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NÁVRH člena SZĽH:  
HK Nitra, s.r.o. so sídlom Jesenského 2, Nitra 949 01, IČO: 48 178 802  

 

na zmenu stanov Slovenského zväzu ľadového hokeja 
 

Stanovy SZĽH  sa menia a dopĺňajú takto: 
 
1. Pôvodné znenie bodu 1.2.5: 

„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.“. 

 

Navrhované znenie bodu 1.2.5: 
 

„1.2.5  Štatutárnym orgánom SZĽH je prezident.“. 

 
Odôvodnenie k bodu 1:  

Navrhuje sa odstrániť nezrovnalosť stanov, ktorá spočíva v tom, 

že generálny sekretár a ani ekonomický riaditeľ nepredstavujú orgány 
SZĽH, no napriek tomu sa im priznáva status „kvázi orgánu“ ako 

štatutárnemu zástupcovi SZĽH.  V záujme právnej istoty by mala 

pôsobnosť štatutárneho orgánu byť koncentrovaná v osobe 

s najsilnejším výkonným mandátom a to v osobe prezidenta.   
 

 
 
2. Bod 2.3.6.3 sa zo systematických dôvodov navrhuje prečísliť a zaradiť pod bod 3.2.1  
 
 
 
3. Pôvodné znenie bodu 2.3.6.5: 

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

 

Navrhované znenie bodu 2.3.6.5: 
 

„2.3.6.5  SZĽH je povinný poskytnúť žiadateľovi požadovanú informáciu do 14 dní od 
doručenia žiadosti.“. 

 
Odôvodnenie k bodu 3:  

Navrhuje sa kratšia lehota pre poskytovanie informácii 
oprávnenému žiadateľovi, nakoľko pôvodná 30 dňová lehota je 
neprimerane dlhá.   
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4. Pôvodné znenie bodu 2.3.6.7: 
„2.3.6.7  Povinnosť poskytovania informácií v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj na 
obchodné spoločnosti, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH.“. 

 

Navrhované znenie bodu 2.3.6.7: 
 

„2.3.6.7  Povinnosť poskytovania informácií v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj na 
obchodné spoločnosti, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH. Pri poskytovaní informácii je 
SZĽH povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
ochrany osobných údajov; táto povinnosť neoprávňuje SZĽH nesprístupniť informácie 
týkajúce sa činnosti SZĹH a/alebo informácii týkajúcich sa  činnosti obchodných 
spoločností, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH. SZĽH a žiadateľ o poskytnutie 
informácii prijmú primerané technické, personálne a organizačné opatrenia aby sa 
zabránilo neoprávnenému úniku informácii, ktoré obsahujú osobné údaje a/alebo ktoré sú 

predmetom obchodného tajomstva“. 
 

Odôvodnenie k bodu 4:  

V záujme transparentnosti činnosti SZĽH a jeho dcérskych 
spoločnosti sa navrhuje extenzívne zakotviť a precizovať informačnú 
povinnosť aj vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam SZĽH a to tak, aby 
nemohol SZĽH a/alebo jeho dcérska spoločnosť brániť k prístupu k 

informáciám tendenčne z dôvodov ochrany obchodného 
tajomstva/osobných údajov. SZĽH a jeho dcérske spoločnosti sú 
povinné poskytnúť informácie o svojej činnosti, pri zachovaní 
základných bezpečnostných opatrení  kladených zo strany právnych 
predpisov na úseku ochrany osobných údajov, nemôže ale tieto 
informácie zadržať. V tomto smere sa odporúča ako vhodný nástroj  
uzavrieť napríklad dohodu o mlčanlivosti medzi SZĽH a žiadateľom, 
ak predmetom požadovaných informácii je napr. osobný údaj alebo 
obchodné tajomstvo.  

 

 
5. Pôvodné znenie bodu 3.2.4.2 a.: 

„3.2.4.2 a. Kongres schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného 

výboru,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.2.4.2 a.: 
 

„3.2.4.2 a. Kongres schvaľuje Stanovy, Súťažný poriadok, Registračný poriadok, 
Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného 

výboru alebo ktoréhokoľvek člena SZĽH,“. 
 

Odôvodnenie k bodu 5:  

 Navrhuje sa rozšíriť právomoci člena SZĽH iniciovať zmeny 
stanov, či poriadkov SZĽH.    
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6. Pôvodné znenie bodu 3.3.2: 
„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.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.3.2 b.: 
 

„3.3.2  Dozorná rada má 5 členov.  Členov Dozornej rady volí Kongres.  Kongres volí:           
a. predsedu Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na predsedu Dozornej rady,            

b. štyroch členov Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na člena Dozornej 
 rady..“. 

 

Odôvodnenie k bodu 6:  

 Navrhuje sa zvýšiť počet členom DR z 3 členov na 5 a to za 

účelom dosiahnutia väčšej miery vnútornej kontroly štruktúr SZĽH. 
 
 
 
 

7. Pôvodné znenie bodu 3.4.3: 
„3.4.3  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.3: 
 

„3.4.3  Zasadnutia Výkonného výboru vedie Prezident alebo iný člen Výkonného 
výboru na to poverený prezidentom,“. 

