

a. predsedu Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na predsedu Dozornej 
 rady, 
b. dvoch členov Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na člena Dozornej 
 rady. 

3.3.3  Ak neboli riadne navrhnutí kandidáti podľa bodu 3.3.2. písm. b) Kongres zvolí za 
členov Dozornej rady dvoch členov z neúspešných kandidátov navrhnutých za 
predsedu Dozornej rady. 

3.3.4   Voľba členov Dozornej rady navrhnutých podľa bodu 3.3.2 písm. b) Stanov 
prípadne podľa bodu 3.3.3 Stanov prebieha jednorázovo a to tak, že za člena 
Dozornej rady budú zvolení dvaja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov 
Kongresu. 

3.3.5  Pri voľbe predsedu Dozornej rady a voľbe členov Dozornej rady môže každý 
delegát Kongresu odovzdať svoje hlasy najviac jednému kandidátovi. 

3.3.6  Každý z navrhnutých kandidátov na predsedu Dozornej rady alebo na člena 
Dozornej rady musí spĺňať zákonne podmienky na výkon funkcie kontrolóra 
podľa ust. § 11 ods. 1 a 2 Zákona o športe. 

3.3.7   Predseda Dozornej rady vykonáva funkciu kontrolóra SZĽH podľa ustanovení 
Zákona o športe. Kontrolór  je najvyšším  kontrolným orgánom SZĽH: 
Pôsobnosť predsedu Dozornej rady:  
3.3.7.1  vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho 

orgánu a ich riadneho zverejňovania, 



3.3.7.2   upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov 
a údajov v zdrojovej evidencii, 

3.3.7.3 upozorňuje štatutárny orgán, Kongres a Výkonný výbor na zistené 
nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym 
poriadkom  a predpismi SZĽH a IIHF, 

3.3.7.4   pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné 
opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie, 

3.3.7.5   vypracúva výročnú správu o činnosti predsedu dozornej rady - 
kontrolóra, ktorú predkladá Kongresu, 

3.3.7.6   vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov členov SZĽH, konzultuje 
postup s kontrolórom člena SZĽH pri zistení závažného nedostatku, 

3.3.7.7   posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov 
SZĽH s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SZĽH, 
medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, 
ktorých je SZĽH členom, 

3.3.7.8 zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu SZĽH, najvyššieho 
výkonného orgánu SZĽH, kontrolných orgánov SZĽH, a ak to považuje 
za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SZĽH, 

3.3.7.9   vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov 
orgánov SZĽH a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane 
spočítavania hlasov. 

3.3.8  Predseda Dozornej rady je povinný podľa Zákona o športe  po zvolení  do funkcie 
úspešne zložiť odbornú skúšku kontrolóra zabezpečenú Ministerstvom. 

3.3.9  Všetci členovia Dozornej rady sú povinní postupovať v súlade s ust. § 13 ods. 1 
Zákona o športe. 

3.3.10 V prípade, že sa ktorýkoľvek člen Dozornej rady pri výkone svojej činnosti dozvie 
o takej skutočnosti, ktorá si vyžaduje konanie kontrolóra, bezodkladne o tom 
informuje Dozornú radu, ktorej predloží vlastné stanovisko o svojich zisteniach, a 
ktorá môže v určenej lehote poveriť predsedu Dozornej rady výkonom takej 
činnosti, na ktorú nepostačujú oprávnenia člena Dozornej rady. 

3.3.11 Predseda Dozornej rady pri výkone funkcie kontrolóra koná a rozhoduje výlučne 
autonómne a  ostatní členovia Dozornej rady nemajú  žiaden priamy vplyv na 
činnosť, ktorú predseda Dozornej rady vykonáva ako kontrolór SZĽH. 

3.3.12 Funkcia člena Dozornej rady je nezlučiteľná s výkonom akejkoľvek inej funkcie v 
orgánoch  SZĽH. 

3.3.13 Kontrolór SZĽH - Predseda dozornej rady SZĽH a členovia dozornej rady SZĽH 
majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH o. z. a  do všetkých 
dokumentov dcérskych spoločností SZĽH o. z., a tieto dokumenty má povinnosť 
zabezpečiť štatutárny orgán SZĽH o. z. na požiadanie Kontrolóra SZĽH – 
Predsedu dozornej rady SZĽH alebo členov Dozornej rady SZĽH v lehote do 30 
kalendárnych dní od požiadania. 

3.4     Výkonný výbor 
3.4.1   Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán SZĽH. 
3.4.2   Členov Výkonného výboru  volí Kongres. Výkonný výbor má 9 členov  vrátane 

prezidenta, z toho jeden člen je zástupca športovcov - hokejistov, ak  ho navrhne 
záujmová organizácia  hokejistov alebo najmenej  50 plnoletých hokejistov a je 
zároveň zvolený Kongresom. Vo Výkonnom výbore nemôžu byť v čase zvolenia 
dve osoby s rovnakou klubovou  príslušnosťou. 

3.4.3   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.  
3.4.4   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.  
3.4.5   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.   



3.4.6   Pri voľbách jednotlivých členov Výkonného výboru môže každý delegát Kongresu 
odovzdať svoje hlasy najviac jednému kandidátovi v jednom  kole volieb. 

3.4.7   Výkonný výbor rozhoduje uzneseniami na základe hlasovania členov Výkonného 
výboru. Výkonný výbor rozhoduje o veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti 
Výkonného výboru. 

3.4.8 Za Výkonný výbor navonok koná prezident alebo ktorýkoľvek člen Výkonného 
výboru na to určený na základe poverenia Výkonného výboru. 

3.4.9   Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých  členov Výkonného výboru. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov Výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov je  
rozhodujúci hlas prezidenta. 

3.4.10   Výkonný výbor najmä: 
a.  berie na vedomie zoznam hokejistov nominovaných za členov  

reprezentačných družstiev na základe nominácie reprezentačných 
trénerov, 

b.  berie na vedomie program reprezentačných družstiev Slovenskej 
republiky v hokeji, 

c. v zmysle Zákona o športe nominuje reprezentačných trénerov všetkých  
  kategórií štátnych reprezentácii, 
d. schvaľuje výšku alebo spôsob určenia odmeny volených a menovaných  
  funkcionárov, ak ich výšku alebo spôsob určenia odmeny neschvaľuje  
  Kongres, 
e. zrušené 

f. v zmysle Zákona o športe nominuje členov  realizačných tímov   
  reprezentačných družstiev SR v ľadovom hokeji a in-line hokeji, 
g. určuje kritériá pre výkon funkcie zväzového trénera a ďalších športových   

