
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SZĽH 
Prítomní: Ing. Ladislav Szuťányi (predseda Volebnej komisie), členovia Volebnej komisie: 
JUDr. Rastislav Železník, Ing. Ján Taraba, Branislav Semančík, Mgr. Ervín Mik, Mgr. Miroslav 
Dráb. 
Zapisovateľ:    Mgr. Radoslav Peciar 
Deň a čas začatia:   13.06.2016 , o 18.00 h 
Deň a  čas ukončenia :  13.06.2016 , o  20.30 h 
Miesto konania :   Bratislava 
Program: 
      1.   Otvorenie zasadnutia Volebnej Komisie. 

2. Prerokovanie "iných" podaní 
3. Prerokovanie námietok 
4. Úprava a doplnenie zoznamu kandidátov 

 
K bodu 1.)  
Pán Szuťányi, predseda Volebnej komisie (ďalej len "VK") otvoril zasadnutie VK a privítal 
prítomných členov VK. 
K bodu 2.) 
VK najskôr prerokovala podania, ktoré v zmysle svojho obsahu neboli námietkami. VK 
prerokovala vyjadrenie pána V. Palečku, ktorý nesúhlasil so svojim zaradením medzi kandidátov 
volených na mimoriadnom kongrese a na základe vlastného rozhodnutia sa vzdáva kandidatúry 
na post predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie. VK vyradila V. Palečku zo zoznamu 
kandidátov na jeho vlastnú žiadosť. 
VK sa následne oboznámila aj s doručeným návrhom pána I. Chabroňa. VK daný návrh ďalej 
neprerokovala, keďže rozhodovanie o ňom nepatrilo do právomoci VK. 
K bodu 3.) 
Nasledovalo prerokovanie námietky HC Mládež Michalovce vo veci nezaradenia ich kandidáta 
do zoznamu navrhnutých kandidátov. Námietka je podľa členov VK nedôvodná, keďže návrh bol 
v časti, ktorý spĺňa náležitosti stanov SZĽH, prijatý. V bodoch 2.,4.,8.,9. návrhu, nie je návrh 