 

Odôvodnenie k bodu 7:  

Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia Výkonného 
výboru.    

 
 

 
8. Pôvodné znenie bodu 3.4.4: 

„3.4.4  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.4: 
 

„3.4.4  Zasadnutí Výkonného výboru sa zúčastňuje generálny sekretár, osoby na to 

oprávnené podľa týchto stanov a ďalšie osoby prizvané Výkonným výborom.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 8:  

Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia Výkonného 
výboru.    
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9. Pôvodné znenie bodu 3.4.5: 
„3.4.5  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.5: 
 

„3.4.5  Podrobnosti ohľadom vedenia zasadania a hlasovania Výkonného výboru budú 
upravené v rokovacom poriadku Výkonného výboru, ktorý schváli Výkonný výbor na 

svojom najbližšom zasadaní.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 9:  

 Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia zasadania 
a hlasovania Výkonného výboru.    

 
 

10. Pôvodné znenie bodu 3.4.10  e.: 
„3.4.10  e.   zrušené,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 e.: 
 

„3.4.10  e.   menuje a odvoláva generálneho sekretára na návrh prezidenta,“. 
 

Odôvodnenie k bodu 10:  

 Navrhuje sa rozdeliť právomoc výberu GS medzi prezidenta a 
VV SZĽH.  

 
11. Pôvodné znenie bodu 3.4.10 r.: 

„3.4.10 r.   na návrh generálneho sekretára schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 r.: 
 

„3.4.10 r.   schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH,“. 
 
Pôvodné znenie bodu 3.4.10 z.: 
„3.4.10 z.   schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, 

metodické pokyny a Rozpis súťaží,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 z.: 
 

„3.4.10 z. schvaľuje vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, metodické 
pokyny a Rozpis súťaží,“. 
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Odôvodnenie k bodu 11:  

 Navrhuje sa vypustiť nadbytočná textácia „ na návrh 

generálneho sekretára“ nakoľko navrhovať môže každý člen v zmysle 

Stanov a vypustiť právomoc Výkonného výboru vo vzťahu 
k schvaľovaniu poriadkov SZĽH, nakoľko tieto predpisy boli 

historicky pod právomocou Kongresu, pričom tieto predpisy je vhodné 
prijímať rigidnejšou formou za účelom zachovania právnej istoty.    

 
 

12. Znenie bodu 3.4.11: 
„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“. 

 

Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 3.4.11: 
 

 

Odôvodnenie k bodu 12:  

V záujme zachovania plurality a demokratických princípov sa 

navrhuje upustiť od povinnosti 1/3 členov SZĽH navrhovať odvolanie 
člena VV SZĽH, pričom predmetné ustanovenie je chaotické a 

nadbytočné, nakoľko v bodoch 3.2.4.3 a 3.2.4.4 je už komplexne 
upravená právomoc Kongresu ohľadom vymenovávania 
a odvolávania aj členov výkonného výboru.   

 

 

 

13. Pôvodné znenie bodu 3.6.7: 
„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“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.6.7: 
 

„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 navrhuje kandidáta 

na generálneho sekretára podľa bodu 3.4.10 e.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 13:  

 Navrhuje sa upraviť poslednú vetu s poukazom na navrhovanú 

zmenu k bodu 3.4.10 e. kde sa navrhuje rozdeliť menovaciu právomoc 
medzi VV a prezidenta. 
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14. Znenie bodu 3.6.10: 
„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.“. 

 

Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 3.6.10: 
 

Odôvodnenie k bodu 14:  

 Navrhuje sa znížiť právomoc prezidenta zasahovať do 
rozhodnutí Výkonného výboru, čí sa posilňuje demokratizácia 
a pružnosť rozhodovacej činnosti Výkonného výboru.    

 

 

15. Pôvodné znenie bodu 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“.“ 
 
Navrhované znenie bodu 6.2.2: 
 
„SZĽH má výlučné právo na udeľovanie súhlasu 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,“. 

 
Odôvodnenie k bodu 15:  

 Navrhuje sa zosúladiť pojmy s ust. § 8 ods. 8 zákona o 

športe. 
 
 
16. Pôvodné znenie bodu 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 
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povinnosť platiť solidárny príspevok SZĽH na výchovu mládeže vo výške minimálne 
15% z hodnoty zmluvy.“ 
 
Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 6.2.3: 

 
Odôvodnenie k bodu 16:  

 Predmetné ustanovenie je čiastočne nadbytočné, nakoľko 
priamo z právnych predpisov SR vyplýva oprávnenie SZĽH 
nakladať so svojimi právami. Toto ustanovenie je tiež aj 
nepraktické, nakoľko vytvára neopodstatnené prekážky pri 
disponovaní s  marketingovými právami SZĽH, čo obmedzuje 
SZĽH čo najviac tieto svoje práva zhodnocovať. A preto 

navrhujeme toto ustanovenie úplne zrušiť. V tomto smere 

odporúčame, aby Výkonný výbor upravil smernicu pre 

udeľovanie súťažnej licencie a to tak, aby sa v nej zaradil bod 
pojednávajúci o tom, že súťažiaci je povinný rešpektovať výkon 
marketingových práv SZĽH zo strany SZĽH a/alebo osoby, ktoré 
majú na to zo strany SZĽH udelený súhlas a/alebo licenciu; 
nerešpektovaním tejto povinnosti predstavuje dôvod na 
odobratie súťažnej licencie. 