odborníkov, 
h. hodnotí čerpanie rozpočtu SZĽH, 
i. schvaľuje rozvoj hokejovej infraštruktúry, 
j. schvaľuje rozvoj stredísk talentovanej mládeže,  
k. schvaľuje špecializované športové projekty, 
l. schvaľuje štruktúru súťaží riadených SZĽH, 
m.  schvaľuje personálne obsadenie mládežníckych trénerov, ktorí sú platení 

zo štátnych prostriedkov,    
n. navrhuje a hodnotí hospodárenie SZĽH,  
o. schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme nad  
  30.000 € s tretími osobami, 
p. volí a odvoláva volených členov orgánov, ktorých nevolí a neodvoláva  
  Kongres,  
q.  rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú v právomoci iných orgánov 

alebo komisií SZĽH, 
r. na návrh generálneho sekretára schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH,  
s.  zrušené  
t. podľa potreby vytvára svoje stále alebo dočasné poradné orgány alebo  
  pracovné skupiny alebo orgány, ktorých členov volí a odvoláva,  
u.  vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam adresovaným SZĽH do 

jedného mesiaca od doručenia žiadosti o vyjadrenie alebo sťažnosti,  
v. predkladá Kongresu správu o svojej činnosti,  
w. stanovuje a mení symboliku a podmienky použitia symboliky SZĽH, 
x. schvaľuje štatúty odborných komisií a ich zmeny, 
y. na základe žiadosti poskytuje informácie členom SZĽH,  



z. schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, 
sadzobníky, metodické pokyny a Rozpis súťaží, 

aa. určuje  výšku ročného  príspevku na  športovú činnosť  SZĽH a ročného  
  členského príspevku SZĽH, 
bb.  je odvolacím orgán vo veciach rozhodnutí komisií alebo orgánov, ktoré 

vytvoril  v zmysle Stanov alebo rozhodnutí profesionálneho aparátu 
SZĽH,  

cc.  predkladá na každom Kongrese výročnú správu o zmenách v 
mládežníckom  hokeji oproti poslednému Kongresu, ktorá zahŕňa najmä, 
ale nielen, zmeny v metodike výchovy detí a mladých hráčov, pôsobenie 
trénerov mládeže, materiálne vybavenie mládežníckych klubov a 
štruktúru súťaží mládeže, ako aj plán detailných opatrení na najbližš í rok 
a cieľov pre strednodobé obdobie, 

dd.  predkladá na každom Kongrese výročnú správu o zmenách v hokejovej 
infraštruktúre pre všetky súťaže, ako aj plán detailných opatrení na 
najbližší rok a cieľov pre strednodobé obdobie, 

ee. menuje a odvoláva ekonomického riaditeľa SZĽH. 
3.4.11  Na návrh najmenej 1/3 všetkých riadnych členov SZĽH môže Kongres odvolať 

ktoréhokoľvek člena Výkonného výboru a to v prípade, ak z návrhu vyplýva, že 
príslušný člen Výkonného výboru si neplní riadne svoje povinnosti v oblasti , za 
ktorú zodpovedá v rámci Výkonného výboru, a to aj napriek márnemu uplynutiu 
primeranej lehoty na nápravu.  

3.4.12  Výkonný výbor plní úlohy licenčného orgánu SZĽH, pričom predsedom  
licenčného orgánu je vždy prezident a podpredsedom licenčného orgánu  je člen 
Výkonného výboru, ktorý bol zvolený za člena Výkonného výboru najvyšším 
počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov viacerých členov Výkonného 
výboru je  podpredsedom licenčného orgánu ten, ktorý bol zvolený v skoršej 
voľbe.   

 

3.5    Kľúč pre rozdelenie hlasov v Kongrese 
3.5.1 Kľúč pre rozdelenie celkového počtu hlasov v Kongrese zohľadňuje počet 

družstiev riadneho člena a úroveň súťaže  v uplynulej súťažnej sezóne, v ktorej 
jednotlivé družstvá riadneho člena dokončili súťaž v zmysle pravidiel príslušnej 
súťaže. 

3.5.2    Celkový počet hlasov sa rozdeľuje nasledovne: 
3.5.2.1   5 hlasov pre každý klub, ktorého družstvo hralo extraligu seniorov alebo 

zahraničnú súťaž vekovej kategórie dospelých, najvyššej úrovne 
súťaže, organizovanú členským zväzom IIHF, ktorý je účastníkom 
najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji; 

3.5.2.2  3 hlasy pre každý klub, ktorého družstvo hralo 1. ligu seniorov a 
pritom  žiadne jeho družstvo nehralo extraligu  seniorov, 

3.5.2.3 1 hlas za každé družstvo klubu, ktoré hralo amatérsku súťaž počnúc 
súťažnou kategóriou mladší žiaci vrátane, tak, že za kategóriu mladší 
žiaci patrí 1 hlas za každé také družstvo, za kategóriu starší žiaci patrí 1 
hlas za každé také družstvo, za kategóriu kadeti patrí 1 hlas za každé 
také družstvo, za kategóriu dorastenci patrí 1 hlas za každé také 
družstvo, za kategóriu juniori patrí 1 hlas za každé také družstvo a za 
kategóriu dospelí patrí 1 hlas za každé také družstvo. 

3.5.2.4 1 hlas pre zástupcu všetkých registrovaných členov, zástupcu 
registrovaných členov si volia registrovaní členovia  na návrh aspoň 5 



registrovaných členov.  Funkčné obdobie zástupcu registrovaných 
členov v Kongrese je štvorročné.  

3.5.2.5  1 hlas pre zástupcu všetkých hokejistov navrhnutého hráčskou 
asociáciou, alebo navrhnutých aspoň 50 hokejistami; ak skupiny po 50 
hokejistov navrhnú viacerých kandidátov na zástupcu hokejistov, tak 
zástupcom hokejistov v Kongrese sa  stáva ten kandidát, ktorého 
navrhlo  najviac hokejistov.  

3.5.2.6  1 hlas pre zástupcu všetkých športových odborníkov; zástupcu 
športových odborníkov navrhuje aspoň 20 športových odborníkov alebo 
asociácia združujúca aspoň 20 športových odborníkov. Ak sú navrhnutí 
viacerí kandidáti na zástupcu športových odborníkov, tak zástupcom 
športových odborníkov  v Kongrese sa  stáva ten kandidát, ktorého 
navrhlo  najviac športových odborníkov. Funkčné obdobie zástupcu 
športových odborníkov v Kongrese je štvorročné.  

3.5.2.7 1 hlas za každé družstvo klubu, ktoré riadne odohralo príslušnú časť 
súťaže, ktorú malo odohrať v zmysle pravidiel súťaže; ak družstvo 
klubu odohralo časť súťaže v jednej súťaži a inú časť súťaže v inej 
alebo v iných súťažiach, nemá to vplyv na počet hlasov tohto klubu.  