prijatý, keďže klub/navrhovateľ, buď nie je subjektom, ktorý môže navrhovať daného kandidáta 
do orgánov/komisií SZĽH (bod 2. návrhu) alebo klub/navrhovateľ nemôže navrhovať určitého 
kandidáta do určitej komisie/orgánu SZĽH z dôvodu, že takú osobu nevolí kongres SZĽH (bod 
4.,8.,9. návrhu). VK skonštatovala, že návrh nesplnil náležitosti návrhu podľa stanov 3.2.4.3 
písm. a) až j). VK  námietku ako nedôvodnú odmietla. 
Nasledovalo prerokovanie námietky Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja (ďalej len 
"SIHPA"), ktorú prečítal predseda VK Szuťányi. VK skonštatovala, že návrh SIHPA je neplatný 
z dôvodu, že SIHPA nie je členom SZĽH. Návrh bol v časti kandidatúry J. Stümpela za zástupcu 
hráčov do VV podľa obsahu prijatý z dôvodu, že išlo o návrh aspoň 50 hráčov (združenie 
osôb/hráčov). VK skonštatovala, že na ostatné návrhy v námietke VK neprihliadne z dôvodu, že 
SIHPA nemá právomoc na navrhovanie iných kandidátov do VV a do orgánov SZĽH, keďže 
SIHPA nie je registrovaným členom SZĽH podľa bodu stanov 2.2 a nasl. SZĽH. 
Nasledovalo prerokovanie námietky Bratislavského zväzu ľadového hokeja (ďalej len   
„BZĽH“), ktorú prečítal predseda VK Szuťányi. VK skonštatovala, že BZĽH je registrovaným 
členom SZĽH bez priameho hlasovacieho práva v zmysle bodu stanov 2.2.2 písm. f) viď. zoznam 
VV SZĽH. Následne nastala otázka, či môže regionálny hokejový zväz navrhovať členov do 
orgánov SZĽH. VK skonštatovala, že ustanovenie 2.3.2 stanov v spojení s ustanovením 2.3.2.3 
stanov používa odkazovaciu formuláciu a teda, že registrovaný člen SZĽH bez priameho 
hlasovacieho práva má právo navrhovať v súlade so stanovami SZĽH členov orgánov SZĽH. V 
ďalších ustanoveniach však  stanovy konkrétne neriešia, akých kandidátov môže taký člen SZĽH 
navrhovať a iba v ustanovení 3.2 stanov Kongres sa v bode 3.2.12 stanov spomína lehota, v akej 
môže člen SZĽH navrhnúť kandidáta na kongres SZĽH. VK sa na zasadnutí pri tvorbe zoznamu 
kandidátov zamerala aj na článok 3 bod 3.3. Volebného poriadku, ktorý určuje procesné postupy 
a vyhodnotila v súvislosti s prípravou a zabezpečením kongresu SZĽH, že registrovaný člen 
nemá právo navrhovať do orgánov SZĽH kandidátov s odkazom na bod 2.3.6, 3.4.3 stanov 
SZĽH. VK sa nezaoberala touto otázkou ako otázkou právnou, ale ako otázkou skutkovou a preto 
v konečnom dôsledku môže túto vec postúpiť VV na prerokovanie. V časti návrhu formálne 
pomenovanej "námietka" VK skonštatovala, že ide o nový návrh po lehote v zmysle bodu 3.2.12. 
stanov. Zároveň VK skonštatovala, že sa vyhovuje návrhu za športových odborníkov vo veci 
kandidáta V Michalka, nakoľko tento návrh bol doplnený o podpisy aspoň 20 športových 
odborníkov, čo je v súlade s bodom 3.4.3 stanov. VK skonštatovala, že pán V. Michalek sa v 
súlade so stanovami zaraďuje ako kandidát do VV za športových odborníkov. 
Nasledovalo prerokovanie námietky voči nezaradeniu I. Droppu za kandidáta do VV za 
športových odborníkov, ktorého navrhol pán Peter Lepiš. Námietka bola doplnená o podpisy 
aspoň 20 športových odborníkov a VK tak námietke vyhovela. VK tak I. Droppu zaraďuje do 
zoznamu kandidátov do VV za športových odborníkov podľa bodu 3.4.3 e) stanov SZĽH. 
Nasledovalo prerokovanie námietky MHKM Skalica n.o. vo veci nezaradenia Ing. Dušana Mráza 
do zoznamu kandidátov volených na kongrese SZĽH. Pán Szuťányi doručenú námietku prečítal a 



VK následne vyhodnotila a skonštatovala, že o danej námietke nemôže rozhodnúť a že podľa 
obsahu námietky ide o podnet na zmenu stanov v bode 3.2.4.3 o doplnenie bodu k.) a uvedené 
podanie postupuje VV. 
Nasledovalo prerokovanie námietky V. Polakoviča v zastúpení klubov MHK Martin, ŽHK 
Poprad a ŽHK 2000 Šarišanka Prešov voči zoznamu kandidátov, ktorí budú volení na 
mimoriadnom Kongrese SZĽH. Námietku prečítal p. Szuťányi a VK následne vyhodnotila danú 
námietku ako podnet na zmenu stanov a opätovne tak námietku postupuje VV na ďalšie konanie. 
K bodu 4.) 
VK upravila zoznam kandidátov pre voľby do orgánov mimoriadneho kongresu SZĽH. VK 
vyradila zo zoznamu kandidátov V. Palečku (za predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie) 
a naopak zaradila do zoznamu kandidátov V. Michalka a I. Droppu, oboch za kandidátov do VV 
za športových odborníkov. 
Zápisnica je ukončená dňa 13.06.2016 o 20:30 hod. 
Príloha: 
Aktualizovaný zoznam kandidátov pre voľby orgánov na mimoriadny kongres SZĽH 2016 


