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Zápisnica č. 19 zo zasadnutia Dozornej rady SZĽH dňa 21.08.2019 v
Bratislave

Čas začatia: 11:00 hod.

Čas ukončenia: 16:45 hod.

Prítomní:
J. Šmátrala (predseda Dozornej rady SZĽH)
Ľ. Vaic (člen DR SZĽH)
M. Taliga (člen DR SZĽH)

eprítomní: nikto

(ďalej len "DR SZĽH")

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR SZĽH
2. Schválenie programu
3. Kontrola úloh
4. Kontrola knihy došlých a odoslaných faktúr dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH,

spol. s.r.o., za rok 2017, 2018 a všetkých uzavretých zmlúv dcérskej spoločnosti
Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za rok 2017 a rok 2018.

5. Prijatá legislatíva VV SZĽH na zasadnutí VV SZĽH dňa 01.08.2019.
6. Rôzne

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí DR
Predseda DR SZĽH 1. Šmátrala preveril uznášaniaschopnosť DR SZĽH, na ktorú je potrebná
prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov DR SZĽH.

Prítomní - 3
Neprítomný - O

J. Šmátrala skonštatoval, že DR SZĽH je uznášaniaschopná.
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Bod 2 - Schválenie programu

Členovia DR SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 2):

Uznesenie DR SZĽH č. 19/2019/1

DR SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia DR SZĽH bez pripomienok.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O; Návrh uznesenia bol
schválený.

Bod 3 - Kontrola úloh
a) splnené úlohy: žiadne
b) trvajúce úlohy: vykonanie kontroly v hokejových kluboch, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky zo SZĽH 2018 a v roku 2019; Uznesenie DR SZĽH č. 17/2019/2,
Uznesenie DR SZĽH č. 17/2019/3
c) nesplnené úlohy: žiadne

Bod 4 - Kontrola originálnych kníh došlých a odoslaných faktúr dcérskej spoločnosti
Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za rok 2017, 2018 a všetkých uzavretých zmlúv
dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za rok 2017 a rok 2018.

DR SZĽH mala na programe vykonanie kontroly originálnych kníh došlých a odoslaných
faktúr dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za rok 2017, 2018 a všetkých
uzavretých zmlúv dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o., za rok 2017 a rok 2018,
o ktoré požiadala novozvoleného prezidenta SZĽH Miroslava Šatana ako štatutára SZĽH
písomným podaním zo dňa 16.08.2019, doručené SZĽH dňa 16.08.2019 (príloha č. 1) a ktoré
požadovala predložiť ku dňu 21.08.2018 na plánované zasadnutie DR SZĽH.

Prezident SZĽH Miroslav Šatan oznámil DR SZĽH, že žiadosť DR SZĽH zo dňa 16.08.2019
nedostal a tiež oznámil DR SZĽH, že štatutár dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol.
s.r.o. je na dovolenke, a preto by nemal kto DR SZĽH požadované dokumenty predložiť. DR
SZĽH oboznámila novozvoleného prezidenta SZĽH, že o predloženie predmetných
podkladov žiadala niekoľkokrát štatutára dcérskej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o.
Ing. Vladimíra Jančeka ako aj štatutárov SZĽH, no doposiaľ DR SZĽH aj napriek jej
urgenciám a naliehaniu nebolo vyhovené a predmetné podklady jej neboli predložené na
kontrolu. Prezident SZĽH Miroslav Šatan sa vyjadril, že ked' sa vráti štatutár dcérskej
spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Ing. Vladimír Janček z dovolenky späť, celú
záležitosť s ním rozoberie a pokúsi sa zabezpečiť predloženie požadovaných dokumentov,
pričom chce byt' osobne prítomný počas predmetnej kontroly spolu DR SZĽH a dátum
predloženia požadovaných podkladov oznámi DR SZĽH, aby si DR SZĽH mohla naplánovať
svoje ďalšie zasadnutie.
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Uznesenie DR SZĽH č. 19/2019/2
DR SZĽH sa uzniesla, že v pokračovaní kontroly bude pokračovať na nasledujúcom
zasadnutí, pričom termín zasadnutia bude naplánovaný po oznámení prezidenta SZĽH, kedy
dcérska spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s.r.o. predloží požadované podklady.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O;Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: žiadne