3.5.2.8 1 hlas za každé družstvo in-line hokeja, ktoré odohralo súťaž v in-line 
hokeji  v uplynulej súťažnej sezóne. 

3.5.3 Záujmové skupiny (body 3.5.2.5 a 3.5.2.6. týchto stanov), vrátane    zvoleného 
zástupcu registrovaných členov,  sú povinné odovzdať SZĽH mená svojich 
zástupcov a doklady preukazujúce ich ustanovenie alebo zvolenie v zmysle 
Zákona o športe a týchto Stanov najneskôr do 14 dní pred konaním Kongresu. 

 
3.6    Prezident SZĽH a jeho kompetencie 

3.6.1   Prezidenta SZĽH (ďalej len „prezident“) volí Kongres. Volebné obdobie 
prezidenta je štvorročné. 

3.6.2    Za prezidenta môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je bezúhonná v zmysle § 7 
ods. 2 Zákona o športe. 

3.6.3    Prezident reprezentuje SZĽH navonok, a to ako na národnej, tak aj na 
medzinárodnej úrovni. V odôvodnených prípadoch sa môže prezident nechať 
zastúpiť. 

3.6.4    Prezident predkladá správu prezidenta za každý rok vo funkcii prezidenta na 
prerokovanie Kongresu. V tejto správe zhodnotí pôsobenie v uplynulom roku a 
predostrie Kongresu svoje plány a zámery pre nadchádzajúci rok. 

3.6.5   Prezident vedie zasadnutia Kongresu v súlade s pravidlami ustanovenými v 
týchto Stanovách. 

3.6.6      Prezident nemá hlasovacie právo na Kongrese. 
3.6.7    Prezident dohliada na implementáciu rozhodnutí prijatých Kongresom a 

Výkonným výborom, zabezpečuje chod SZĽH po administratívnej stránke a 
vykonáva všetky ďalšie činnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Stanov. Prezident 
menuje a odvoláva generálneho sekretára SZĽH.   

3.6.8    Prezident koná za SZĽH pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami. 
3.6.9     Prezident je oprávnený konať v mene SZĽH a podpisovať záväzné dokumenty za 

SZĽH, ak tieto Stanovy neurčujú inak.  
3.6.10 Prezident je  predsedom Výkonného výboru. Ak Výkonný výbor príjme 

rozhodnutie jednoduchou väčšinou (t.j. menej ako 2/3 všetkých členov),  je 
Prezident oprávnený najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia tohto rozhodnutia 
pozastaviť  vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia a predložiť vec opätovne na 
rozhodnutie  Výkonnému výboru, ktorý môže pozastavenie vykonateľnosti 



prelomiť, ak  takéto  rozhodnutie bude  prijaté aspoň  2/3 všetkých členov 
Výkonného výboru.  

 

3.7    Odborné Komisie SZĽH 
3.7.1    SZĽH vytvára tieto riadiace a rozhodovacie odborné komisie:  Disciplinárna 

komisia – rozhodovacia komisia,  Odvolacia antidopingová  komisia – 
rozhodovacia komisia, Volebná komisia – riadiaca komisia, Komisia rozhodcov – 
riadiaca komisia, Arbitrážna komisia – rozhodovacia komisia.   

3.7.2  V prípade potreby môže Výkonný výbor rozhodnúť o zostavení ďalšej dočasnej 
poradnej alebo stálej pracovnej komisie.  

3.7.3    Každá komisia má minimálne troch členov. Členom odbornej komisie môže byť 
len fyzická osoba,  jedna fyzická osoba môže zastávať post maximálne v troch 
orgánoch SZĽH; Prezident a predseda Dozornej rady SZĽH nemôže vykonávať 
žiadnu inú funkciu v SZĽH. Výkon funkcie v štatutárnom orgáne, v Dozornej rade 
alebo vo Výkonnom výbore SZĽH alebo člena SZĽH je nezlučiteľný s výkonom 
funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne 
dodávateľa tovarov alebo služieb pre SZĽH alebo člena SZĽH.  

3.7.4   zrušené 

3.7.5   Predseda a podpredseda Odvolacej antidopingovej komisie a  Predseda 
a podpredseda ako aj člen Arbitrážnej komisie  musí mať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v 
podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím 
rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v 
prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch 
získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.  
Najmenej jeden člen Odvolacej antidopingovej komisie, ktorá rozhoduje spory v 
oblasti antidopingu na druhom stupni, musí mať ukončené vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo 
farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo 
študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo 
farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo 
vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojim rozsahom a 
obsahom rovnocenné. 
Predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie ako aj ostatní členovia 
disciplinárnej komisie a Odvolacej antidopingovej komisie musia mať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v 
podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím 
rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji 
ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.  

3.7.6   Za člena Odvolacej antidopingovej komisie možno vymenovať alebo zvoliť 
fyzickú osobu, ktorá 
3.7.6.1 je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
3.7.6.2 nie je členom športovej organizácie, ktorej hokejista sa podrobuje 

dopingovej kontrole, 
3.7.6.3 nie je osobou blízkou hokejistovi, ktorý sa podrobuje dopingovej 

kontrole, 
3.7.6.4 nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje 

dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodného personálu a 



3.7.6.5 je bezúhonná. 
Za člena Odvolacej antidopingovej komisie nemožno vymenovať alebo zvoliť 
fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosť so zreteľom na jej 
pomer k veci, k hokejistovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo k 
sprievodnému personálu tohto hokejistu.  

3.7.7 Každá komisia sa riadi štatútom danej komisie. Štatút a zmenu štatútu každej 
odbornej komisie schvaľuje Výkonný výbor. 

3.7.8 Volených členov odborných komisií,  ktorí nie sú volení Kongresom, volí Výkonný 
výbor na základe návrhov členov SZĽH. 

3.7.9 Predsedov a podpredsedov orgánov, ktorých nevolí  Kongres,  volí Výkonný 
výbor.  

 
3.8   Záväznosť zväzových predpisov 
 

3.8.1 Stanovy a ostatné predpisy SZĽH musia byť v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj s publikovanou ustálenou 
judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho Dvora EÚ, Ústavného 
súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

3.8.2     Predpisy SZĽH musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov 
medzinárodných športových organizácií, najmä IIHF, ktorých je SZĽH členom, a 
pri ktorých sa výslovne vyžaduje súlad predpisov SZĽH. Výnimkou sú prípady, v 
ktorých by súlad s predpismi medzinárodnej športovej organizácie znamenal 
jednoznačný rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3.8.3     V prípade, že sa zistí nesúlad predpisov SZĽH navzájom alebo v prípade zistenia 
ich nesúladu s právnym poriadkom, judikatúrou, alebo predpismi medzinárodnej 
športovej organizácie záväzného charakteru, na podnet člena SZĽH alebo 
orgánu SZĽH alebo aj bez takého podnetu, vypracuje SZĽH návrh na zmenu 
príslušného predpisu.  

