
Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 26. novembra 2020 v Bratislave 

Miesto konania Kongresu SZĽH:  Hotel Gate One Bratislava 

Deň a čas konania Kongresu SZĽH:  26.11.2020, od 11:00 hod. do 22:00 hod. 

Predsedajúci:     Peter Kruľ, MPP 

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 

výkonného riaditeľa SZĽH P. Kruľa, ktorý taktiež privítal  prítomných delegátov a hostí. 

 

Pred hlasovaním o nasledujúcich bodoch navrhovaného programu Kongresu A. Hosťovecká 
zástupkyňa klubu HK Trnava navrhla, aby sa počas celého zasadnutia Kongresu nehlasovalo 

prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia, ale verejne - zdvihnutím mandátového 

lístka.  

Na návrh klubu HK Trnava delegáti kongresu hlasovali o tom, aby sa hlasovanie na Kongrese 

uskutočnilo verejne - zdvihnutím mandátového lístka. 

 

- ZA: 121 

- PROTI: 196 

- ZDRŽAL SA: 15 

Uznesenie Kongresu č. 1/2020 

Kongres neschválil návrh HK Trnava aby sa hlasovanie na Kongrese uskutočnilo verejne - zdvihnutím 

mandátového lístka. 

 

Bod 2 - Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

P. Kruľ oznámil, že na základe prezenčných listín je v čase rokovania o bode 2. prítomných 81 

delegátov s počtom 338 hlasov z pozvaných 88 delegátov s celkovým počtom 345 hlasov pričom 
skonštatoval, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 3 –Schválenie programu Kongresu SZĽH 

Pred hlasovaním o schválení programu zasadnutia Kongresu delegáti Kongresu najskôr hlasovali o 

návrhoch na zmenu a doplnenie pôvodného návrhu 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. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) Zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



11. Prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2019 

12. Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2021 

13. Schválenie zmien Stanov SZĽH 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

P. Kruľ za SZĽH navrhol zmenu prečíslovania bodov programu Kongresu: 
Číslovanie pôvodného  bodu  10. programu Kongresu sa  mení na  bod 11. 

Číslovanie pôvodného  bodu  11. programu Kongresu sa  mení na  bod 12. 

Číslovanie pôvodného  bodu  12. programu Kongresu sa  mení na  bod 10. 

 

Uznesenie Kongresu č. 2/2020 

Kongres schvaľuje návrh SZĽH na zmenu prečíslovania bodov programu Kongresu: 
Číslovanie pôvodného  bodu  10. programu Kongresu sa  mení na  bod 11. 

Číslovanie pôvodného  bodu  11. programu Kongresu sa  mení na  bod 12. 

Číslovanie pôvodného  bodu  12. programu Kongresu sa  mení na  bod 10. 

- ZA: 307 

- PROTI: 17 

- ZDRŽAL SA: 9 

 

A. Budi za klub Liba Academy 11 navrhla doplnenie navrhovaného programu Kongresu o bod Návrh 

na odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH a Návrh na odvolanie dvoch členov Dozornej rady SZĽH.  
P. Kruľ vyzval Kontrolóra SZĽH J. Šmátralu a zástupcov právneho oddelenia SZĽH o poskytnutie 

právneho stanoviska, či v prípade schválenia doplnenia uvedeného bodu programu Kongresu sú 

splnené podmienky na odvolanie členov dotknutých orgánov v zmysle Stanov SZĽH.  
Zástupkyňa právneho oddelenia SZĽH M. Faithová sa vyjadrila, že pre odvolanie člena Výkonného 
výboru SZĽH musia byť súčasne splnené  podmienky v zmysle bodov 3.2.4.4 a 3.4.11 Stanov SZĽH. Pre 

odvolanie členov Dozornej rady SZĽH musia byť splnené podmienky v zmysle bodu 3.2.4.4 Stanov 

SZĽH. M. Faithová uviedla, že pre odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH a/alebo členov Dozornej 
rady SZĽH nie sú splnené podmienky v zmysle Stanov SZĽH.  
A. Hosťovecká za klub HK Trnava predložila návrh na odvolanie člena Výkonného výboru M. Kohúta 

z dôvodu jeho údajnej nečinnosti vo Výkonnom výbore na návrh 34 riadnych členov SZĽH t. j. 
najmenej 1/3 všetkých riadnych členov SZĽH. 
P. Kruľ uviedol, že pre odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH stále nie sú splnené podmienky 
v zmysle bodov 3.2.4.4 a 3.4.11 Stanov SZĽH. M. Faithová aj zástupca právneho oddelenia SZĽH R. 