Bod 5 - Prijatá legislatíva VV SZĽH na zasadnutí VV SZĽH dňa 01.08.2019

Predseda DR SZĽH oboznámil členov DR SZĽH, že dňa 01.08.2019 na zasadnutí VV
SZĽH členovia VV SZĽH prijali a schválili v bode Č. 3 programu VV SZĽH - "Legislatíva-
prerokovanie návrhov zmien v sezóne 2019/2020" nasledovné zmeny Súťažného poriadku
SZĽH (ďalej len "SP SZĽH", Prestupového poriadku SZĽH (ďalej len "PP SZĽH")
a Disciplinárneho poriadku SZĽH (ďalej len "DP SZĽna :

a) Pôvodné znenie bodu 4.5.1 SP SZĽH: "Ustanovenia o postupoch a zostupoch v

súťažiach musia byť uvedené v Rozpise súťaže, ktorý je vydaný SZĽH pre súťažné
obdobie"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 4.5.1 SP SZĽH: "Ustanovenia o
postupoch a zostupoch v súťažiach musia byť uvedené v smerniciach pre súťaže SZĽH
ktoré vydáva SZĽHpre súťažné obdobie ".

Pôvodné znenie bodu 4.5.3 Súťažného poriadku: "Postup a zostup v

majstrovských súťažiach sa realizuje podl'a umiestnenia družstiev po skončení
súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém
priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže. Priamy postup sa uplatňuje tak,
že víťaz, prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste rovnakej súťaže, priamo
postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho zostupu sa uplatňuje tak, že
družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne predposlednom mieste vo
vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 4.5.3 SP SZĽH: "Postup a zostup v
majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení súťaže. Vo
všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej
súťaže do vyššej súťaže, ak smernice pre príslušné mládežnícke súťaže SZĽH neustanovujú
inak. Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo umiestnené na druhom
mieste rovnakej súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho
zostupu sa uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne
predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže"
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Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/5 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 9; Proti - O;Zdržali
sa-O.

b) Pôvodné znenie bodu 5.3.1 SP SZĽH: "Zahraničný hokejistaje korčuliar alebo
brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR. Za
zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký hokejista, ktorý nadobudol príslušnosť
k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe
nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH Vo vekových kategóriách
predprípravka a pripravka sa za zahraničného hokejistu nepovažuje hokejista,
ktorý mal počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti, príslušnosť
k SZĽH"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 5.3.1 SP SZĽH: "Zahraničný hokejista je
korču/iar alebo brankár, bez ohradu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR"

Pôvodné znenie bodu 2.1.3 PP SZĽH: "Zahraničný hokejista je korčuliar alebo
brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR. Za
zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký hokejista, ktorý nadobudol príslušnosť
k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe
nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH Vo vekových kategóriách
predprípravka a prípravka sa za zahraničného hokejistu nepovažuje hokejista,
ktorý mal počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti, príslušnosť
k SZĽH "

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 2.1.3 PP SZĽH: "Zahraničný hokejista je
korčuliar alebo brankár, bez ohradu na pohlavie, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením VV SZĽH č. 212019/6 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 6; Proti - 2; Zdržali
sa -1.

c) Pôvodné znenie bodu 6.10.1 SP SZĽH: "Systém predlženia v súťažiach SZĽH je
upravený v smerniciach pre súťaže SZĽH Pokiaľ sa zápas skončil v riadnom
hracom čase nerozhodným výsledkom, hrá sa päťminútavé predlženie
bezprostredne po trojminútovej prestávke bez úpravy ľadovej plochy. V predlženi
hrajú družstvá v počte traja hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia
strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Predíženie končí
buď ukončení hracieho času, alebo strelenim gólu. Družstvo, ktoré strelí gól sa
stáva víťazom zápasu.
6.10.1.1 Ak v kvalifikačnom kole, druhom kole, poslednom kole a iných zápasoch
sa zápas skončí nerozhodným stavom po troch tretinách, 5 minútové predlženie sa
hrá hneď po trojminútovej prestávke. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú
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útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí
piatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré
dosiahne gól, bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas
bude pokračovať samostatnými nájazdmi.
6.10.1.2 Ak v zápase play-off, štvrťfinále, semifinále alebo zápase o bronzovú
medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po trojminútovej prestávke
prichádza na rad 10 minútové predlženie. V desať minútovom predlženi hrajú
družstvá štyria hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a
budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí
desiatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré
dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas
bude pokračovať samostatnými nájazdmi.
6.10.1.3 Ak v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po 15
minútovej (príp. 18 min.) prestávke, počas ktorej bude vykonaná úprava ľadu bude
nasledovať 20 minútové predlženie. V 20 minútovom predlženi hrajú družstvá v