3.8.4     Porušenie povinnosti člena SZĽH alebo osoby s príslušnosťou k SZĽH, ktorá 
vyplýva z predpisov SZĽH je disciplinárnym previnením, ktoré možno postihnúť v 
disciplinárnom konaní. 

3.8.5     SZĽH a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností podľa 
predpisov SZĽH aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou. 

 

3.9  Záväznosť rozhodnutí orgánov SZĽH 
3.9.1    Právoplatné rozhodnutie orgánu SZĽH, ktoré sú vydané v súlade s predpismi 

SZĽH, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SZĽH, 
ktorým je určené, záväzné. 

3.9.2     Člen SZĽH a osoba s príslušnosťou k SZĽH, je povinná rešpektovať rozhodnutia 
SZĽH a jeho orgánov. 

3.9.3     Člen SZĽH  je povinný zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí SZĽH aj vo vzťahu ku 
všetkým osobám s jeho príslušnosťou. 

3.9.4     Predpisy SZĽH určia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SZĽH nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

3.9.5    Porušenie povinnosti člena SZĽH, alebo osoby s príslušnosťou k SZĽH, ktorá 
vyplýva z rozhodnutia orgánu SZĽH je disciplinárnym previnením, ktoré je možné 
postihnúť v disciplinárnom konaní.  

3.9.6    SZĽH a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností, ktoré 
vyplývajú z rozhodnutí orgánov SZĽH aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho 
príslušnosťou. 

 



3.10 Všeobecné ustanovenia a úprava  konfliktu záujmov v podmienkach SZĽH 
3.10.1    Prezident, predseda Dozornej rady, členovia Dozornej rady a členovia 

Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH.   
3.10.2   Zo zasadnutí všetkých orgánov SZĽH sa vyhotovuje zápisnica.  
3.10.3 Zo zasadnutia  Kongresu, Výkonného výboru a Dozornej rady  sa vyhotovuje 

zápisnica, ktorá má náležitosti podľa Zákona o športe, a síce:  
3.10.3.1 schválený program zasadnutia, 
3.10.3.2 prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení  člena orgánu a písomné 

splnomocnenia, ak boli predložené,  
3.10.3.3 zoznam  podkladov k jednotlivým bodom  programu a spôsob prístupu 

k nim, 
3.10.3.4 dôležité vyjadrenia  členov orgánu  k jednotlivým bodom programu, 
3.10.3.5 rozhodnutia  prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov  

hlasovania a odlišného  stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým   
rozhodnutím  alebo s jeho odôvodnením, ak  o to požiada, 

3.10.3.6 meno,  priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
Táto zápisnica sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia 
príslušného orgánu, a to najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica 
môže byť zaslaná písomne na adresu oprávnených osôb, prostredníctvom e-
mailu alebo informačného systému v športe. Zápisnica a prezenčná listina zo 
zasadnutia Kongresu a Výkonného výboru sa zverejňuje na webovom sídle 
SZĽH a v informačnom systéme športu  najneskôr  do 25  dní odo dňa konania 
zasadnutia. 

3.10.4   Vo veciach neupravených týmito Stanovami alebo inými predpismi SZĽH sa 
postupuje podľa Zákona o športe. Ak nie je možné danú otázku alebo daný 
rozpor vyriešiť v zmysle predošlej vety, otázku alebo rozpor vyrieši uznesením 
Výkonný výbor. Uznesenie Výkonného výboru schvaľuje väčšina členov 
Kongresu na najbližšom zasadnutí Kongresu. Ak Kongres neschváli riešenie v 
zmysle uznesenia Výkonného výboru, rozhodne väčšinou o inom riešení 
predmetnej otázky. Ak Kongres nerozhodne o inom riešení predmetnej otázky, 
naďalej platí riešenie v zmysle uznesenia Výkonného výboru. 

3.10.5 Ak sa niektoré ustanovenie  týchto Stanov, alebo jeho časť,  ukáže ako neplatné 
alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
uvedené nemá  vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré ostávajú platné 
a účinné aj naďalej v celom rozsahu  a pre úpravu vzťahu, práva  alebo 
povinnosti sa použijú príslušné  zákonné ustanovenia, najmä Zákona o  športe. 

3.10.6 V prípade, že  sa niektoré ustanovenie  týchto Stanov dostane do rozporu  so 
Zákonom o športe alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie 
Stanov sa nepoužije a na miesto  neho sa použije  príslušné ustanovenie zákona 
alebo  vykonávacieho predpisu.  

3.10.7  V podmienkach SZĽH platí princíp nezlúčiteľnosti výkonu  funkcie vo Výkonnom 
výbore, Dozornej rade  a v Arbitrážnej komisii. Nezlučiteľný je výkon funkcie v: 
3.10.7.1  Dozornej rade s výkonom  vo Výkonnom výbore, Disciplinárnej komisii, 

Odvolacej antidopingovej komisii  a Arbitrážnej komisii, 
3.10.7.2  štatutárnom  orgáne, v Dozornej rade alebo vo Výkonnom výbore SZĽH 

alebo jeho člena s výkonom funkcie  v štatutárnom orgáne, v 
kontrolnom orgáne alebo výkonnom  orgáne dodávateľa tovarov alebo 
služieb  pre SZĽH alebo jeho člena. 

3.10.8 Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZĽH 
alebo člena SZĽH, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a 
rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, 
rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o 



existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia 
príslušného orgánu tajným hlasovaním.  

3.10.9 Člen orgánu SZĽH alebo člena SZĽH, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek 
stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v 
inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo 
prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZĽH alebo člena 
SZĽH. 

 
IV. ČASŤ 

Reprezentácia 
4.1    Štátna reprezentácia 

4.1.1 Reprezentovať Slovenskú republiku je najvyššia česť pre každého nominovaného 
hokejistu, ktorý spĺňa náležitosti podľa pravidiel IIHF, pre športového odborníka, 
ako aj pre iné osoby s príslušnosťou k SZĽH. 

4.1.2 Klub, za ktorý hokejista - reprezentant pravidelne nastupuje, ho uvoľní v rozsahu, 
v akom potrebuje jeho služby štátna reprezentácia; tieto povinnosti sa vzťahujú 
na klub aj v prípade členov realizačného tímu družstva reprezentácie. 

4.1.3 Práva a povinnosti reprezentanta sú špecifikované v Štatúte reprezentanta, s 
ktorým sa oboznámi každý aktívny reprezentant, pričom svojim podpisom potvrdí 
túto skutočnosť. Štatút reprezentanta schvaľuje Výkonný výbor.  

