
Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 24. júna 2021 v Bratislave 

Miesto konania Kongresu SZĽH:  Hotel Gate One Bratislava 

Deň a čas konania Kongresu SZĽH:  24.06.2021, od 11:00 hod. do 18:00 hod. 

Predsedajúci:     Mgr. Radoslav Peciar 

Zapisovateľ:     Mgr. Radoslav Peciar 

 

Bod 1 - Otvorenie Kongresu SZĽH 

Prezident SZĽH M. Šatan otvoril zasadnutie Kongresu SZĽH (ďalej aj iba ako „Kongres“) a privítal 

prítomných delegátov a hostí, následne v zmysle bodu 3.2.9 Stanov SZĽH poveril riadením Kongresu 

R. Peciara, ktorý taktiež privítal  prítomných delegátov a hostí. 

 

Bod 2 - Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

J. Laifer oznámil, že na základe prezenčných listín je v čase rokovania o bode 2. prítomných 76 

delegátov s počtom 344 hlasov z pozvaných 88 delegátov s celkovým počtom 355 hlasov pričom 
skonštatoval, že Kongres je uznášaniaschopný.  
 

Pred hlasovaním o schválení programu Kongresu SZĽH hlasovali delegáti Kongresu o odporúčacom 
stanovisku Výkonného výboru o určení počtu hlasov delegátov na prebiehajúcom Kongrese, a to tak, 

aby z dôvodu existencie mimoriadnej situácie zapríčinenej ochorením COVID-19, kvôli ktorej sa z 

objektívnych dôvodov nemohli riadne odohrať všetky súťaže SZĽH v sezóne 2020/2021  sa pri určení 
počtu hlasov delegátov Kongresu zohľadňoval počet družstiev klubu, ktorým bola udelená licencia do 

súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021, a to podľa princípov uvedených v bode 3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov 
SZĽH. 

 

Uznesenie Kongresu č. 1/2021 

V nadväznosti na schválené odporúčacie stanovisko Výkonného výboru SZĽH Kongres schvaľuje, aby z 
dôvodu existencie mimoriadnej situácie zapríčinenej ochorením COVID-19, kvôli ktorej sa z 

objektívnych dôvodov nemohli riadne odohrať všetky súťaže SZĽH v sezóne 2020/2021, sa pri určení  
kľúča delegátov na Kongrese dňa 24.06.2021 zohľadňoval počet družstiev klubov, ktorým bola 
udelená licencia do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021, a to podľa princípov uvedených v bode 3.5.2.1. 
až 3.5.2.8 Stanov SZĽH. 

- ZA: 328 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 3 

 

Bod 3 –Schválenie programu Kongresu SZĽH 

V rámci bodu 3. Schválenie programu Kongresu SZĽH najskôr hlasovali delegáti Kongresu o schválení 

navrhovaného programu zasadnutia Kongresu a neskôr delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch na 

zmenu a doplnenie programu Kongresu. 

 

Pôvodný návrh programu Kongresu: 

 

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 s 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 

 

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení pôvodného návrhu programu Kongresu. 

 

Uznesenie Kongresu č. 2/2021 

Kongres schvaľuje návrh programu Kongresu v znení: 

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 s 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 

 

- ZA: 307 

- PROTI: 14 

- ZDRŽAL SA: 14 

 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch na zmenu prečíslovania bodov programu 
a návrhoch na doplnenie resp. vypustenie bodov programu. 

 



Zástupca klubu HK Levice M. Ozimák navrhol prečíslovanie bodu 15. programu Kongresu na bod 7., 

prečíslovanie bodu 16. programu Kongresu na bod 8., prečíslovanie bodu 17. programu Kongresu na 

bod 9., 

 

Uznesenie Kongresu č. 3/2021 

Kongres schvaľuje návrh HK Levice na zmenu prečíslovania bodu 15. programu Kongresu na bod 7., 
prečíslovania bodu 16. programu Kongresu na bod 8., prečíslovania bodu 17. programu Kongresu na 

bod 9. 

- ZA: 205 

- PROTI: 99 

- ZDRŽAL SA: 31 

 

Zástupca klubu Fevra Blue Vipers J. Vrábel. navrhol vypustenie bodu 7. programu Kongresu. 

O uvedenom návrhu hlasovali delegáti Kongresu. 

- ZA: 83 

- PROTI: 177 

- ZDRŽAL SA: 75 

 

Uznesenie Kongresu č. 4/2021 

Kongres neschvaľuje návrh Fevra Blue Vipers na vypustenie bodu 7. programu Kongresu. 