počte päť hráčov v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú
útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Vhadzovať sa bude v strede
klziska. Zápas sa skončí po odohratí dvadsiatich minút, alebo keď jedno z
družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za
víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými
nájazdmi
6.10.1.4 Riadiaci orgán súťaže môže schváliť inú úpravu pravidiel predlženia
alebo samostatných nájazdov pre jednotlivé súťaže"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.10.1 SP SZĽH: "Systém predlženia v
súťažiach SZĽHje upravený v smerniciach pre súťaže SZĽH"

Pôvodné znenie bodu 6.11.1 SP SZĽH: "Pokiaľ žiadne družstvo nedá gól v
predlženi, nasledujú samostatné nájazdy na určenie víťaza zápasu,
6.11.2 Samostatné nájazdy sa uskutočňujú na oboch stranách ľadovej plochy
(ihriska), a to po uskutočnení úpravy ľadu na sucho v minimálnej šírke medzi
koncovymi bodmi vhadzovania.
6.11.3 Samostatné nájazdy začínajú strelci v troch sériách z každého družstva,
przcom nájazdy uskutočňujú striedavo. Hokejisti nemusia byť dopredu
nominovaní, nájazdov sa môžu zúčastniť všetci brankári a všetci hráči, ktorí sú
uvedení v zázname o stretnutí. Nájazdov sa nemôže zúčastniť hráč, ktorého trest
nevypršal ukončením hracej doby predlženia. Počas samostatných nájazdov musí
ostať až do ich konca na trestnej lavici alebo v šatni.
6.11.4 Brankári sú v rovnakej bránke, v ktorej boli počas predlženia. Brankári
oboch družstiev môžu striedať brankára po každom samostatnom nájazde.
6.11.5 Samostatné nájazdy sa vykonávajú v súlade s pravidlami ľadového hokeja.
6.11.6 Hokejisti oboch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy najskôr v sériách
striedavo až do chvíle, kedy jedno družstvo nedá gól. Ak je po troch samostatných
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Nájazdoch každého družstva výsledok stále nerozhodný, pokračuje sa
samostatnými nájazdami po jednom hokejistovi z každého družstva až do
momentu, pokiaľjedno družstvo nestreli víťazný gól. družstvo nestreli rozhodujúci
gól.
6.11.7 Zapisovateľ zaznamená všetky nájazdy s uvedením hráčov, brankárov a
dosiahnutých gólov.
6.11.8 Do výsledku zápasu sa započíta iba víťazný gól, a bude pripísaná hráčovi,
ktorý strelil gól príslušnému brankárovi.
6.11.9 Ak družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, bude zápas pre
toto družstvo vyhlásený ako prehratý a druhému družstvu sa priznajú 3 body za
víťazstvo.
6.11.10 Ak hráč odmietne uskutočniť samostatný nájazd, bude nájazd pre jeho
družstvo vyhlásený za nepremenený. "

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.10.1 SP SZĽH: "Systém samostatných
nájazdov v súťažiach SZĽHje upravený v smerniciach pre súťaže SZĽH"
Body 6.11.2 až 6.11.10 SP SZĽH sa vypúšťajú.

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením Uznesenie VV SZĽH č. 2/2019/7 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti -
O;Zdržali sa - 1.