4.1.4 V prípade, že je hokejista riadne nominovaný do reprezentácie, môže svoju účasť 
na reprezentácii odmietnuť len z primeraných dôvodov. Za primerané dôvody sa 
považujú zdravotné, rodinné a osobné dôvody. Nominovaný hokejista je povinný 
oznámiť tieto dôvody bezodkladne po ich vzniku SZĽH, generálnemu manažérovi 
alebo hlavnému trénerovi reprezentácie.  

4.1.5 Osoby, ktoré tvoria štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky sú povinné chrániť 
dobré meno slovenského hokeja a Slovenskej republiky a svojím správaním, 
športovým výkonom a vystupovaním na verejnosti byť vzorom pre hokejistov a 
ostatných občanov Slovenskej republiky. 

4.1.6 SZĽH má právo na ocenenia a odmeny hokejovej reprezentácie okrem tých, 
ktoré organizátor športovej súťaže určil priamo reprezentantovi. 

4.1.7 SZĽH nakladá s príjmom z činnosti štátnej reprezentácie Slovenskej republiky 
podľa § 30 Zákona o športe. 

4.1.8 Porušenie akejkoľvek povinnosti v súvislosti s reprezentáciou je disciplinárnym 
previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku.  

 

4.2    Úlohy SZĽH v rámci reprezentácie 
4.2.1 SZĽH vytvára podmienky a potrebné zázemie na výkon úlohy reprezentanta 

Slovenskej republiky a dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky.  
4.2.2 Zabezpečuje adekvátny medzinárodný program pre prípravu na vrcholné 

medzinárodné   podujatie - Majstrovstvá sveta,  resp. Zimné Olympijské hry  
4.2.3  Vytvára tieto  tímy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky: SR A, SR ženy, 

SR 20, SR 19, SR 18, SR 18 ženy, SR 17, SR 16, SR 15, SR 15 dievčatá, SR In-
Line podľa potreby SR 23, resp. Olympijský tím, prípadne ďalš ie výbery 
Slovenskej republiky pod hlavičkou SZĽH. 

4.2.4 Zabezpečuje prostredníctvom reprezentačných tímov dôstojnú štátnu 
reprezentáciu Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta, resp. Olympijských 
hrách podľa schváleného programu Majstrovstiev sveta IIHF, resp. Olympijských 
hier. 

4.2.5 Dbá na dodržiavanie pravidiel ADA, resp. WADA vo všetkých družstvách 
reprezentácie Slovenskej republiky. 



4.2.6 Dbá na dodržiavanie pravidiel o nemanipulovaní výsledkov stretnutí a ich 
priebehu pre všetkých členov reprezentácii Slovenskej republiky. Pri maloletých 
hokejistoch reprezentantoch sa táto povinnosť  nevzťahuje. 

4.2.7 Dbá na dodržiavanie zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových 
podujatí v platnom znení. 

4.2.8 SZĽH zabezpečuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí pri výjazdoch 
reprezentačného tímu do zahraničia a tiež úrazové poistenie v prípade zranenia 
počas výkonu úlohy reprezentanta.  

4.2.9 Zabezpečuje odbornú zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia v období 
rekonvalescencie. 

 
V.    ČASŤ 

Riešenie sporov 
5.1    Disciplinárna komisia,  Odvolacia antidopingová  komisia, Arbitrážna komisia  

5.1.1 Disciplinárna komisia je oprávnená prerokovať konanie vykazujúce známky 
disciplinárneho previnenia a uložiť disciplinárne tresty a ochranné opatrenie 
podľa Disciplinárneho poriadku.  

5.1.2 Konanie disciplinárnych orgánov upravuje Disciplinárny poriadok.  
5.1.3    Disciplinárna komisia je oprávnená delegovať svoje právomoci na regionálne 

disciplinárne komisie (ďalej len “RDK”) na základe písomného poverenia. RDK 
koná v rozsahu písomného poverenia v mene Disciplinárnej komisie. Na RDK sa 
primerane vzťahujú všetky ustanovenia týkajúce sa Disciplinárnej komisie.        

5.1.4 Odvolacím disciplinárnym orgánom je Odvolacia antidopingová komisia vo veci 
porušenia antidopingových pravidiel a Arbitrážna komisia  v ostatných veciach. 

5.1.5 Odvolacia antidopingová komisia sa skladá z aspoň troch členov. Jedného člena, 
ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
právo navrhujú riadni alebo registrovaní členovia; jedného člena, ktorý má 
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študi jnom odbore právo, 
navrhuje skupina aspoň 50 hokejistov, alebo asociácia zastupujúca hokejistov a 
jedného člena, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia, navrhuje ktorýkoľvek člen. 
Ďalším členom môže byť len osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo ktorá získala aspoň 10 ročnú 
prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe 
hokeja. Funkcia člena odvolacej antidopingovej komisie je nezlučiteľná s funkciou 
člena disciplinárnej komisie. Je prípustné, aby člen Arbitrážnej komisie  bol 
členom odvolacej antidopingovej komisie. 

 

5.2    Arbitrážna komisia  
5.2.1   SZĽH zriaďuje Arbitrážnu komisiu  ako orgán SZĽH  vykonávajúci v  súlade 

s predpismi  SZĽH  pôsobnosť   pre riešenie sporov nad osobami s  jej  
príslušnosťou v zmysle Zákona o športe, a to: 
5.2.1.1 spory vzniknuté v súvislosti so  športovou činnosťou SZĽH a osôb s jej  

príslušnosťou, 
5.2.1.2 preskúmavanie   rozhodnutí orgánov  športových organizácií 

s príslušnosťou k SZĽH a orgánov SZĽH, 
5.2.1.3 preskúmavanie súladu predpisov športových organizácií 

s príslušnosťou k SZĽH so stanovami SZĽH v časti, ktorá je  pre tieto 
športové  organizácie záväzná. 

5.2.1.4 je odvolacím orgánom Disciplinárnej komisie s výnimkou porušenia 
antidopingových pravidiel. 



5.2.2 Arbitrážna komisia   vykonáva  svoju pôsobnosť  nezávisle od  iných orgánov 
SZĽH a v súlade s predpismi SZĽH, predpismi a rozhodnutiami  pri  dodržiavaní 
zásad  spravodlivého procesu  a dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo 
a právne  zhodných prípadoch  alebo podobných prípadoch  nevznikali 
neodôvodnené  rozdiely.  

5.2.3   Arbitrážna  komisia  nemôže začať  vo veci konať, ak sa v  tej istej veci  začalo, 
prebieha  alebo sa právoplatne skončilo konanie na  inom orgáne  príslušnom vo 
veci konať. 

5.2.4 Arbitrážna komisia je  zložená z predsedu, podpredsedu  a jedného člena. 
Funkčné obdobie členov tejto komisie je  štvorročné. Predsedu a podpredsedu  
tejto komisie volí Kongres a jedného člena volí  Výkonný výbor. 