Peciar, obaja skonštatovali, že vzhľadom k tomu, že nie sú splnené podmienky na odvolanie členov 
dotknutých orgánov SZĽH v zmysle Stanov SZĽH, právne oddelenie neodporúča prijatie uvedeného 

bodu do programu zasadnutia Kongresu SZĽH. 
A. Hosťovecká uviedla, že žiada, aby sa o doplnení bodu programu s názvom  Návrh na odvolanie 

člena Výkonného výboru SZĽH hlasovalo, pričom uvedený bod zaradila ako bod č. 7. navrhovaného 
programu Kongresu. 

Delegáti Kongresu hlasovali o doplnení bodu programu č. 7. s názvom Návrh na odvolanie člena 
Výkonného výboru SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 3/2020 

Kongres schvaľuje návrh na doplnenie programu Kongresu č. 7 s názvom Návrh na odvolanie člena 
Výkonného výboru SZĽH. 

- ZA: 179 

- PROTI: 121 

- ZDRŽAL SA: 34 

 



J. Šmátrala následne uviedol, že nie sú splnené podmienky na odvolanie členov Dozornej rady SZĽH 
v zmysle Stanov SZĽH, a preto návrh na doplnenie programu Kongresu s názvom Návrh na odvolanie 

dvoch členov Dozornej rady SZĽH neodporúča prijať. Vzhľadom na uvedené skutočnosti A. Budi vzala 
späť návrh klubu Liba Academy 11 na doplnenie bodu programu s názvom Návrh na odvolanie dvoch 

členov Dozornej rady SZĽH. 
 

J. Šmátrala navrhuje, aby delegáti Kongresu hlasovali o možnosti doplnenia rokovania a hlasovania o 

návrhu Dozornej rady SZĽH na zmenu Stanov SZĽH do už navrhovaného bodu programu Kongresu 
Schválenie zmien Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 4/2020 

Kongres schvaľuje, aby sa v navrhovanom bode programu Kongresu Schválenie zmien Stanov SZĽH 
rokovalo a hlasovalo o návrhu Dozornej rady SZĽH na zmenu Stanov SZĽH. 

- ZA: 296 

- PROTI: 15 

- ZDRŽAL SA: 13 

 

J. Šmátrala a R. Peciar navrhujú za navrhovaný bod programu Kongresu Prerokovanie výročnej správy 

SZĽH za rok 2019 doplnenie bodu programu Kongresu Prerokovanie dodatku k výročnej správe SZĽH 
za rok 2019. 

 

Uznesenie Kongresu č. 5/2020 

Kongres schvaľuje návrh na doplnenie programu Kongresu č. 14 s názvom Prerokovanie dodatku k 

výročnej správe SZĽH za rok 2019. 

- ZA: 196 

- PROTI: 71 

- ZDRŽAL SA: 52 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o znení programu zasadnutia Kongresu v znení prijatých zmien. 

 

Uznesenie Kongresu č. 6/2020 

Kongres schvaľuje program zasadnutia Kongresu v znení prijatých zmien v nasledovnom 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. Návrh na odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH 

8. Správa prezidenta SZĽH 

9. Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH  
10. Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH 

11. Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2021 

12. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) Zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

13. Prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2019 

14. Prerokovanie dodatku k výročnej správe SZĽH za rok 2019 

15. Schválenie zmien Stanov SZĽH 

16. Diskusia 

17. Záver 



 

- ZA: 279 

- PROTI: 24 

- ZDRŽAL SA: 13 

Program Kongresu bol schválený. 

 

Bod 4 - Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH   

Pred hlasovaním o schválení predloženého Rokovacieho poriadku A. Hosťovecká za HK Trnava 
navrhla zmenu bodu 7.3. Rokovacieho poriadku v znení: 

Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 2 minúty a vyjadrenie  musí súvisieť s bodom  programu,  

ktorého sa vystúpenie týka. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený  ukončiť vystúpenie  
delegáta odňatím mu slova. 
 

Uznesenie Kongresu č. 7/2020 

Kongres schvaľuje návrh zmenu bodu 7.3. Rokovacieho poriadku v znení: 

Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 2 minúty a vyjadrenie  musí súvisieť s bodom  programu,  

ktorého sa vystúpenie týka. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený  ukončiť vystúpenie  
delegáta odňatím mu slova. 