d) Pôvodné znenie bodu 6.13 SP SZĽH:
,,6.13.1 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa neprevinilo
priznáva taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a
aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží
pasívne skóre 0:5. V prípade druhej a ďalšej kontumácie sa družstvu, ktoré sa
previnilo, súčasne odpočitava taký počet bodov aký prináleží za víťazstvo v
riadnom hracom čase v príslušnej súťaži.
6.13.2 Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v
kontumovanom zápase na ľadovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0,
považuje sa takýto priaznivejší výsledok za kontumačný.
6.13.3 Obojstranný kontumačný výsledok znamená vzájomné započítanie gólov 5:0
v neprospech oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu.
6.13.4 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval,
započitajú sa všetky individuálne štatistiky oboch družstiev.
6.13.5 O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po
čakacej dobe, alebo v ktorom došlo k závažnému previneniu družstva alebo oboch
družstiev, rozhodne SZĽH, ktorý môže:
6.13.5.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku)
6.13.5.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev
6.13.5.3 obojstranne kontumovať zápas
6.13.5.4 nariadiť nový zápas
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6.13.5.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok
6.13.5.6 zápas nezapočitavať, t.j. Považovať ho za neodohrané "

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 6.13 SP SZĽH:
,,6.13.1. O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej
dobe, alebo v ktorom došlo k previneniu družstva alebo oboch družstiev, rozhodne SZĽH,
ktorý môže:
6.13.1.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku)
6.13.1.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev
6.13.1.3 obojstranne kontumovať zápas
6.13.1.4 nariadiť nový zápas
6.13.1.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok
6.13.1.6 zápas nezapočitavať, tj. považovať ho za neodohraný
6.13.2 Pri kontumovanl zápasu v prospech jedného z družstiev, sa družstvu, ktoré sa
neprevinilo priznáva taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a
aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne
skóre 0:5. V prípade druhej a ďalšej kontumácie sa družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne
odpočitava taký počet bodov, aký prináleží za víťazstvo v riadnom hracom čase v
príslušnej súťaži.
6.13.3 Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v
kontumovanom zápase na ľadovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0, považuje
sa takýto priaznivejší výsledok za kontumačný.
6.13.4 Obojstranne kontumovaný zápas znamená vzájomné započítanie gólov 5:0 v
neprospech oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu.
6.13.5 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započítajú
sa všetky individuálne štatistiky oboch družstiev"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/8 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali
sa -1.

e) Pôvodné znenie bodu 1.2.1.5 SP SZĽH: - nebolo

Schválené nové doplnené znenie VV SZĽH bodu 1.2.1.5 SP SZĽH: "pred
začiatkom každej súťaže prostredníctvom VV SZĽH smernice pre súťaže SZĽH, ktoré
stanovujú športovo-technické parametre, špecifikácie, pokyny, výnimky, výkon a aplikáciu
Súťažného poriadku SZĽH a Pravidiel ĽH"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí vv SZĽH
Uznesením vv SZĽH č. 2/2019/9 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali
sa -1.

f) Pôvodné znenie bodu 13.9 PP SZĽH: "Hokejista môže mať povolené hosťovanie
v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového obdobia v jednej sezóne, to
sa nevzťahuje na hokejistu vekovej kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť
pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach
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žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred ukončením
prestupového obdobia

Schválené nové doplnené znenie VV SZĽH bodu 13.9 pp SZĽH: "Hokejista
môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas
prestupového obdobia v jednej sezóne, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej
kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach
mladších žiakov, starších žiakov, kadetov a v súťažiach žien na základe
striedavého štartu, ak bol striedavy štart povolený pred ukončením prestupového
obdobia"

Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/10 s účinnost'ou od 01.08.2019; Za - 8; Proti - O;Zdržali
sa -1.

g) Pôvodné znenie bodu 13.22 PP SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia do
konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a
senior štartovať na striedavy štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom
odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia. Porušenie
tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 13.9 PP SZĽH: "Po ukončení
prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii
kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavy štart podľa tohto článku len
za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového
obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a junior v súťažiach
seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart
hráča"

Pôvodné znenie bodu 14.20 PP SZĽH: "Po ukončení prestupového obdobia do
konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a
senior štartovať na striedavy štart podľa tohto článku len za klub, v ktorom
odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia. Porušenie
tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča"

Schválené nové znenie VV SZĽH bodu 14.20 PP SZĽH: "Po ukončení
prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii
kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavy štart podľa tohto článku len
za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového
obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a junior v súťažiach
seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart
hráča"

8



Predmetné zmeny boli dňa 01.08.2019 schválené na zasadnutí VV SZĽH
Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/11 s účinnosťou od 01.08.2019; Za - 9; Proti - O; Zdržali
sa-O.

f) Uznesením VV SZĽH č. 2/2019/12 VV SZĽH schválil s účinnosťou od 01.08.2019
zmenu Disciplinárneho poriadku SZĽH (zmeny sú zverejnené na webovom sídle SZĽH a sú
farebne vyznačené pod príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 01.08.2019). Za - 8; Proti - O; Zdržali
sa-1

Predseda DR SZĽH poukázal, že:

Podľa čl. 3.2.4.2 Stanov SZĽH: "Kongres schvaľuje Stanovy, Súťažný poriadok,
registračný poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok, ich zmeny a doplnky na
návrh Výkonného výboru H.