5.2.5 Status, právomoci a konanie Arbitrážnej komisie upravuje  poriadok pre riešenie 
sporov. 

 

VI.  ČASŤ 
Hospodárenie 

6.1    Hospodárenie, majetok a finančné zdroje 
6.1.1 SZĽH je prijímateľom verejných prostriedkov a vyberá od osôb s jeho  

príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu Zákona o  športe, 
okrem osôb s príslušnosťou  založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy 
o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom  vykonávaní športu 
a dobrovoľníckym  vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť, za tento 
príspevok sa  považuje aj členský  príspevok.  Ak  v rámci jedného druhu športu 
vznikne  osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým  športovým 
organizáciám, ku ktorým  má príslušnosť na  základe členského vzťahu, členský 
príspevok sa   uhrádza iba jednej  športovej organizácií, ku ktorej má príslušnosť  
a SZĽH.  

6.1.2 SZĽH hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok; 
hospodári účelne, hospodárne a efektívne, v zmysle pravidiel uvedených v bode 
3.2.4.2. písm. g) týchto Stanov. 

6.1.3     Majetok SZĽH tvorí: 
6.1.3.1  majetok získaný prevodom z ČSFĽH, 
6.1.3.2  ochranné známky SZĽH, 
6.1.3.3 obchodný podiel v obchodných spoločnostiach, v ktorých je SZĽH 

spoločníkom, 
6.1.3.4 iný majetok nadobudnutý z príjmov SZĽH.  

6.1.4 Finančné zdroje SZĽH tvoria: 
6.1.4.1 príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
6.1.4.2    členské príspevky riadnych členov, 
6.1.4.3    členské príspevky registrovaných členov, 
6.1.4.4    členské príspevky individuálnych členov, 
6.1.4.5     príspevok na športovú činnosť SZĽH, 
6.1.4.6 príjmy za služby pri registračnom a prestupovom konaní, 
6.1.4.7   príjmy za služby spojené s medzinárodným stykom,  
6.1.4.8   príjmy zo sankcií, ktoré boli uložené v celoštátnych súťažiach riadených 

SZĽH, 
6.1.4.9   príjmy zo zápasov a podujatí reprezentačných družstiev Slovenskej 

republiky doma a v zahraničí, 
6.1.4.10 príjmy zo sponzorského, 
6.1.4.11 podiel zo zaplatenej dane, 
6.1.4.12 podiel na výsledkoch hospodárenia spoločnosti, ktorej spoločníkom 

alebo akcionárom je SZĽH, 



6.1.4.13 podiel na výsledkoch hospodárenia inej právnickej osoby, ktorej je 
SZĽH členom, 

6.1.4.14 príjmy z vlastnej činnosti a z nakladania s vlastným majetkom,  
6.1.4.15 dotácie zo zdrojov územnej samosprávy a z prostriedkov národných a 

medzinárodných neštátnych fondov, 
6.1.4.16 príjmy z predaja televíznych, rozhlasových, internetových vysielacích 

práv a všetky ďalšie príjmy z využitia práv duševného vlastníctva a 
ochranných známok, ktoré vlastní SZĽH, 

6.1.4.17 príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov, 
6.1.4.18 príjmy z marketingových aktivít SZĽH, 
6.1.4.19 príjmy z bankových úrokov, 
6.1.4.20 príjmy z predaja vstupeniek, 
6.1.4.21 príjmy od medzinárodných právnických osôb za umiestnenie na 

medzinárodných súťažiach a turnajoch, 
6.1.4.22   príspevky od medzinárodných športových zväzov, 
6.1.4.23  iné príjmy.  

6.1.5 Prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajú verejnej kontrole a vzťahujú sa na ne 
platné právne predpisy o nakladaní s verejnými financiami. Osobitný režim 
nakladania s týmito prostriedkami si určí SZĽH vo svojich interných predpisoch v 
súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6.1.6 SZĽH je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej účtovnej závierky, ktorá musí byť 
overená audítorom. 

6.1.7 SZĽH je povinný vystaviť výročnú správu, najneskôr do 6 mesiacov od skončenia 
predchádzajúceho účtovného obdobia. Výročná správa obsahuje všetky 
zákonom stanovené náležitosti a musí byť overená audítorom. 

6.1.8 Pri príprave rozpočtu musí SZĽH rešpektovať účelové určenie prostriedkov 
stanovené zákonom a týmito stanovami. 

 
6.2    Marketingové práva SZĽH 

6.2.1 SZĽH je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, ktoré vyplývajú zo 
súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek 
obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky 
druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na 
vyhotovenie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov, práv na 
reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom nosičov dát, 
využívanie dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dá t, 
multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva 
a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach 
(autorský zákon). 

6.2.2 SZĽH má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie 
obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, 
vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu 
vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho 
rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo 
nosičov dát z hokejových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo 
zastrešovaných SZĽH. 

6.2.3 Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí nevýhradnej licencie na využívanie práv 
uvedených v bodoch 6.2.1 a 6.2.2 tohto článku, alebo ich časti po časovo 
obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov alebo organizácii, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH. V prípade postúpenia nevýhradnej 
licencie členovi, určí zároveň povinnosť platiť solidárny príspevok SZĽH na 
výchovu mládeže vo výške minimálne 15% z hodnoty zmluvy. 



6.2.4 Rozhodovanie vo veciach podľa bodov 6.2.1 a 6.2.2 patrí do výlučnej 
kompetencie Výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami 
bude disponovať výhradne SZĽH, alebo či za účelom využívania týchto práv 
SZĽH navrhne Kongresu schváliť založenie obchodnej  spoločnosti, v ktorej bude 
jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti 
po zdanení bude použitý výlučne na plnenie úloh vymedzených v zákone o 
športe. 

6.2.5 Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa predošlého odseku 
môže byť prevedený na iný subjekt,  iba  ak o tom rozhodne Kongres 
kvalifikovanou väčšinou. 

 

6.3 Spoločnosti, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH 
6.3.1 SZĽH môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou  založiť 

obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť obchodný podiel v obchodnej 
spoločnosti, ak je v nej  jediným spoločníkom alebo ak je  spoločníkom spoločne  
so štátom, vyšším  územným celkom alebo obcou. Prevod obchodného podielu 
alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je  zakázaný okrem prevodu   
obchodného podielu alebo akcií na  štát, vyšší územný  celok alebo obec.  

6.3.2 SZĽH môže na účely výstavby a prevádzky  športovej infraštruktúry založiť 
obchodnú  spoločnosť alebo nadobudnúť  podiel v obchodnej spoločnosti. 

6.3.3 Zisk alebo podiel na zisku  z obchodných spoločností podľa bodov 6.3.1 a 6.3.2 
týchto Stanov môže SZĽH  použiť iba na plnenie úloh určených Zákonom 
o športe. 