 
17. Nový bod 6.3.6: 

„Pri zabezpečovaní povinnosti prístupu k informáciám v súlade s bodom 2.3.6.7, 

prezident alebo ním poverená osoba je povinná zabezpečiť poskytnutie vyžiadaných 
informácii žiadateľovi.“ 

 
 

Odôvodnenie k bodu 17:  

 Navrhuje sa systematicky prepojiť informačné 
oprávnenie člena a bližšie určiť okruh osôb zodpovedných za 
poskytovanie informácii. 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 03.11.2020      ______________________ 

HK Nitra, s.r.o. 
Miroslav Kováčik, konateľ, v.r. 
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NÁVRH člena SZĽH:  
HC Nové Zámky s.r.o., Svetlá 8, Bratislava, IČO: 46087851  

 

na zmenu stanov Slovenského zväzu ľadového hokeja 
 

Stanovy SZĽH  sa menia a dopĺňajú takto: 
 
1. Pôvodné znenie bodu 1.2.5: 

„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.“. 

 

Navrhované znenie bodu 1.2.5: 
 

„1.2.5  Štatutárnym orgánom SZĽH je prezident.“. 

 
Odôvodnenie k bodu 1:  

Navrhuje sa odstrániť nezrovnalosť stanov, ktorá spočíva v tom, 

že generálny sekretár a ani ekonomický riaditeľ nepredstavujú orgány 
SZĽH, no napriek tomu sa im priznáva status „kvázi orgánu“ ako 

štatutárnemu zástupcovi SZĽH.  V záujme právnej istoty by mala 

pôsobnosť štatutárneho orgánu byť koncentrovaná v osobe 

s najsilnejším výkonným mandátom a to v osobe prezidenta.   
 

 
 
2. Bod 2.3.6.3 sa zo systematických dôvodov navrhuje prečísliť a zaradiť pod bod 3.2.1  
 
 
 
3. Pôvodné znenie bodu 2.3.6.5: 

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

 

Navrhované znenie bodu 2.3.6.5: 
 

„2.3.6.5  SZĽH je povinný poskytnúť žiadateľovi požadovanú informáciu do 14 dní od 
doručenia žiadosti.“. 

 
Odôvodnenie k bodu 3:  

Navrhuje sa kratšia lehota pre poskytovanie informácii 
oprávnenému žiadateľovi, nakoľko pôvodná 30 dňová lehota je 
neprimerane dlhá.   
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4. Pôvodné znenie bodu 2.3.6.7: 
„2.3.6.7  Povinnosť poskytovania informácií v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj na 
obchodné spoločnosti, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH.“. 

 

Navrhované znenie bodu 2.3.6.7: 
 

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

SZĽH povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
ochrany osobných údajov; táto povinnosť neoprávňuje SZĽH nesprístupniť informácie 
týkajúce sa činnosti SZĹH a/alebo informácii týkajúcich sa  činnosti obchodných 
spoločností, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH. SZĽH a žiadateľ o poskytnutie 
informácii prijmú primerané technické, personálne a organizačné opatrenia aby sa 
zabránilo neoprávnenému úniku informácii, ktoré obsahujú osobné údaje a/alebo ktoré sú 

predmetom obchodného tajomstva“. 
 

Odôvodnenie k bodu 4:  

V záujme transparentnosti činnosti SZĽH a jeho dcérskych 
spoločnosti sa navrhuje extenzívne zakotviť a precizovať informačnú 
povinnosť aj vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam SZĽH a to tak, aby 
nemohol SZĽH a/alebo jeho dcérska spoločnosť brániť k prístupu k 

informáciám tendenčne z dôvodov ochrany obchodného 
tajomstva/osobných údajov. SZĽH a jeho dcérske spoločnosti sú 
povinné poskytnúť informácie o svojej činnosti, pri zachovaní 
základných bezpečnostných opatrení  kladených zo strany právnych 
predpisov na úseku ochrany osobných údajov, nemôže ale tieto 
informácie zadržať. V tomto smere sa odporúča ako vhodný nástroj  
uzavrieť napríklad dohodu o mlčanlivosti medzi SZĽH a žiadateľom, 
ak predmetom požadovaných informácii je napr. osobný údaj alebo 
obchodné tajomstvo.  

 

 
5. Pôvodné znenie bodu 3.2.4.2 a.: 

„3.2.4.2 a. Kongres schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného 

výboru,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.2.4.2 a.: 
 

„3.2.4.2 a. Kongres schvaľuje Stanovy, Súťažný poriadok, Registračný poriadok, 
Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného 

výboru alebo ktoréhokoľvek člena SZĽH,“. 
 