- ZA: 227 

- PROTI: 94 

- ZDRŽAL SA: 8 

 

A. Hosťovecká za HK Trnava následne navrhla zmenu bodu 7.6. Rokovacieho poriadku v znení: 

Právo na jedno diskusné vystúpenie ku každej otvorenej téme diskusie má každý delegát  a pozvaný 

hosť.  Toto právo nemožno postúpiť na iného delegáta alebo hosťa. Do diskusie sa prihlasuje písomne. 
Čas  diskusného vystúpenia je maximálne 5 minút,  v prípade pozvaného hosťa maximálne 1 minúta. K 
diskusnému príspevku je možné vystúpiť  s faktickou poznámkou v dĺžke 1 minúty. 

Delegáti Kongresu hlasovali o návrhu HK Trnava na zmenu bodu 7.6. Rokovacieho poriadku.  

 

- ZA: 144 

- PROTI: 128 

- ZDRŽAL SA: 27 

Uznesenie Kongresu č. 8/2020 

Kongres neschválil návrh HK Trnava na zmenu bodu 7.6. Rokovacieho poriadku v znení navrhovaného 

znenia. 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o schválení Rokovacieho poriadku v celom rozsahu v znení 

prijatej zmeny.  

 

Uznesenie Kongresu č. 9/2020 

Kongres SZĽH schvaľuje Rokovací poriadok Kongresu v celom rozsahu v znení prijatej zmeny. 

- ZA: 285  

- PROTI: 13 

- ZDRŽAL SA: 13 

 

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. 10/2020 

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

- ZA: 302  

- PROTI: 16 

- ZDRŽAL SA: 10  

 

Uznesenie Kongresu č. 11/2020 

Kongres SZĽH volí: 
 za zapisovateľa: Peciar Radoslav 

 za overovateľov zápisnice: Semančík Branko, Jaško Ján  

 za skrutátorov: Kubek Chelsea, Klejna Michal, Kušnierová Veronika 

- ZA: 300   

- PROTI: 16  

- ZDRŽAL SA: 7  

 

Bod 6 - Správa  mandátovej komisie 

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

programu Kongresu prítomných 81 delegátov s počtom hlasov 338 hlasov z celkového počtu 345 
hlasov 88 pozvaných delegátov, pričom kvalifikovaná väčšina hlasov je 207 hlasov a na 

uznášaniaschopnosť Kongresu sa vyžaduje prítomnosť delegátov s 230 hlasmi. Mandátová komisia 

následne skonštatovala, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 7 - Návrh na odvolanie člena Výkonného výboru 

A. Hosťovecká opätovne vysvetlila prítomným dôvody na odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH M. 
Kohúta. K uvedenému návrhu bolo opäť zástupcami právneho oddelenia SZĽH a Kontrolórom SZĽH 
poznamenané, že pre odvolanie člena Výkonného výboru SZĽH neboli splnené podmienky v zmysle 

bodov 3.2.4.4 a 3.4.11 Stanov SZĽH. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol V. Polakovič za klub 

MHK Martin, aby sa o bode 7. programu nehlasovalo. Následne delegáti Kongresu rozhodovali 

o návrhu klubu MHK Martin, aby sa z dôvodu nesplnenia podmienok pre odvolanie člena Výkonného 
výboru SZĽH v zmysle bodov 3.2.4.4 a 3.4.11 Stanov SZĽH nehlasovalo o návrhu na odvolanie člena 
Výkonného výboru M. Kohúta. 

 

Uznesenie Kongresu č. 12/2020 

Kongres SZĽH schvaľuje návrh MHK Martin, aby sa o bode 7. programu nehlasovalo t. j. aby sa 

nehlasovalo o návrhu na odvolanie člena Výkonného výboru M. Kohúta. 

- ZA: 182   

- PROTI: 128  

- ZDRŽAL SA: 24 

 

Bod 8 - Správa prezidenta SZĽH 

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

Uznesenie Kongresu č. 13/2020 

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

V rámci bodu 8. programu M. Šatan poskytol priestor, aby sa prostredníctvom videa prihovoril 
delegátom Kongresu J. Filc. 



 

Bod 9 - Správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH 

Členovia VV SZĽH v zmysle bodu 3.4.10 písm. v) Stanov SZĽH predniesli správu členov o činnosti 
Výkonného  výboru SZĽH za svoje doterajšie funkčné obdobie. Správu o činnosti predniesli Ž. Pálffy, Ľ. 
Jurinyi, M. Lipovský, M. Ozimák, L. Gross a M. Handzuš. 
 

Uznesenie Kongresu č. 14/2020 

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

V rámci bodu 9. programu sa delegátom Kongresu prihovoril prizvaný hosť Kongresu štátny tajomník 
pre šport I. Husár. 
 