 

Zástupca klubu Fevra Blue Vipers J. Vrábel navrhol, aby sa pred bod 13. programu Kongresu doplnil 

bod „Krátkodobé ciele SZĽH – 1 rok a strednodobé ciele SZĽH – 4 roky“. O uvedenom návrhu hlasovali 

delegáti Kongresu. 

- ZA: 78 

- PROTI: 218 

- ZDRŽAL SA: 39 

 

Uznesenie Kongresu č. 5/2021 

Kongres neschvaľuje návrh Fevra Blue Vipers, aby sa pred bod 13. programu Kongresu doplnil bod 

„Krátkodobé ciele SZĽH – 1 rok a strednodobé ciele SZĽH – 4 roky“. 

 

Po uvedených hlasovaniach o zmenách v programe je program Kongresu nasledovný: 

 

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

8. Predstavenie kandidátov do orgánov SZĽH volených Kongresom 

9. Voľby do orgánov SZĽH 

10. Správa prezidenta SZĽH 

11. Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH  
12. Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH 

13. Dlhodobá stratégia pre slovenský hokej 

14. Kľúčové projekty a priority SZĽH  
15. Štatút hokejovej akadémie 

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

o združovaní občanov 



17. Návrhy klubov na zmeny predpisov SZĽH 

18. Správa Volebnej komisie SZĽH 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

Bod 4 - Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH   

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Rokovacieho poriadku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 6/2021 

Kongres SZĽH schvaľuje navrhnutý rokovací poriadok Kongresu v celom rozsahu, bez zmien. 

ZA: 324   

PROTI: 1 

ZDRŽAL SA: 12 

 

Bod 5 - Voľba pracovných skupín (zapisovateľ, 2 overovatelia zápisnice, 3 skrutátori, mandátová 
komisia) 

Delegáti Kongresu hlasovali o zložení mandátovej komisie, o zapisovateľovi Kongresu, o 

overovateľoch zápisnice Kongresu a o skrutátoroch Kongresu. 

 

Uznesenie Kongresu č. 7/2021 

Kongres SZĽH volí mandátovú komisiu v zložení: Laifer Jaroslav (predseda), Pék Lukáš, Škandera 
Vlastimil.  

- ZA: 334  

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie Kongresu č. 8/2021 

Kongres SZĽH volí: 
 za zapisovateľa: Peciar Radoslav 

 za overovateľov zápisnice: Lažo Miroslav, Ozimák Marcel  

 za skrutátorov: Kubek Chelsea, Klejna Michal, Kušnierová Veronika 

- ZA: 331   

- PROTI: 1  

- ZDRŽAL SA: 0  

 

Bod 6 - Správa  mandátovej komisie 

Mandátová komisia skonštatovala, že podľa prezenčných listín je v čase prejednávania bodu 6 

programu Kongresu prítomných 76 delegátov s počtom hlasov 344 hlasov z celkového počtu 355 

hlasov 88 pozvaných delegátov, pričom kvalifikovaná väčšina hlasov je 213 hlasov a na 

uznášaniaschopnosť Kongresu sa vyžaduje prítomnosť delegátov s 237 hlasmi. Mandátová komisia 

následne skonštatovala, že Kongres je uznášaniaschopný.  
 

Bod 7 - Schválenie výšky alebo spôsobu určenia odmeny členov orgánov SZĽH volených Kongresom 

V rámci 7. programu Kongresu delegáti Kongresu mali možnosť diskutovať a hlasovať o schválení 

výšky  alebo spôsobu určenia odmeny členov orgánov SZĽH volených Kongresom.  

 

Uznesenie Kongresu č. 9/2021 



Kongres SZĽH berie na vedomie, že pre výšku a spôsob určenia odmeny členov orgánov SZĽH volených 
Kongresom dňa 24.06.2021 sa rovnako použije schválená výška odmeny členov orgánov SZĽH 
volených Kongresom zo zasadnutia Kongresu SZĽH dňa 16.06.2016 a dňa 23.07.2017. 

 

Bod 8 - Predstavenie kandidátov do orgánov SZĽH volených Kongresom 

Predseda Volebnej komisie SZĽH R. Železník v zmysle čl. 8 Rokovacieho poriadku umožnil kandidátom 
do orgánov SZĽH volených Kongresom predstaviť sa delegátom Kongresu pred voľbou do orgánov 
SZĽH. Postupne právo predstaviť sa delegátom Kongresu pred voľbou do orgánov SZĽH využili M. 
Kováčik, D. Mráz, I. Guryča, Š. Marcinek, J. Šmátrala, P. Bohuš, J. Greguš, M. Klíma, M. Taliga, J. 
Vrábel, R. Železník a R. Posluch. 
 