Odôvodnenie k bodu 5:  

 Navrhuje sa rozšíriť právomoci člena SZĽH iniciovať zmeny 
stanov, či poriadkov SZĽH.    
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6. Pôvodné znenie bodu 3.3.2: 
„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.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.3.2 b.: 
 

„3.3.2  Dozorná rada má 5 členov.  Členov Dozornej rady volí Kongres.  Kongres volí:           
a. predsedu Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na predsedu Dozornej rady,            

b. štyroch členov Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na člena Dozornej 
 rady..“. 

 

Odôvodnenie k bodu 6:  

 Navrhuje sa zvýšiť počet členom DR z 3 členov na 5 a to za 

účelom dosiahnutia väčšej miery vnútornej kontroly štruktúr SZĽH. 
 
 
 
 

7. Pôvodné znenie bodu 3.4.3: 
„3.4.3  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.3: 
 

„3.4.3  Zasadnutia Výkonného výboru vedie Prezident alebo iný člen Výkonného 
výboru na to poverený prezidentom,“. 

 

Odôvodnenie k bodu 7:  

Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia Výkonného 
výboru.    

 
 

 
8. Pôvodné znenie bodu 3.4.4: 

„3.4.4  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.4: 
 

„3.4.4  Zasadnutí Výkonného výboru sa zúčastňuje generálny sekretár, osoby na to 

oprávnené podľa týchto stanov a ďalšie osoby prizvané Výkonným výborom.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 8:  

Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia Výkonného 
výboru.    
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9. Pôvodné znenie bodu 3.4.5: 
„3.4.5  Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.5: 
 

„3.4.5  Podrobnosti ohľadom vedenia zasadania a hlasovania Výkonného výboru budú 
upravené v rokovacom poriadku Výkonného výboru, ktorý schváli Výkonný výbor na 

svojom najbližšom zasadaní.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 9:  

 Navrhuje sa ustanoviť základné pravidlá vedenia zasadania 
a hlasovania Výkonného výboru.    

 
 

10. Pôvodné znenie bodu 3.4.10  e.: 
„3.4.10  e.   zrušené,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 e.: 
 

„3.4.10  e.   menuje a odvoláva generálneho sekretára na návrh prezidenta,“. 
 

Odôvodnenie k bodu 10:  

 Navrhuje sa rozdeliť právomoc výberu GS medzi prezidenta a 
VV SZĽH.  

 
11. Pôvodné znenie bodu 3.4.10 r.: 

„3.4.10 r.   na návrh generálneho sekretára schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 r.: 
 

„3.4.10 r.   schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH,“. 
 
Pôvodné znenie bodu 3.4.10 z.: 
„3.4.10 z.   schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, 

metodické pokyny a Rozpis súťaží,“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.4.10 z.: 
 

„3.4.10 z. schvaľuje vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, metodické 
pokyny a Rozpis súťaží,“. 
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Odôvodnenie k bodu 11:  

 Navrhuje sa vypustiť nadbytočná textácia „ na návrh 

generálneho sekretára“ nakoľko navrhovať môže každý člen v zmysle 

Stanov a vypustiť právomoc Výkonného výboru vo vzťahu 
k schvaľovaniu poriadkov SZĽH, nakoľko tieto predpisy boli 

historicky pod právomocou Kongresu, pričom tieto predpisy je vhodné 
prijímať rigidnejšou formou za účelom zachovania právnej istoty.    

 
 

12. Znenie bodu 3.4.11: 
„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“. 

 

Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 3.4.11: 
 

 

Odôvodnenie k bodu 12:  

V záujme zachovania plurality a demokratických princípov sa 

navrhuje upustiť od povinnosti 1/3 členov SZĽH navrhovať odvolanie 
člena VV SZĽH, pričom predmetné ustanovenie je chaotické a 

nadbytočné, nakoľko v bodoch 3.2.4.3 a 3.2.4.4 je už komplexne 
upravená právomoc Kongresu ohľadom vymenovávania 
a odvolávania aj členov výkonného výboru.   

 

 

 

13. Pôvodné znenie bodu 3.6.7: 
„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“. 

 

Navrhované znenie bodu 3.6.7: 
 

„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 navrhuje kandidáta 

na generálneho sekretára podľa bodu 3.4.10 e.“. 
 

Odôvodnenie k bodu 13:  

 Navrhuje sa upraviť poslednú vetu s poukazom na navrhovanú 

zmenu k bodu 3.4.10 e. kde sa navrhuje rozdeliť menovaciu právomoc 
medzi VV a prezidenta. 
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14. Znenie bodu 3.6.10: 
„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.“. 

 

Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 3.6.10: 
 

Odôvodnenie k bodu 14:  

 Navrhuje sa znížiť právomoc prezidenta zasahovať do 
rozhodnutí Výkonného výboru, čí sa posilňuje demokratizácia 
a pružnosť rozhodovacej činnosti Výkonného výboru.    

