
 
 

 
Kongres SZĽH 26.6.2019 - program s preklikmi na podklady, základné informácie 

ohľadom rokovania volebného kongresu 
Pre bezproblémový priebeh kongresu Vás prosíme zdvorilo dodržiavať nasledovné pravidlá: 
● Počas celého podujatia postupujte podľa pokynov organizátorov a podľa Stanov,          

Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku.  

● Na mobilných komunikačných zariadeniach si nastavte hlasitosť zvonenia na tichý režim a            
minimalizujte i súkromnú (individuálnu) komunikáciu, ktorá by mohla rušiť ostatných.  

● Okrem prestávok (napr. ak bude technická prestávka ) minimalizujte svoj pohyb von zo sály              
i v priestoroch sály i pre potreby práce mandátovej komisie a skrutátorov, ktorým inak              
činnosť veľmi sťažíte.  

● Dodržujte prosíme časové aspekty, a to najmä trvanie prestávok a vráťte sa na svoje miesta s                
dostatočným predstihom pred pokračovaním programu.  

● Predpokladané začiatky časov jednotlivých bodov odhadnuté organizátorom sú        
samozrejme úplne orientačné a závisia od priebehu a dĺžky diskusii, spôsobu hlasovania            
(tajne hlasovanie alebo verejné hlasovanie, no najmä prostredníctvom elektronických         
zariadení alebo bez nich) a prípadných kôl voľby potrebných na zvolenie kandidáta. Dôvod             
uvedenia časov má za cieľ motivovať všetkých ku kvalitnej príprave na konferenciu            
prečítaním si zverejnených podkladov vopred, na konferencii by mali byť tieto následne            
iba veľmi stručne predstavené ich autorom/mi, ktorý/í by mal/i najmä zodpovedať prípadné            
otázky k nim pred samotným hlasovaním o uznesení k danému bodu.  

● Ak sa chcete do diskusie k jednotlivým bodom zapojiť, premyslite si vopred svoju otázku              
resp. stanovisko, vždy hovorte výlučne iba do mikrofónu a najprv sa predstavte menom,             
priezviskom a Vašim športovým klubom a sformulujte ich potom jednoznačne,          
zrozumiteľne, no najmä veľmi stručne, aby sa poskytol priestor čo najväčšiemu počtu            
prípadných záujemcov pri navrhovaných 19 bodoch programu, ktorých prejednanie môže          
inak trvať do neskorého večera resp. hlbokej noci alebo neskorého rána tak ako v minulosti. 

● Pokiaľ budete mať návrh na prijatie nejakého uznesenia alebo pozmeňovací návrh k textu             
uznesenia predložte ho písomne, jasne a zrozumiteľne naformulovaný pre potreby práce           
mandátovej komisie,volebnej komisie ktorej inak činnosť veľmi sťažíte.  

● Zoberte na vedomie, že z konferencie je vyhotovovaný zvukovo- obrazový záznam, a preto             
pre potreby tvorby zápisnice sa vyjadrujte výlučne do mikrofónu.  

● Sme najprv dospelí ľudia, až potom členovia SZĽH, až potom delegáti alebo konkurujúci si              
kandidáti, správajme sa preto civilizovane a fair-play.  
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Programu Kongresu SZĽH 26.6.2019 
 
1. 10.00-11:00 hod.- Otvorenie Kongresu SZĽH, vyhodnotenie sezóny 2018/2019 a  

ocenenia SZĽH- 

predsedajúci poverený v zmysle stanov časť III., bod 3.2.9. - poverený prezidentom -             

p.Valíček otvorí kongres (5min) 

Odovzdávanie ocenení : Moderátor p. Forgac - odovzdavanie (40min) 

Odovzdávajuci :  

Ocenenie “Cena prezidenta pre partnera” p. Kohut 

Ocenenie “Zlaty odznak” p. Kohút, p. Valíček 

Ocenenie “Cena prezidenta” p. Kohút 

Vyhodnotenie sezony (odovzdávajúci p. Fako, p. Pašeková,, p. Gross, p. Lipovský) 

 

Distribúcia hlasovacích zariadení delegátom - členovia volebnej komisie rozdajú  

Elektronické hlasovacie zariadenia - na pomoc si prizvú navrhovaných členov          

pracovnej skupiny skrutátorov. (15 min) 

 

2. 11:00-11:10 hod.- Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

Uznášania schopnosť -stanovy 3.2.2 link: stanovy 5.12.18 

- predsedajúci oboznámi s prvými informáciami od mandátovej komisie ohľadom          

uznášaniaschopnosti kongresu , informácia či kongres je /nie je uznášania schopný, aby            

sme mohli pokračovať v rokovaní 

 

Menný Zoznam delegatov  link : menny zoznam delegatov 

Zoznam hlasov delegatov link : delegati pocet hlasov  

Zoznam klubov link:atualny zoznam klubov pozriet tu 
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https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/STANOVY%202018%2005_12_2018(1).pdf
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3. 11:10- 11:25 hod.- Schválenie programu Kongresu SZĽH-  

Zaslaný program kongresu link : program na stiahnutie 

predsedajúci Valíček predstaví program kongresu 

VV SZĽH odporúča Kongresu SZĽH schváliť program a najmä časové poradie           
navrhovaných bodov tak ako bol zaslaný delegátom v primeranej 7 dňovej lehote 
 

● Zo strany delegátov nebol doručený žiadny návrh na doplnenie programu 
● Volebná komisia požiadala predsedajúceho presunúť bod 14. schválenie volebného         

poriadku do bodu 4. schválenie rokovacie poriadku. ODôVODNENIE VK: dôvod, aby v            
jednom bode bol schválený rokovací a volebný poriadok a Volebná komisia tak mala čas              
sa pripraviť na volebný proces v prípade zmeny volebného poriadku.  