6.3.4 SZĽH môže založiť za účelom svojej podnikateľskej činnosti, resp. za účelom, 
ktorý nie je možné realizovať prostredníctvom právnej formy občianskeho 
združenia, aj slovenské obchodné spoločnosti. Podmienkou založenia a vzniku 
takejto obchodnej spoločnosti je výška majetkového podielu SZĽH najmenej 51% 
a súčasne zabezpečenie trvalej manažérskej kontroly. Za splnenia týchto 2 
podmienok je takáto obchodná spoločnosť považovaná za spoločnosť, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH. 

6.3.5 SZĽH nie je oprávnená vstupovať do akýchkoľvek tuzemských ani zahraničných 
obchodných spoločností, pokiaľ by v nich nenadobudla aspoň 51% majetkový 
podiel a manažérsku kontrolu. 

 

VII. ČASŤ 
Ocenenia a tradície slovenského hokeja 

7.1    Druhy ocenení 
7.1.1 SZĽH prostredníctvom Výkonného výboru môže za mimoriadne športové výkony, 

šírenie dobrého mena slovenského hokeja, alebo za mimoriadne zásluhy v 
oblasti hokeja udeliť čestné ocenenie a to: 

7.1.2 čestný titul 
a.) čestný prezident SZĽH.  

Tento titul možno udeliť prezidentovi SZĽH, ktorý vykonával funkciu 
nepretržite dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, svojou 
činnosťou, prácou a aktivitou sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj a úspechy 
ľadového hokeja.  

b.) čestný člen SZĽH. 
Tento titul možno udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa 
mimoriadne zaslúžila o rozvoj a propagáciu hokeja, významným 
domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou 



zaslúžili o rozvoj a dobré meno hokeja, alebo sú svojím významom, 
postavením a vzťahom k hokeju hodní takéhoto ocenenia. 

7.1.3 čestné vyznamenanie 
a.) zlatý odznak SZĽH. 

Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 
členom realizačného tímu, ktorí sú držiteľmi zlatých olympijských 
medailí, zlatých medailí z Majstrovstiev sveta, športovým odborníkom 
za výnimočný celoživotný prínos hokeju, osobnostiam za výnimočný 
rozvoj slovenského hokeja a klubom, ktoré opakovane úspešne 
reprezentovali slovenský hokej na medzinárodných turnajoch a v 
medzinárodných súťažiach (Majstrovstvá sveta, Olympijské hry, 
Kontinentálny pohár, Svetový pohár, Champions hockey league, a 
pod.). 

b.) strieborný odznak SZĽH. 
 Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 

členom realizačného tímu, ktorí sú držiteľmi strieborných a bronzových 
olympijských medailí, strieborných a bronzových medailí z Majstrovstiev 
sveta, osobnostiam svetového a slovenského športu, ktorí sa významne 
zaslúžili o rozvoj slovenského hokeja. 

c.) bronzový odznak SZĽH. 
Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 
členom realizačného tímu, ktorí sa umiestnili na Olympijských hrách, 
alebo Majstrovstvách sveta v hokeji na 4. až 6. mieste, ako aj 
osobnostiam, ktoré sa príkladne pričinili o rozvoj slovenského hokeja.  

7.1.4 čestné uznanie 
a.) zlatá plaketa SZĽH, 
b.) strieborná plaketa SZĽH, 
c.) bronzová plaketa SZĽH. 

Zlatá, strieborná a bronzová plaketa SZĽH sa udeľuje fyzickým a 
právnickým osobám za dlhodobú príkladnú podporu hokeja na 
Slovensku, pri dlhodobej aktívnej práci v orgánoch MOV, IIHF, SOV a 
SZĽH. 

d.) čestné uznanie SZĽH - ktoré sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám 
za významný prínos slovenskému hokeju a za mimoriadne pracovné 
výsledky. 

e.) ďakovný list SZĽH - ktorý sa udeľuje za  spoluprácu pri významných 
hokejových podujatiach. 

7.1.5 Návrh na udelenie čestného ocenenia písomne podávajú Výkonnému výboru 
členovia SZĽH alebo združenia členov SZĽH. Čestné ocenenie v zmysle bodu 
7.1 týchto Stanov sú neprenosné a eviduje ich Matrika SZĽH. Čestné ocenenia 
sa odovzdávajú pri významných slávnostných príležitostiach. 

7.1.6 Spolu s čestným ocenením v zmysle bodu 7.1 týchto Stanov sa udeľuje aj diplom 
so symbolom a pečaťou SZĽH a podpisom prezidenta/predsedu Výkonného 
výboru. 

7.1.7 Vo výnimočných prípadoch možno udeliť čestné ocenenie v zmysle bodu 7.1 
týchto Stanov aj in memoriam 

7.2   Sieň slávy slovenského hokeja 
7.2.1 Sieň Slávy Slovenského hokeja sa riadi svojim štatútom uverejneným na 

webovom sídle SZĽH. 
 

VIII.  ČASŤ 
Ochrana osobných údajov 



8.1 SZĽH spracováva osobné údaje v informačnom systéme hokeja, ktorý je napojený na 
informačný systém športu spravovaný a prevádzkovaný Ministerstvom. 

8.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov a 
Zákon o športe. 

8.3 Okruhom dotknutých osôb sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú členmi SZĽH 
alebo majú príslušnosť k SZĽH  v zmysle Zákona o športe. 

8.4 Rozsah osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v informačnom systéme hokeja je 
vymedzený v § 80,  § 81 a § 82 Zákona o športe. SZĽH tieto osobné údaje poskytuje podľa 
predošlej vety v zmysle § 79 Zákona o športe Ministerstvu na účely spracovania týchto 
údajov v informačnom systéme športu.  

8.5 Okrem údajov podľa predošlého bodu SZĽH v informačnom systéme hokeja spracúva aj 
iné údaje o osobách vymedzených v Registračnom poriadku SZĽH, najmä štatistiky, 
výsledky a ostatné informácie, ktoré je možné zaznamenať na základe športovej činnosti 
svojich členov a v prípade potreby aj na účely zabezpečenia poistenia svojich členov. 

8.6 Okruh zamestnancov SZĽH, ktorí sú oprávnení prichádzať do styku, získavať, spracúvať a 
likvidovať osobné údaje v rámci informačného systému hokeja tvoria fyzické osoby, ktoré 
majú udelené poverenie oprávnenej osoby. 