 

 

15. Pôvodné znenie bodu 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“.“ 
 
Navrhované znenie bodu 6.2.2: 
 
„SZĽH má výlučné právo na udeľovanie súhlasu 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,“. 

 
Odôvodnenie k bodu 15:  

 Navrhuje sa zosúladiť pojmy s ust. § 8 ods. 8 zákona o 

športe. 
 
 
16. Pôvodné znenie bodu 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 
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povinnosť platiť solidárny príspevok SZĽH na výchovu mládeže vo výške minimálne 
15% z hodnoty zmluvy.“ 
 
Navrhuje sa zrušiť celé znenie bodu 6.2.3: 

 
Odôvodnenie k bodu 16:  

 Predmetné ustanovenie je čiastočne nadbytočné, nakoľko 
priamo z právnych predpisov SR vyplýva oprávnenie SZĽH 
nakladať so svojimi právami. Toto ustanovenie je tiež aj 
nepraktické, nakoľko vytvára neopodstatnené prekážky pri 
disponovaní s  marketingovými právami SZĽH, čo obmedzuje 
SZĽH čo najviac tieto svoje práva zhodnocovať. A preto 

navrhujeme toto ustanovenie úplne zrušiť. V tomto smere 

odporúčame, aby Výkonný výbor upravil smernicu pre 

udeľovanie súťažnej licencie a to tak, aby sa v nej zaradil bod 
pojednávajúci o tom, že súťažiaci je povinný rešpektovať výkon 
marketingových práv SZĽH zo strany SZĽH a/alebo osoby, ktoré 
majú na to zo strany SZĽH udelený súhlas a/alebo licenciu; 
nerešpektovaním tejto povinnosti predstavuje dôvod na 
odobratie súťažnej licencie. 

 
17. Nový bod 6.3.6: 

„Pri zabezpečovaní povinnosti prístupu k informáciám v súlade s bodom 2.3.6.7, 

prezident alebo ním poverená osoba je povinná zabezpečiť poskytnutie vyžiadaných 
informácii žiadateľovi.“ 

 
 

Odôvodnenie k bodu 17:  

 Navrhuje sa systematicky prepojiť informačné 
oprávnenie člena a bližšie určiť okruh osôb zodpovedných za 
poskytovanie informácii. 

 

 

 

 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 03.11.2020                

                                    VR:   Imre Valášek 

   



 

 

Návrhy na zmenu Stanov SZĽH 

Názov predpisu   – Stanovy  SZĽH 

Označenie ustanovenia – III. časť Vnútorná organizácia SZĽH 

                                     3.2.4. Kongres 

                                                bod 3.2.4.3 volí na dobu určenú v stanovách a  

                                                odvoláva 

Návrh na doplnenie bodu 3.2.4.3 Stanov SZĽH o nové písmeno h.  

   h. predsedu a členov KM SZĽH 

Nové znenie:      3.2.4.3 volí na dobu určenú v stanovách a odvoláva 

a. prezidenta, 

b. členov Výkonného výboru, 
c. členov 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, 
h. predsedu a členov KM SZĽH. 

Kongres odvoláva aj členov Disciplinárnej komisie 

a Arbitrážnej komisie. 
 

Dôvod:   Na spoločných zasadnutiach vedenia SZĽH s klubmi v regiónoch bol 

návrh, aby  do KM boli volení predseda  a členovia  delegovaný klubmi , ktorý 

pracujú v jednotlivých kluboch, v rôznych regiónoch a  v rámci rôznych súťaží 
organizovaných SZĽH a  majú dostatočné informácie o podmienkach 

a fungovaní  klubov v rámci SR. Jednotlivý zástupcovia zvolený  klubmi budú 

informovať a získavať poznatky od klubov zo svojho regiónu.  

V Trenčíne: 04.11.2020                                                      Róbert Kompas 

                                                                                                Manažér mládeže 

                                                                                                DUKLA Trenčín 



HK Mládež Michalovce  

Športová 1, 071 01 Michalovce 

 

     

 

Vec: Návrh na zmenu stanov SZĽH 

 Týmto dávame za hokejový klub HK Mládež Michalovce návrh na zmenu stanov 
v tomto znení: 

Vyňatie bodu stanov SZĽH 3.4.10 z) VV SZĽH schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný 
poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, 

smernice, sadzobníky, metodické pokyny a Rozpis súťaží. 

Tento bod stanov dať do kompetencií Kongresu SZĽH v tomto znení: 

Kongres SZĽH schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, metodické 

pokyny a Rozpis súťaží. 

Dôvody:  

- návrhy ktoré boli predložené na VV SZĽH a následne schválené, neboli jasne 

prezentované členom VV SZĽH, 
- zmeny ktoré boli schválene neboli odkomunikované medzi hokejovými klubmi, 

Tieto nesystematické a neodkomunikované zmeny vytvárajú len nedôveru a napätie 

klubov voči SZĽH. Tento návrh je len pôvodný stav z predchádzajúcich sezón, ktorý 

fungoval. Kluby vedeli o zmenách na ktorých sa dohodli na dohodovacom konaní 

a schválili si to na kongrese.  