Podľa čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH: " Výkonný výbor najmä: v nevyhnutných
prípadoch pre chod hokeja môže robiť úpravy v predpisoch hokeja, ktoré môže schváliť
Kongres na jeho najbližšom zasadnutí; ak ich Kongres neschváli, zmena stráca svoju
účinnosť' .

Dňa 26.06.2019 na Kongrese SZĽH v pôvodnom programe bol bod č. 12 - "Zmena
legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH,
Disciplinárny poriadok SZĽH)". a návrh R. Lintnera zastupujúceho Prohokej, a.s. Kongres
SZĽH schválil vypustenie bodu programu č. 12. uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019. Tento
bod programu bol vypustený z programu Kongresu SZĽH s tým, že Delegáti Kongresu SZĽH
konštatovali , že predrnetnýrni legislatívnymi zmenami sa budú delegáti Kongresu zaoberať
na nasledujúcom K~pgrese SZĽH, pričom sa vyjadrili, aby k rokovaniu a schváleniu zmien v
predpisoch SZĽH došlo na nasledujúcom Kongrese SZĽH, ktorému bude predchádzať
legislatívne dohodovacie konanie.

Uznesenie DR SZĽH č. 19/2019/3
DR SZĽH sa po diskusii a prekonzultovaní daných zmien uzniesla, že všetky vyššie uvedené
zmeny v poriadkoch SZĽH prijaté a schválené VV SZĽH na jeho zasadnutí nie sú
nevyhnutné prípady pre zachovanie chodu hokeja ako to vyžaduje čl. 3.4.1 Opísm. s) Stanov
SZĽH.
Podľa názoru DR SZĽH, ak by tie to zmeny neboli prijaté a schválené, chod hokeja na
Slovensku, resp. chod jednotlivých súťaží SZĽH by nebol žiadnym spôsobom ohrozený.
V danom prípade podľa Stanov SZĽH musí byť dodržaný procesný postup, ktorý si schválili
delegáti Kongresu, a teda, že na zmeny v poriadkoch je príslušný Kongres SZĽH.
DR SZĽH považuje vyššie uvedené prijaté a schválené zmeny v poriadkoch VV SZĽH na
jeho zasadnutí dňa 01.08.2019 za prijaté a schválené v rozpore čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10
písm. s) Stanov SZĽH ako aj v rozpore s rozhodnutím Kongresu SZĽH zo dňa 26.06.2019,
ktorý uznesením Kongresu SZĽH č. 2/2019 vypustil z pôvodného programu návrh
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legislatívnych zmien a deklaroval rokovanie o nich a prípadne schválenie na nasledujúcom
Kongrese SZĽH.
DR SZĽH odporúča VV SZĽH, aby prijaté a schválené zmeny v poriadkoch VV SZĽH na
jeho zasadnutí dňa 01.08.2019 uznesením zrušil a vrátil pôvodný stav.

Z 3 členov DR SZĽH hlasovali: Za - 3; Proti - O; Zdržal sa - O;

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

podklady k bodu: uznesenie Kongresu SZĽH č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019.

Bod 7 -Rôzne

DR SZĽH v bode rôzne neprerokovala žiadne záležitosti.

dôležité vyjadrenia členov DR: žiadne

Podklady boli členom DR SZĽH predložené na zasadnutí dňa 21.08.2019.
Podklady k jednotlivým bodom sú archivované u Kontrolóra SZĽH - Predsedu dozornej rady
SZĽH, Trnavská cesta 27IB Bratislava, zložka Dozorná rada SZĽH 2019/20.

Predsedajúci: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD.

/

Vyhotovil: JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. f
Overil: Ľubomír Vaic

Overil: Michal Taliga

10