Bod 10 – Správa o činnosti Dozornej rady SZĽH 

J. Šmátrala v zmysle bodu 3.3.7.5 Stanov SZĽH predniesol výročnú správu o činnosti Dozornej rady 
SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 15/2020 

Kongres SZĽH v súlade so Stanovami SZĽH prerokoval správu o činnosti Dozornej rady. 
 

Bod 11 – Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2021 

P. Kruľ v úvode bodu 11. programu informoval delegátov Kongresu o výške a spôsobe finančnej 
pomoci hokejovým klubom počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 počas kalendárneho 
roka 2020, a to z finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a z finančných prostriedkov SZĽH z tzv. zisku z MS 2019. 

 

Následne P. Kruľ  a finančná manažérka SZĽH A. Urbanová predstavili prítomným delegátom návrh 

rozpočtu SZĽH na rok 2021 a priblížili hlavné princípy, na ktorých bol budovaný rozpočet na rok 2021, 
pričom P. Kruľ informoval, že hlavným cieľom rozpočtu je najmä zmena filozofie financovania klubov, 
a to prostredníctvom zvýšenia finančných zdrojov na financovanie mládeže, zníženia financií do 

histórie hráča a projektov a zavedenia priamej podpory klubov, predovšetkým v kategórii kadet až 
junior, ktorá má umožniť dlhodobé plánovanie a rozvoj. P. Kruľ poznamenal, že dôležitými princípmi 
rozpočtu je aj optimalizácia nákladov na prevádzku SZĽH, pričom uvedený rozpočet má reflektovať 
najmä aktivity nevyhnutné pre dosiahnutie dlhodobej stratégie SZĽH. 
 

Delegátom Kongresu boli následne predstavené príjmové a výdavkové položky rozpočtu na rok 2021. 

P. Kruľ a A. Urbanová informovali delegátov Kongresu o jednotlivých položkách rozpočtu na príjmovej 

časti a taktiež jednotlivé položky na výdavkovej časti. Delegáti Kongresu následne diskutovali 

o jednotlivých príjmových a výdavkových položkách rozpočtu na rok 2021. V rámci predloženého 
rozpočtu boli delegátom Kongresu predstavené zmeny v systéme finančnej podpory talentovanej 
mládeže, zmeny štartovného a taktiež návrh na rozdelenie tzv. zisku z MS 2019 na systém 

„mandátnych trénerov“  

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o schválení predloženého rozpočtu SZĽH na rok 2021. 
 

Uznesenie Kongresu č. 16/2020 

Kongres SZĽH schvaľuje rozpočet SZĽH na rok 2020 v predloženom rozsahu a znení. 
ZA: 222 

PROTI: 84 



ZDRŽAL SA: 18 

 

Bod 12 - Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku 

uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) Zákona 

č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Delegátom Kongresu bol predstavený návrh na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na 
rok 2020 o ktorom následne delegáti Kongresu hlasovali. 
 

Uznesenie Kongresu č. 17/2020 

Kongres SZĽH schválil návrh na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2020. 

- ZA: 224 

- PROTI: 22 

- ZDRŽAL SA: 17 

 

Delegátom Kongresu bol následne predstavený návrh na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na 

rok 2021.  

Po diskusii k uvedenému návrhu delegáti Kongresu najskôr osobitne hlasovali o schválení bodu 1. t. j. 

o Kritériách pre rozdelenie príspevku za históriu hráčov do 26 rokov. 
 

Uznesenie Kongresu č. 18/2020 

Kongres SZĽH v zmysle návrhu na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2021 schválil bod. 1. 

Kritériá pre rozdelenie príspevku za históriu hráčov do 26 rokov . 
- ZA: 162 

- PROTI: 115 

- ZDRŽAL SA: 28 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na 

rok 2021 ako celku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 19/2020 

Kongres SZĽH schválil návrh na schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov 
z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov na rok 2021. 

- ZA: 249 

- PROTI: 46 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Bod 13 - Prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2019 

Manažér vnútornej kontroly SZĽH M. Galbavý delegátom Kongresu prezentoval Výročnú správa SZĽH 
za rok 2019.   

J. Šmátrala upozornil, že nakoľko dodatok k Výročnej správe SZĽH za rok 2019 nebol zaslaný 
delegátom v lehote najneskôr 7 dní pred zasadnutím Kongresu, navrhuje prerokovanie Výročnej 
správy SZĽH za rok 2019 vrátane dodatku uskutočniť prostredníctvom elektronického prerokovania 

spôsobom per rollam. 

 

Uznesenie Kongresu č. 20/2020 



Kongres SZĽH rozhodol, že Výročná správa SZĽH za rok 2019 bude prerokovaná vcelku 
prostredníctvom hlasovania delegátov per rollam v lehote do 30 dní od zasadnutia tohto Kongresu. 