 

 

 

Mgr. Jozef Kužma                                           Mgr. Richard Mašlanka  

         Manažér klubu      Prezident klubu – štatutár  

V Michalovciach 4.11.2020 



 MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB DOLNÝ KUBÍN 

 Športovcov 1182/5 

 026 01  Dolný Kubín 

 IČO: 31939902 

 DKU – 044 

 

Návrh na zmenu Stanov SZĽH 

Navrhujeme rozšírenie súčasných Stanov o nový druh športu – PARAHOKEJ (hokej na 

sánkach určený pre telesne hendikepovaných športovcov), podobne ako je to v stanovách 

Českého zväzu ľadového hokeja (https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/cslh-

stanovyrady2020-2021.pdf) 

 

Uvádzame pár príkladov ako by mohli byť stanovy doplnené.  

 

1.4. Ciele a činnosti 

 1.4.1.2  vykonáva výlučnú pôsobnosť pre hokej a parahokej na území Slovenskej  

  republiky, 

 1.4.1.5  zabezpečuje výber a prípravu hokejistov a parahokejistov do reprezentácie  

  a ich účasť na medzinárodných súťažiach, 

 1.4.2.1  zastupovanie, chránenie a presadzovanie záujmov hokeja a parahokeja vo  

  vzťahu k orgánom verejnej moci, medzinárodným športovým organizáciám  

  a iným športovým organizáciám, ktorých je členom, 

 

Samozrejme náš návrh nie je len o vyššie uvedených veciach, vyžaduje si kompletnú 
úpravu súčasných Stanov SZĽH. Dôvody, pre ktoré považujeme doplnenie parahokeja do 
Stanov SZĽH za správny krok sú: 

- jeho blízkosť k ľadovému hokeju,  
- nárast popularity parahokeja,  

- jednoduchšia vzájomná spolupráca,  
- spoločný marketing vo vzťahu k verejnosti, 

- v neposlednom rade posunutie telesne hendikepovaných športovcov na jednu 
úroveň so zdravými športovcami.  

Za posúdenie nášho návrhu vám vopred ďakujeme. 

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/cslh-stanovyrady2020-2021.pdf
https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/cslh-stanovyrady2020-2021.pdf


LIBA ACADEMY 11, Národná trieda 48, 040 01 Košice; RČ: 147 

Návrh zmien v Stanovách SZĽH 

Článok III Vnútorné orgány SZĽH 

A. Ustanovenie pôvodných Stanov SZĽH 

3.2.4 Kongres 

3.2.4.2 schvaľuje 

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 

A. Nové navrhované znenie stanov SZĽH 

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 500 000 eur 

A. Dôvod na zmenu Stanov SZĽH 

SZĽH je právnickou osobou,  ktorá združuje kluby, športovcov,  športových odborníkov a 
iných členov za účelom  podpory a napĺňania  cieľov svojej činnosti, volené, menované 
orgány a pracovníci SZĽH sú určené na to, aby pre svojich členov poskytovali kvalitné 
služby. Z uvedeného dôvodu máme za to, aby bola dôvera medzi členmi SZĽH a orgánmi 

SZĽH nemôžeme dať k dispozícii rozhodovania len 11 členom Výkonného výboru k tak 

veľkej sume. Tu musia mať hlavné slovo členovia SZĽH oni rozhodujú kam pôjdu finančné 
prostriedky a s kým sa uzatvárajú zmluvy SZĽH. 

********************************************************************************************************* 

B. Ustanovenie pôvodných Stanov SZĽH 

3.2.4 Kongres 

3.2.4.2 schvaľuje 

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.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 

B. Nové navrhované znenie stanov SZĽH 

g.1. najmenej 20 % 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 25 % prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných 
športovcov, pričom kritéria, účel a rozdelenie  finančných prostriedkov schvaľuje  Kongres, 

g.4.  výdavky na správu a prevádzku SZĽH vynaložené z príspevku uznanému športu 
nesmú prekročiť 10% z ročných príjmov SZĽH z príspevku uznanému športu 

g.5. najviac 20% prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu, 
alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry 

B. Dôvod na zmenu Stanov SZĽH 

V Stanovách platných v súčasnej dobe po sčítaní percent g1 – g5 vychádza 105 % čo 
matematický nie je možné. Je potrebná úprava na 100%. 

g.1.  navrhujeme upraviť zvýšením o 5% z dôvodu: Prioritou každého klubu  by mala byť 
výchova mládeže, ktorá  automaticky súvisí aj s reprezentáciou. Zvyšujú sa finančné nároky 
na kluby, rodičov, deti. Nárast cien ľadov, slabé finančné ohodnotenie trénerov, slabé 
materiálne podmienky v kluboch, inovatívne prístupy  zvyšujú rozpočty klubov. Vysoké 
štartovné, náklady na cestovanie, odmeny rozhodcom, lekárom a iné.  To všetko rokmi rastie 
a preto by aj prísun financií by mal byť adekvátny nákladom tak, aby sme vytvorili pre mládež 
moderné inovatívne prostredie, ktoré by bolo pre nich motivačné. 