Po predstavení sa jednotlivých kandidátov nasledovali samotné voľby do orgánov SZĽH. 

 

Bod 9 - Voľby do orgánov SZĽH  

V rámci bodu 9. programu zasadnutia Kongresu boli prítomní delegáti s počtom hlasov 337, pričom 
nadpolovičná väčšina hlasoval predstavovala 169 hlasov. Voľby do orgánov SZĽH prebiehali v súlade 

s dotknutými ustanoveniami Volebného poriadku SZĽH a Stanov SZĽH. 
 

Výsledky volieb do orgánov SZĽH: 

 

Člen Výkonného výboru SZĽH  

Miroslav Kováčik – 154 hlasov 

Dušan Mráz – 184 hlasov 

 

Za člena Výkonného výboru bol zvolený Dušan Mráz. 
 

Predseda dozornej rady SZĽH 

Igor Guryča – 18 hlasov 

Štefan Marcinek – 146 hlasov 

Jaromír Šmátrala – 172 hlasov 

 

Za predsedu Dozornej rady bol zvolený Jaromír Šmátrala. 
 

Členovia Dozornej rady SZĽH 

Peter Bohuš – 78 hlasov 

Jozef Greguš – 84 hlasov 

Miloslav Klíma – 73 hlasov 

Michal Taliga – 44 hlasov 

Jozef Vrábel – 57 hlasov 

 

Za členov Dozornej rady boli zvolení Jozef Greguš a Peter Bohuš. 
 

Predseda Arbitrážnej komisie SZĽH 

Rastislav Železník – 328 hlasov 

 

Za predsedu Arbitrážnej komisie bol zvolený Rastislav Železník. 

 



Podpredseda Arbitrážnej komisie SZĽH 

Rastislav Posluch – 318 hlasov 

 

Za podpredsedu Arbitrážnej komisie bol zvolený Rastislav Posluch. 

 

Podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH 

1. kolo 

Filip Kubuš – 166 

Slavomír Vorobel –  134 

 

Keďže ani jeden z kandidátov na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH v zmysle bodu 4.5 

Volebného poriadku s poukazom na bod 4.4. Volebného poriadku SZĽH nezískal v prvom kole voľby 
na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných 
delegátov t. j. potrebný počet hlasov na zvolenie za podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, 

v prvom kole volieb na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH nebol zvolený podpredseda 
Disciplinárnej komisie SZĽH a obaja kandidáti postúpili do druhého kola volieb. Víťazom druhého kola 
volieb na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH je kandidát, ktorý získa väčšinu odovzdaných 
hlasov. 

 

2. kolo 

Filip Kubuš – 197 hlasov 

Slavomír Vorobel –  135 hlasov 

 

Za podpredsedu Disciplinárnej komisie bol zvolený Filip Kubuš. 

 

Všetky ostatné informácie týkajúce sa volieb do orgánov SZĽH s uvedením výsledkov hlasovaní do 

jednotlivých orgánov SZĽH sú obsiahnuté v správe Volebnej komisie SZĽH. 

 

Bod 10 – Správa prezidenta SZĽH 

M. Šatan v zmysle bodu 3.6.4 Stanov SZĽH predniesol Kongresu správu prezidenta SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 10/2021 

Kongres SZĽH v súlade so Stanovami SZĽH prerokoval správu prezidenta SZĽH. 

 

Bod 11 – Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH 

Člen Výkonného výboru SZĽH M. Ozimák v zmysle bodu 3.4.10 písm. v) Stanov SZĽH predniesol 

správu o činnosti Výkonného  výboru SZĽH za obdobie od posledného zasadnutia Kongresu. V rámci 

bodu 11. programu zasadnutia Kongresu so svojim príspevkom vystúpil aj odchádzajúci člen 
Výkonného výboru M. Kohút. 

 

Uznesenie Kongresu č. 11/2021 

Kongres SZĽH v súlade so Stanovami SZĽH prerokoval správu o činnosti Výkonného výboru. 
 

Bod 12 – Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH 

J. Šmátrala predniesol výročnú správu o činnosti Kontrolóra SZĽH a o činnosti Dozornej rady SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 12/2021 



Kongres SZĽH prerokoval výročnú správu o činnosti Kontrolóra SZĽH a o činnosti Dozornej rady SZĽH. 