● umožňuje vyriešiť komplexne situáciu už na aktuálne zvolanom Kongrese SZĽH bez           
nutnosti zvolania ďalšieho Kongresu SZĽH ešte v roku 2019, 

● umožňuje pred procesom volieb časovo najprv schváliť všetky potrebné dokumenty za           
rok 2018, aby SZĽH nehrozili riziká z pohľadu financovania zo štátu, 

  

4. 11.25-12:10 hod.- Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH- 

V prípade zmeny programu (presunutie bodu 14 do bodu 4) schválenie aj volebného             

poriadku  

 

Rokovaci poriadok link :  rokovaci poriadok na stiahnutie 

Volebný poriadok link :   volebný poriadok na stiahnutie 

 

predsedajúci predstaví rokovací poriadok 

ROKOVACÍ PORIADOK 

VV -odporučil rokovací poriadok v zaslanom znení  

Rokovací poriadok nám upravuje celý priebeh kongresu,  

Najmä spôsob rozhodovania a hlasovania bod 4, 4.1.,4.2. 
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https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kongres-szlh
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Spôsob voľby orgánov bod 5 ( tu sa rozhoduje o tom či bude tajná písomná voľba,                

alebo tajná elektronická voľba) 

Písomná voľba predstavuje ( prípravu volebných lístkov a ich vytlačenie pre každé            

kolo samostatne, ich označnenie, distribúciu, ďalej samotná voľba, t.j.- príchod na           

volebné miesto, čakacia doba na odvolenie, označenie volebného lístku, volebný akt           

-vloženie do urny, sčítavanie hlasov (najdlhší úkon, pri ktorom je náročné odhadnúť            

čas), príprava rozhodnutia volebnej komisie, tieto úkony sa zopakujú pri viac           

kolovej voľbe x krát podľa potreby, dnes budeme voliť 10 orgánov SZĽH) 

 

Elektronická voľba predstavuje -  

Využitie elektronického systému, ktorý už používame 3 roky 

Distribúciu neoznačených hlasovacích zariadení s príslušným počtom hlasov (         

stanovy kľúč delegátov), kde nie je možné zistiť a identifikovať aký delegát, z             

ktorého hlasovacieho zariadenia poslal jednotlivý hlas ( spoločnosť Jef audio          

predložila medzinárodné certifikáty, že systém je uzatvorený, nie je možné          

vstupovať do hlasovacích zariadení, upravovať infračervený signál a pod., ďalej          

podpísala dohodu o mlčanlivosti ohľadom všetkých skutočností smerom k tretím          

stranam okrem volebnej komisii, ktora bude spolocne prítomná pri zbere údajov z            

hlasovacieho zariadenia pri jednotlivých voľbách. 

Ďalej rokovací poriadok upravuje najmä: 

Orgány kongresu predsedajúci a pracovné skupiny bod 6 ,6.1.a nasl. 

Predkladanie zmien a doplnkov, predstavenie kandidátov do volieb, rozprava a diskusie,           

pravidlá pre diskusiu 

 

Rozprava  k bodu v pléne  

 

Hlasovanie o prijatí rokovacieho poriadku (5min) 
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Presedajúci po hlasovaní predstaví Volebný poriadok(VP) 

VP -bol zaslaný delegátom v stanovenej lehote 

VP odporučil VV delegátom v zaslanom znení 

 

Volebný poriadok - určuje postup prípravy volieb , volebné právo, voľbu orgánov SZĽH             

(prezident, člen VV, člen komisie,..)  

VP Bod 4.3. Voĺba prezidenta 

VP Bod 4.4. Predseda orgánu SZĽH 

VP Bod 4.5. Podpredseda orgánu SZĽH 

VP Bod 4.6. Člen Výkonného výboru SZĽH, členovia volebnej komisie analogicky podľa tohto             

bodu 

VP Bod 4.7. 4len Výkonného výboru SZĽH za športovcov  

 

5. 12:10-12:20 hod. Voľba pracovných skupín (zapisovateľ, 2 overovatelia zápisnice, 3          

skrutátori,  mandátová komisia)-  

Voľba mandátovej komisie  - navrh p. Belko, Laifer, Valasek 

Zapisovateľ kongresu p. Peciar, Overovateľ kongresu p. Ulehla, p. R. Guryca 

Skrutátori Stubniakova, Kudelka, Bingulacova 

Prebehnú dve potrvdzovacie voľby do týchto pracovných skupín 

 