g.2.  navrhujeme upraviť – zvýšiť o 5% z uvedeného dôvodu ako v bode g.1. 

g.4.  navrhujeme zníženie o 5 % nakoľko všetky kluby majú v súčasnej dobe nastolený 
šetriaci režim, SZĽH má neustále trend zvyšovania zamestnanosti a majú výdavky, ktoré nie 

sú až takou prioritou. Je potrebné urobiť vnútorný audit prezamestnanosti SZĽH.  

g.5. navrhujeme zníženie o 10%  z dôvodu, že aj z iných prostriedkov sa dajú získavať 
financie na infraštruktúru. SZĽH ma s.r.o. INFRA, ktorá má v predmete podnikania aj na 

modernizáciu, výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry. INFRA bola zriadená za týmto 

účelom. 

 

Stanovy SZĽH:    Návrh 

g.1. 15%   20% 

g.2. 20%   25% 

g.3. 25%   25% 

g.4. 15%   10% 

g.5. 30%   20% 

SPOLU: 105%  100% 

********************************************************************************************************* 

C.  Ustanovenie pôvodných Stanov SZĽH 

Organizačná štruktúra SZĽH 

Nie je v stanovách 

C. Nové navrhované znenie stanov SZĽH 

1.Navrhujeme, aby Organizačná štruktúra bola súčasťou stanov SZĽH.  



2. Navrhujeme: Vytvoriť Organizačný poriadok, kde bude: 

organizačná štruktúra, organizačné usporiadanie a hlavné činnosti jednotlivých útvarov, 
členenie na nižšie organizačné zložky, uvádza náplň ich činnosti. Obsahuje systém riadenia, 
stupne riadenia, rozdelenie úloh pre jednotlivé úrovne riadenia, vnútorný rozsah právomocí 

a zodpovedností, zásady vzájomných vzťahov.  

3. navrhujeme upraviť počet zamestnancov podľa výsledku vnútorného auditu a stanoviť 
presný počet zamestnancov, ktorí sú nevyhnutne potrebný na riadny chod SZĽH. 

100 klubov  50 zamestnancov 

150 klubov  60 

200 klubov  70 

4. Navrhujeme aby Kongres mal právo schvaľovať a vyjadrovať sa k organizačnej štruktúre 

a k Organizačnému poriadku SZĽH, podieľať sa na jeho príprave a schvaľovať.  

5. Navrhujeme, aby každé novovzniknuté pracovné miesto bolo riadne odôvodnené 

a schválené kongresom. To znamená, že len jeden krát ročne sa môžu stavy zvyšovať.  
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Návrhy na zmenu Stanov       

  
        
Na základe princípu otvorenosti v zmysle Stanov:  

 
by mali zamestnanci a funkcionári SZĽH dodržiavať Stanovy, poriadky, predpisy a 
rozhodnutia orgánov SZĽH, keďže sa opakovane stalo, že nebola dodržaná trvalá úloha z 
uznesení VV, že materiály sa majú predkladať 7 dní  vopred a ani inak neboli členom ani 
členom orgánov poskytnuté požadované informácie, je potrebné túto povinnosť, ako aj iné 
povinnosti upraviť v Stanovách.  

 

Navrhuje sa 

nový bod  

 

"1.3.1.7. Princíp hospodárnosti - volené, menované orgány a zamestnanci SZĽH musia 
byť odmeňovaní tak, aby zo štátnych prostriedkov bola odmena dohodnutá len do výšky 
v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov".  
 

 

 
na koniec doplniť novú vetu: 
"Štatutárny orgán a členovia orgánov SZĽH sú viazaní uzneseniami Výkonného výboru 

SZĽH a Kongresu SZĽH." 

 

Práva člena 

článok 2.3.6.1 

 
 

sa na konci dopĺňa veta  
" SZĽH je povinné každému členovi poskytnúť na požiadanie úplné a pravdivé 
informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom činnosti SZĽH a jeho dcérskych 
spoločností". 
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článok 2.3.6.2  

 

sa nahrádza novým znením: 

 

"a. zmlúv 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 členom, 
d. miezd a odmien zamestnancov, funkcionárov a športových odborníkov SZĽH a jej 
dcérskych spoločností 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, sumu a účel, na 
ktorý boli tieto prostriedky určené, 

e. zvukové záznamy a zápisnice zo zasadnutí orgánov SZĽH.". 

bod 2.3.6.6.: 

 
sa vypúšťa. 
 

 

 

Kongres: 
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sa dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie: 
"h. osobu, ktorá zastáva funkciu štatutárneho orgánu SZĽH a jeho dcérskych 
spoločností".  