 

Bod 13 - Dlhodobá stratégia pre slovenský hokej 

V rámci bodu 13. programu zasadnutia Kongresu vystúpili R. Pavlikovský, I. Pulkert a M. Ladiver, ktorí 

prezentovali delegátom Kongresu dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej ku ktorej následne 

prebehla rozprava a diskusia. Konkrétne princípy a ciele prezentovanej dlhodobej stratégie pre 

slovenský hokej sú uvedené v prezentácií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 

Hlasovanie delegátov Kongresu o schválení dlhodobej stratégie pre slovenský hokej je súčasťou 
hlasovania delegátov Kongresu o schválení kľúčových projektov a priorít SZĽH v rámci bodu 14. 

programu zasadnutia Kongresu. 

 

Bod 14 - Kľúčové projekty a priority SZĽH 

Ku kľúčovým prioritám pre dlhodobý rozvoj ženského hokeja prezentovala princípy a ciele rozvoja 

ženského hokeja v systéme SZĽH Ľ. Kožanová, pričom k uvedenej prezentácií následne prebehla 

rozprava a diskusia. Konkrétne prezentované priority pre dlhodobý rozvoj ženského hokeja v systéme 

SZĽH sú uvedené v prezentácií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

M. Štrbák prezentoval delegátom Kongresu kľúčové priority v oblasti rozvoja metodiky, prípravy 

metodicko-rozvojového manuálu a metodických materiálov pre rozvoj hokejistov. Prezentované 

priority metodicko-rozvojového manuálu a rozvoja metodiky v oblasti ľadového hokeja 
v podmienkach SZĽH sú uvedené v prezentácií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

R. Sýkora prezentoval delegátom Kongresu systém pripravovaného projektu spolufinancovania 

trénerov mládežníckych družstiev v ľadovom hokeji, ktorý bude financovaný z finančných 
prostriedkov zo zisku z organizácie IIHF MS 2019 v ľadovom hokeji. Najzásadnejšie športovo-

technické podmienky poskytovania  finančných prostriedkov na realizáciu systému pripravovaného 
projektu spolufinancovania trénerov mládežníckych družstiev v ľadovom hokeji sú uvedené 
v prezentácií, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Po prednesených správach k jednotlivým bodom prezentovanej dlhodobej stratégie pre slovenský 

hokej a kľúčových projektoch a prioritách SZĽH následne delegáti Kongresu hlasovali o ich schválení. 

 

Uznesenie Kongresu č. 13/2021 

Kongres SZĽH schválil prezentovanú dlhodobú stratégiu a kľúčové projekty a priority SZĽH 
v predloženom rozsahu. 

- ZA: 305 

- PROTI: 4 

- ZDRŽAL SA: 5 

 

Bod 15 – Štatút hokejovej akadémie 

M. Ladiver prezentoval delegátom Kongresu proces a štádia prípravy tvorby Štatútu regionálnych 
hokejových akadémií. M. Ladiver ozrejmil delegátom Kongresu priebeh realizácie výstavby 

hokejových hál v rámci projektu regionálnych hokejových akadémií a informoval delegátov Kongresu 

o procese kooperácie pri realizácií projektu regionálnych hokejových akadémií s  vyššími územnými 
celkami. M. Ladiver následne predstavil delegátom Kongresu vizuálne návrhy hokejových hál 

vybudovaných v rámci projektu regionálnych hokejových akadémií v slovenských krajských mestách. 

 

Uznesenie Kongresu č. 14/2021 



Kongres SZĽH vzal na vedomie prezentované informácie M. Ladivera o príprave tvorby Štatútu 
regionálnych hokejových akadémií a o priebehu realizácie výstavby hokejových hál v rámci projektu 

regionálnych hokejových akadémií. 

 

Bod 16 – Zosúladenie Stanov SZĽH a iných predpisov SZĽH s novelou zákona o športe a novelou 

zákona o združovaní občanov 

R. Peciar informoval delegátov Kongresu o novelizácii zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorá bola 
zrealizovaná zákonom č. 351/2020 Z. z. z 26. novembra 2020 a priniesla zmeny najmä v oblasti boja 

proti dopingu. R. Peciar ďalej uviedol, že uvedená novela zákona o športe ustanovuje nové úlohy pre 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod ktoré budú po novom spadať všetky konania 
vo veci dopingu, pričom na samotné riešenie dopingových previnení zriaďuje Ministerstvo Komisiu 

pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisiu pre konanie vo veci dopingu na druhom 

stupni. R Peciar vysvetlil, že riešenie dopingových previnení tak už naďalej nie je v kompetencii 