6. 12:20 -12:25 hod. Správa mandátovej komisie- 

Predsedajúci prednesie správu o uznašaniaschopnosti kongresu a počte hlasov v           

jednotlivých kvôrach 

Menný Zoznam delegatov  link : menny zoznam delegatov 

Zoznam hlasov delegatov link : delegati pocet hlasov  

Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov k 25.6.2019 
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7. 12:25-13:10 hod. Správa prezidenta SZĽH 

Prezident prednesie svoju správu - odpočet 

Rozprava k správe prezidenta 

 

8. 13:10 - 13:40 hod. Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH-  

Jednotlivý členovia VV prednesú časť správy za svoju oblasť - prihlásení : 

P. Mráz, p. Šatan, p. Gross 

Rozprava k správe VV 

 

9. 13:40 - 14:10 hod.- Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH- 

Hlavný kontrolór a predseda dozornej rady SZĽH prednesie svoju správu 

Rozprava k správe 

 

10. 14:10-14:20 Prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2018- 

Prerokovanie k výročnej správe, na základe výzvy bol obdržaný jeden podnet MsHKM            

Žilina, ktorej bolo odpovedané v písomnej forme z jednotlivch dcérskych spoločností.           

Iný podnet na prerokovanie zaslanej správy neprišiel.  

 

Rozprava 

Hlasovanie - prerokovanie a schválenie roka 2018 

 

11. 14:20 -14:30.- Potvrdenie zriadenia záložného práva k obchodnému podielu SZĽH          

Infra, s.r.o.  

Vyjadrenie súhlasu záložného práva na obchodný podiel SZLH infra  

So situáciou oboznámi kongres člen VV SZĽH p. Mráz 
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12. 14:30 -15:30 hod.- Zmena legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok          

SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH) 

Stanovy - 4 návrhy na úpravu stanov -prednesie p. Faithová 

Hlasovanie jednotlivo po návrhu 

Súťažný poriadok - návrhy zmien predstaví p. Guryča,p. Remžík 

Hlasovanie podla jednotlivych clankov, resp. unblock 

Prestupový poriadok  návrhy zmien predstaví p. Guryca,p. Remžík 

Hlasovanie podla jednotlivych clankov, resp. unblock 

Disciplinárny poriadok - návrhy zmien predstaví p. Peciar 

Hlasovanie unblock 

 

13. 15:30 - 16:30 hod.- Predstavenie kandidátov volieb do orgánov SZĽH 

Predsedajúci požiada kandidátov o vlastné predstavenie sa kongresu : 

 

Zoznam kandidatov link : zoznam na stiahnutie 

 

Predsedajúci vyzve kandidátov nasledovne  

 

Kandidáti na prezidenta SZĽH (5 min každý , max 15 min) 

Rozprava ku kandidatom  

Kandidáti na člena VV SZĽH (každý kto využije po 1 min, všetci 35 min) 

Rozprava ku kandidatom 

Kandidáti na člena VV SZĽH zástupca hráčov (max 3 min) 

Rozprava ku kandidatom 

Kandidáti do Disciplinárnej komisie (predseda, podpredseda) 

Kandidáti do Odvolacej antidopingovej komisie (predseda, podpredseda, člen) 

Kandidáti do Volebnej komisie (predseda, členovia ) 
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14. 16:30-17:30 hod. Prestávka- obed v priestoroch Hotela Hilton 

   

15. 17:30 - hod. Voľby do orgánov SZĽH- 

  

Časový odhad v prípade tajnej písomne voľby - do 4 hod. v závislosti od dĺžky               

sčítavania hlasov v jednotlivých voľbách a kolách možno aj dlhšie, v prípade tajnej             

elektronickej voľby predpokladáme uskutočniť volebné hlasovania do 1 hodiny. 

 

Predsedajúci v zmysle schváleného rokovacie poriadku a volebného        

poriadku  

vyzve k jednotlivým voľbám do orgánov nasledovne : 

 

1. Voľba prezidenta (tajná písomná 2 hod, tajná elektronická 15 min) 
2. Voľba 7 členov Výkonného výboru  

3. Voľba člena Výkonného výboru- zástupca športovcov  
4. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie  
5. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie  

6. Voľba predsedu Odvolacej antidopingovej komisie 

7. Voľba podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie 

8. Voľba člena Odvolacej antidopingovej komisie 

9. Voľba predsedu Volebnej komisie  

10. Voľba členov Volebnej komisie 

 

V prípade potreby predsedajúceho alebo volebnej komisie medzi jednotlivymi vkolami  

volieb stanovená technická prestávka 
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16. 18:30- 18:45 hod.( tajná písomná 21:30-21:45. príp. neskôr)- Správa volebnej  

komisie o výsledku volieb- predseda volebnej komisie prednesie správu o výsledku           

volieb 

 

17. 18:45 - 19:00 hod.(písomná po 21:30 hodine)- Diskusia-  

predsedajúci kongresu vyzve delegatov prihlasených do diskusie vystúpiť 

Dĺžka diskusie závisí od záujmu delegátov diskutovať 

 

18. 19:00-19:05 hod.- Záver- predsedajúci ukončení kongres    
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