 

Výkonný výbor: 

 

 
 

sa nahrádza znením: 

Výkonný výbor najmä: 

a. schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev na základe návrhu nominácie 
reprezentačných trénerov, 
b. schvaľuje program reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v hokeji, 
c. vyhlasuje výberové konanie na reprezentačných trénerov všetkých kategórií 
štátnych reprezentácii a schvaľuje výsledky týchto výberových konaní 
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d. vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho sekretára, výkonného 

riaditeľa, riaditeľa projektov a ekonomického riaditeľa, schvaľuje výsledky týchto 
výberových konaní a schvaľuje výšku alebo spôsob určenia odmeny volených a 
menovaných funkcionárov, ak ich výšku alebo spôsob určenia odmeny neschvaľuje 
Kongres, pričom sa riadi zásadou hospodárnosti   
e. na návrh odbornej komisie schvaľuje stratégiu rozvoja ľadového hokeja a in-line 

hokeja, 

f. schvaľuje zloženie 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. na návrh odbornej komisie hodnotí čerpanie rozpočtu SZĽH, 
i. na návrh odbornej komisie schvaľuje rozvoj hokejovej infraštruktúry, 
j. na návrh odbornej komisie schvaľuje rozvoj stredísk talentovanej mládeže,  
k. na návrh odbornej komisie schvaľuje špecializované športové projekty, 
l. na návrh riadiaceho orgánu súťaže  a schvaľuje štruktúru súťaží riadených 
SZĽH, 
m. na návrh odbornej komisie 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. menuje a odvoláva generálneho sekretára, výkonného riaditeľa, 
riaditeľa projektov a ekonomického riaditeľa, 

q.  

r. volí a odvoláva volených členov orgánov, ktorých nevolí a neodvoláva Kongres,  

s. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú v právomoci iných orgánov alebo 
komisií SZĽH, 
t. na návrh generálneho sekretára schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH, 
u. v nevyhnutných prípadoch pre chod hokeja môže robiť úpravy v predpisoch 
hokeja, ktoré môže schváliť Kongres na jeho najbližšom zasadnutí; ak ich Kongres 
nechváli, zmena stráca svoju účinnosť; návrhy zmien v predpisoch sa predkladajú SRS 
SZĽH, ktorý skúma či ide o nevyhnutný prípad a či navrhované zmeny nie sú v rozpore 
s ostatnými predpismi SZĽH, 
v. podľa potreby vytvára svoje dočasné poradné orgány a pracovné skupiny, 
ktorých členov volí na dobu najviac do uplynutia funkčného obdobia členov Výkonného 
výboru a odvoláva, 

w. vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam adresovaným SZĽH do jedného 

mesiaca od doručenia žiadosti 
x. predkladá Kongresu správu o svojej činnosti, stanovuje a mení symboliku a 
podmienky použitia symboliky SZĽH, 
y. schvaľuje štatút Výkonného výboru, štatúty odborných komisií a ich zmeny, 
z. na základe žiadosti poskytuje informácie členom SZĽH,  
aa. schvaľuje vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, sadzobníky, metodické 
pokyny a Rozpis súťaží, 
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bb. menuje a odvoláva členov odborných komisií spomedzi zamestnancov odborných 
oddelení SZĽH, ktorí zabezpečujú administratívny výkon činnosti odbornej komisie a 

jej chod. 

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 
najbližší 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 generálneho sekretára, ekonomického riaditeľa, výkonného 
riaditeľa, riaditeľa projektov, prípadne iných zamestnancov SZĽH, ktorých menovanie 
a odvolanie si vyhradí svojím uznesením, ak ich nemenuje a neodvoláva Kongres, alebo 

v závažných prípadoch v období do konania Kongresu, aj ak ich menuje a odvoláva 
Kongres 

ff. schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH a dcérskych spoločností a ich zmeny.". 

 

 

 

Prezident:  

 
Druhá veta čl. 3.6.7.: "Prezident menuje a odvoláva generálneho sekretára SZĽH" sa 
vypúšťa. 
 

Bod  

 
Bod 3.6.10. sa vypúšťa. 
 

 

        

 
Mgr. Adriana Hosťovecká, v.r. 

       prezidentka HK Trnava  

 

 

 
Trnava,  3.11.2020 
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TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC       PHONE: +421 2 32 340 901 / +421 2 32 340 920       MAIL: SZLH@SZLH.SK   

 

Výkonný výbor SZĽH 

Trnavská cesta 27/B 

831 04 Bratislava 

 

 V Bratislave 03.11.2020 

 

Vec: Návrh SZĽH na zmenu Stanov SZĽH 

Slovenský zväz ľadového hokeja navrhuje nasledovné zmeny Stanov SZĽH: 

1. 

Pôvodné znenie bodu 3.4.10 ee. Stanov: 

Výkonný výbor menuje a odvoláva ekonomického riaditeľa SZĽH 

Vypúšťa sa. 

 

2. 

Pôvodné znenie bodu 3.6.7 Stanov: 

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. 
 

Navrhované znenie bodu 3.6.7 Stanov: 

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 a výkonného 
riaditeľa SZĽH. 
Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za administratívny a operatívny chod SZĽH a generálny sekretár 

zodpovedá najmä za športovú činnosť SZĽH. 
 

 

Ing. Ivan Pulkert v.r. 

generálny sekretár SZĽH 

 