národných športových zväzov, ktoré sú povinné do termínu 30. júna 2021 upraviť svoje interné 
predpisy tak, aby reflektovali predmetnú novelu zákona o športe. R Peciar skonštatoval, že 
v prostredí SZĽH uvedené znamená, že dopingové previnenia sa naďalej nebudú považovať za 
disciplinárne previnenia, pričom konanie vo veci dopingu osôb s príslušnosťou k SZĽH už nebude na 
prvom stupni rozhodovať Disciplinárna komisie SZĽH a odvolacím orgánom vo veci porušenia dopingu 
tak naďalej nebude ani Odvolacia antidopingová komisia SZĽH, ktorá uvedenou novelou stráca 
opodstatnenie a zo systému orgánov SZĽH je potrebné ju vypustiť. R. Peciar uviedol, že vzhľadom na 
uvedené skutočnosti je potrebné zo Stanov SZĽH vypustiť všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú úpravy 
a kreovania Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH ako aj jej členov. R. Peciar informoval delegátov 

Kongresu o zmenách v § 20 ods. 1 zákona o športe, týkajúcich sa úpravy konfliktu záujmov a poukázal 

aj na potrebu zosúladenia Stanov s novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorá sa 
týka zmien pri zrušení a zániku občianskych združení. Následne delegáti Kongresu hlasovali 

o schválení návrhov na úpravu Stanovu vo vzťahu ich zosúladenia s novelou zákona o športe 
a novelou zákona o združovaní občanov. 

 

Uznesenie Kongresu č. 15/2021 

Kongres SZĽH schválil návrh na zmenu Stanov SZĽH vo vzťahu ich zosúladenia so zákonom o športe a 
zákonom o združovaní občanov v predloženom rozsahu. 

- ZA: 294 

- PROTI: 17 

- ZDRŽAL SA: 13 

 

R. Peciar informoval delegátov Kongresu o potrebe schválenia úprav vo Volebnom poriadku SZĽH, 
a síce o potrebe vypustenia bodu 4.1. písm. f) a bodu 4.10. z Volebného poriadku SZĽH. Následne 

delegáti Kongresu hlasovali o schválení návrhu na zmenu Volebného poriadku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 16/2021 

Kongres SZĽH schválil návrh na zmenu Volebného poriadku SZĽH v predloženom rozsahu. 

- ZA: 314 

- PROTI: 6 

- ZDRŽAL SA: 1 

 

Bod 17 - Návrhy klubov na zmeny predpisov SZĽH 

R. Peciar informoval delegátov Kongresu o návrhu klubu Fevra Blue Vipers na zmenu Stanov SZĽH. J 
Vrábel ako zástupca klubu Fevra Blue Vipers vysvetlil delegátom Kongresu dôvody na schválenie 

prezentovaných zmien Stanov. K návrhom klubu Fevra Blue Vipers na zmenu Stanov SZĽH prebehla 
rozprava, pričom delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu klubu Fevra Blue Vipers na zmenu 
Stanov SZĽH. 



- ZA: 37 

- PROTI: 247 

- ZDRŽAL SA: 26 

 

Uznesenie Kongresu č. 17/2021 

Kongres SZĽH neschválil návrh Fevra Blue Vipers na zmenu Stanov v zmysle predloženého návrhu. 

 

R. Peciar informoval delegátov Kongresu o návrhu HK Bratislava na zrušenie Smernice SZĽH 
o štartovnom. I. Guryča ako zástupca klubu HK Bratislava následne ozrejmil delegátom Kongresu 

dôvody zrušenia predmetnej smernice. K návrhu klubu HK Bratislava na zrušenie Smernice SZĽH 
o štartovnom prebehla rozprava, pričom následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu klubu HK  

Bratislava na zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom. 
- ZA: 75 

- PROTI: 247 

- ZDRŽAL SA: 25 

 

Uznesenie Kongresu č. 18/2021 

Kongres SZĽH neschválil návrh HK Bratislava na zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Bod 18 - Správa Volebnej komisie SZĽH 

R. Železník oznámil výsledky volieb do orgánov SZĽH pričom predniesol správu Volebnej komisie, 

ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

 

Bod 19 - Diskusia 

V rámci bodu diskusia prezentoval diskusný príspevok J. Taraba a B. Semančík. 
 

Bod 20 – Záver 

M. Šatan, I. Pulkert a R. Peciar poďakovali prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončili 
zasadnutie Kongresu o 18.00 hod. 

 

 

 

........................................................... 

Predsedajúci: Mgr. Radoslav Peciar 
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Zapisovateľ: Mgr. Radoslav Peciar 
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Overovateľ: Miroslav Lažo 
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Overovateľ: Marcel Ozimák 