- ZA: 251 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 1 

 

Uznesenie Kongresu č. 21/2020 

Kongres SZĽH rozhodol, že Účtovná závierka SZĽH za rok 2019 a návrh na schválenie vysporiadania 

výsledku hospodárenia za rok 2019 budú schvaľované prostredníctvom hlasovania delegátov per 

rollam v lehote do 30 dní od zasadnutia tohto Kongresu. 

- ZA: 241 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 24 

 

Bod 14 – Prerokovanie dodatku k Výročnej správe SZĽH za rok 2019 

Bod 14. programu Kongresu bol prerokovaný v rámci bodu 13. programu Kongresu. 

 

Bod 15 – Schválenie zmien Stanov SZĽH 

Delegátom Kongresu bol predstavený návrh SZĽH na zmenu bodu 3.6.7. Stanov SZĽH: 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. 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o predloženom návrhu SZĽH na zmenu bodu 3.6.7. Stanov SZĽH. 
- ZA: 163 

- PROTI: 124 

- ZDRŽAL SA: 10 

 

Uznesenie Kongresu č. 22/2020 

Kongres neschválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.6.7. Stanov SZĽH. 
 

A. Hosťovecká za HK Trnava vzala späť všetky návrhy HK Trnava na zmeny Stanov SZĽH v celom 

rozsahu. 

 

Delegátom Kongresu boli predstavené návrhy klubu Liba Academy 11 na zmenu Stanov SZĽH. 
Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu Liba Academy 11 na zmenu Stanov SZĽH v písm. A 
v zmysle predloženého návrhu. 

- ZA: 56 

- PROTI: 188 

- ZDRŽAL SA: 33 

 

Uznesenie Kongresu č. 23/2020 

Kongres neschválil návrh Liba Academy 11 na zmenu Stanov SZĽH v písm. A v zmysle predloženého 
návrhu. 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu Liba Academy 11 na zmenu Stanov SZĽH v písm. B 

v zmysle predloženého návrhu. 

- ZA: 21 

- PROTI: 248 

- ZDRŽAL SA: 14 



 

Uznesenie Kongresu č. 24/2020 

Kongres neschválil návrh Liba Academy 11 na zmenu Stanov SZĽH v písm. B v zmysle predloženého 
návrhu. 

 

R. Kompas za klub HK Dukla Trenčín delegátom Kongresu predstavil návrh klubu HK Dukla Trenčín na 
doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov v zmysle predloženého návrhu. 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu HK Dukla Trenčín na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) 

Stanov v zmysle predloženého návrhu. 

- ZA: 189 

- PROTI: 88 

- ZDRŽAL SA: 15 

 

Uznesenie Kongresu č. 25/2020 

Kongres neschválil návrh HK Dukla Trenčín na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

M. Kováčik za klub HK Nitra delegátom Kongresu predstavil návrh klubov HK Nitra  a HC Nové Zámky 

na zmenu Stanov SZĽH. Po diskusii k jednotlivým návrhom na zmenu Stanov SZĽH sa o uvedenom 

návrhu HK Nitra a HC Nové Zámky hlasovalo vcelku, pričom súčasťou hlasovania bol aj návrh HK 

Mládež Michalovce na zmenu bodu 3.4.10 písm. z) Stanov v zmysle predloženého návrhu. 

- ZA: 141 

- PROTI: 124 

- ZDRŽAL SA: 12 

 

Uznesenie Kongresu č. 26/2020 

Kongres neschválil návrh HK Nitra, HC Nové Zámky a HK Mládež Michalovce na zmenu Stanov 

v zmysle predložených návrhov. 

 

J. Šmátrala delegátom Kongresu predstavil návrh Dozornej rady SZĽH na doplnenie bodu 3.3.13. 

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

Delegáti Kongresu následne hlasovali o predloženom návrhu Dozornej rady SZĽH na doplnenie bodu 
3.3.13. Stanov SZĽH. 

 

Uznesenie Kongresu č. 27/2020 

Kongres schválil návrh Dozornej rady SZĽH na doplnenie bodu 3.3.13. Stanov SZĽH. 
- ZA: 232 

- PROTI: 34 

- ZDRŽAL SA: 25 

 

Bod 16 - Diskusia 

V rámci bodu diskusia prezentoval diskusný príspevok M. Dráb. 

 

Bod 17 – Záver 

M. Šatan a P. Kruľ poďakovali prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončili zasadnutie 
Kongresu o 22.00 hod. 
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