 

IX. ČASŤ 
Boj proti dopingu, manipulácií priebehu a výsledku  súťaží a proti negatívnym  javom 

v športe 
9.1  SZĽH sa v celom rozsahu a bez výhrad hlási k Medzinárodnému  dohovoru proti dopingu 

v športe, ktorý  bol podpísaný dňa  19.10.2005 v Paríži4  a Svetovému antidopingovému 
kódexu. SZĽH  si je vedomý, že  je povinný dodržiavať práva a povinnosti  ustanovené 
týmito predpismi, a v prípade rozporu s predpismi SZĽH, tieto majú prednosť pred 
predpismi SZĽH. 

9.2 SZĽH  zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie  pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a  výsledkov súťaží a iných 
opatrení proti negatívnym javom v športe  vyplývajúcim z medzinárodných predpisov a  
rozhodnutí a to prostredníctvom svojich predpisov ako týchto Stanov, tak aj disciplinárneho 
poriadku, či iných predpisov. Pre naplnenie týchto cieľov je SZĽH, a to Výkonný výbor,  
oprávnený  vydávať  smernice, či iné predpisy, ktorých účelom  je implementovanie zásad   
správania a pravidiel Svetového antidopingového kódexu a ich aktualizácia.  

9.3 Javy  uvedené v bode 9.2 tohto  článku Stanov, a to  (t.j. porušenie antidopingových 
pravidiel, porušenie opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení 
proti negatívnym javom v športe)   sa považujú  za závažné disciplinárne  previnenie.  

9.4   SZĽH  spolupracuje s Agentúrou zriadenou podľa Zákona o športe  v oblasti boja  proti 
dopingu v športe. 

9.5  Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel, ktoré definuje Zákon o športe,  
a to počas  súťaže  alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca  na súťaži.  Doping sa  
zakazuje.   

9.6. SZĽH zabezpečuje vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.  
  

X. ČASŤ 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

10.1  Prechodné ustanovenia 
10.1.1 Mandát všetkých členov orgánov SZĽH zvolených v roku 2015  zaniká dňom 

konania najbližšieho Kongresu SZĽH v júni 2016.  
10.1.2 Najbližší Kongres SZĽH v roku 2016 zvolí 
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a. predsedu Dozornej rady a členov Dozornej rady na 5 rokov,  
b. ďalších členov orgánov podľa týchto stanov s mandátom na zvyšnú časť 

riadneho funkčného štvorročného obdobia, t.j. na tri roky 2016 - 2019. Po 
skončení trojročného funkčného obdobia budú členovia orgánov okrem 
orgánov podľa písm. a)  volení na ďalšie trojročné obdobie 2019-2022; 
po  roku 2022 budú členovia týchto orgánov volení na riadne 
štvorročné obdobie. 

10.1.3 Výkonný výbor SZĽH po najbližšom Kongrese v roku 2016 zvolí členov orgánov 
podľa týchto stanov s mandátom na zvyšnú časť riadneho funkčného 
štvorročného obdobia, t.j. na tri roky 2016 - 2019. Po skončení trojročného 
funkčného obdobia budú členovia orgánov volených Výkonným výborom volení 
na ďalšie trojročné obdobie 2019-2022. Po roku 2022 budú členovia orgánov 
volení Výkonným výborom volení na riadne štvorročné obdobie. 

10.1.4 Odo dňa platnosti týchto stanov prechádzajú všetky kompetencie na orgány, ktorí 
nimi disponujú v zmysle týchto stanov. 

10.1.5 Všetci členovia, ktorí boli členmi SZĽH pred účinnosťou týchto stanov sa 
považujú za členov podľa týchto stanov, pričom členovia nadobudnú taký typ 
členstva, akému zodpovedá rozsah ich činností. 

10.1.6 Všetci hokejisti a športoví odborníci, ktorí sú registrovaní SZĽH ku dňu prijatia 
týchto stanov, sú automaticky individuálnymi členmi podľa týchto stanov.  

10.1.7 Odborné komisie, ktoré boli   ako orgány  SZĽH vypustené zo Stanov,  na 
základe rozhodnutia Kongresu o zmene Stanov,  sa rušia, a to ku dňu prijatia 
rozhodnutia Kongresu o takejto zmene Stanov. Funkčné obdobie   členov 
zrušených odborných komisií končí dňom  zrušenia príslušnej odbornej komisie 
rozhodnutím Kongresu o zmene Stanov.  

10.1.8 V prípade, že  v súvislosti so zmenou Stanov  dôjde k zániku členstva v SZĽH,  
členstvo takto dotknutej osobe  zaniká dňom schválenia zmeny týchto Stanov 
Kongresom. 

10.1.9 Do 31. marca 2017 platí pre hlasovanie na Kongrese, že delegát Združenia 
oddielov a klubov In-line hokejovej extraligy SR má 1 hlas. 

10.1.10 S účinnosťou od 01.05.2019 sa menia body 3.4.2 a 3.4.12  Stanov a rušia sa  
body 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, V bode 3.7.1 Stanov sa s účinnosťou od 01.05.2019 
vypúšťa : “Ekonomicko-marketingová komisia - riadiaca komisia”. 

 
10.2 Záverečné ustanovenia 

10.2.1 Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením SZĽH musí byť prijaté kvalifikovanou 
väčšinou delegátov Kongresu. Rokovanie o zrušení SZĽH musí byť uvedené v 
schválenom programe Kongresu. 

10.2.2 SZĽH môže byť zrušené zaniknúť: 
a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,  
b. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho 
rozpustení, 
c.  právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo 
d. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku.  

10.2.3 Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. 
10.2.4 V prípade zániku SZĽH bez právneho nástupcu vykoná Kongresom určený 

likvidátor likvidáciu majetku SZĽH v zmysle ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

10.2.5 Pokiaľ stanovy SZĽH neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia 
s iným združením, rozhoduje o ňom Kongres.  



10.2.6 Pri zániku SZĽH podľa bodu 10.2.2  písm. b. vykoná majetkové vysporiadanie 
likvidátor určený ministerstvom vnútra. 

10.2.7 O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Kongres. 
 

 
10.3  Schválenie 

10.3.1 Stanovy SZĽH boli schválené na ustanovujúcom Kongrese SZĽH dňa 31. marca 
1990 a zaevidované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909-90-73. 

10.3.2 Zmeny a doplnky Stanov SZĽH v úplnom znení, ktorými sa zosúladili Stanovy 
SZĽH so Zákonom o športe boli schválené na Kongrese 16.06.2016. Ďalšie  
zmeny a doplnky Stanov SZĽH vydané v úplnom znení Stanov bolo prerokované 
a schválené na Kongrese SZĽH dňa 30.8.2016. 

10.3.3 Kongres na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 prijal  zmenu Stanov.  
10.3.4  Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 26.04.2018.   
10.3.5 Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 05.12.2018. 
10.3.6. Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 05.12.2019. 
10.3.7. Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 26.11.2020. 
10.3.8. Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu  dňa 24.06.2021 v tomto ich 

úplnom znení s účinnosťou dňom ich schválenia. 
 

 


