
Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 23. júna 2017 v Bratislave 

Miesto konania Kongresu SZĽH: Hotel Bratislava 

Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: 23.06.2017, 10:00 hod. 

Predsedajúci:    JUDr. Miroslav Valíček 

Zapisovateľ:    Mgr. Radoslav Peciar 

 

Program: 

1. Otvorenie Kongresu SZĽH 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

3. Schválenie programu 

4. Schválenie rokovacieho poriadku 

5. Voľba pracovných skupín 

6. Správa  mandátovej komisie 

7. Správa  prezidenta SZĽH 

8. Správa o činnosti Výkonného  výboru SZĽH 

9. Správa o činnosti  Dozornej rady SZĽH 

10. Prerokovanie  výročnej správy SZĽH za rok 2016 a schválenie  rozpočtu SZĽH na rok 
2017 

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

športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov 

12. Rozhodnutie o založení  obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o., ktorej  jediným 
spoločníkom bude SZĽH 

13. Schválenie Stanov SZĽH 

14. Schválenie Súťažného poriadku SZĽH 

15. Schválenie Prestupového  poriadku SZĽH 

16. Schválenie Registračného poriadku SZĽH 

17. Schválenie Disciplinárneho poriadku SZĽH 

18. Schválenie Volebného poriadku  

19. Voľba do orgánov SZĽH 

20. Správa Volebnej komisie SZĽH 

21. Schválenie  výšky odmeny predsedovi a podpredsedovi Arbitrážnej komisie SZĽH 

22. Diskusia 

23. Záver 

 

Bod 1 - Otvorenie Kongresu SZĽH 

Prezident SZĽH M. Kohút otvoril zasadnutie Kongresu SZĽH (ďalej len „Kongres“) a privítal 

prítomných delegátov a hostí, následne dal slovo predsedajúcemu Kongresu generálnemu sekretárovi 

SZĽH M. Valíčkovi. 
 

Bod 2 - Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

M. Valíček oznámil, že na základe prezenčných listín je v čase otvorenia Kongresu prítomných 281 

hlasov delegátov z celkového počtu 326 hlasov pozvaných delegátov pričom skonštatoval, že Kongres 
je uznášaniaschopný. 

 

Bod 3 –Schválenie programu 

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého programu rokovania Kongresu. 



Uznesenie Kongresu č. 1/2017 

Delegáti Kongresu schválili program rokovania Kongresu. 

ZA:   281 

PROTI:   0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

Bod 4 - Schválenie rokovacieho poriadku 

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Rokovacieho poriadku (príloha č. 1). 
 

Uznesenie Kongresu č. 2/2017 

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

ZA:   279 

PROTI:   0 

ZDRŽAL SA:  2 

 

Bod 5 - Voľba pracovných skupín 

Delegáti Kongresu hlasovali o zložení mandátovej komisie, o zapisovateľovi Kongresu, o 
overovateľoch zápisnice Kongresu a o skrutátoroch Kongresu. 

 

Uznesenie Kongresu č. 3/2017 

Kongres SZĽH volí mandátovú komisiu v zložení: Belko Karol, Sucharda František, Zlocha Ján  
ZA:   271 

PROTI:   0 

ZDRŽAL SA:  10 

 

Uznesenie Kongresu č. 4/2017 

Kongres SZĽH volí: 
- za zapisovateľa: Peciar Radoslav 

- za overovateľov zápisnice: Droppa Ivan, Guryča Igor  

- za skrutátorov: Murko Matej, Tvrdoň Jozef, Orolín Michal 
- ZA:   269 

- PROTI:  1 

- ZDRŽAL SA:  8 

 

Bod 6 - Správa  mandátovej komisie 

Mandátová komisia skonštatovala, že podľa prezenčných listín je v čase prejednávania bodu 6 
programu Kongresu prítomných 281 hlasov delegátov z celkového počtu 326 hlasov pozvaných 

delegátov, pričom nadpolovičná väčšina je 142 hlasov a trojpätinová väčšina zo všetkých hlasov je 
196 hlasov a dvojtretinová väčšina zo všetkých hlasov je 216 hlasov. Mandátová komisia následne 

skonštatovala, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 7 - Správa  prezidenta SZĽH 

Prezident SZĽH M. Kohút predniesol správu prezidenta SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 5/2017 

Kongres SZĽH v súlade s bodom 3.2.4.1. stanov SZĽH  prerokoval správu prezidenta SZĽH 

 

Bod 8 - Správa  o činnosti Výkonného  výboru SZĽH 

M. Valíček predniesol správu o činnosti Výkonného  výboru SZĽH za obdobie od 17.06.2016 do 

23.06.2017. 



Uznesenie Kongresu č. 6/2017 

Kongres SZĽH v súlade s bodom 3.2.4.1. stanov SZĽH prerokoval správu o činnosti Výkonného 
výboru SZĽH.“ 

 

Bod 9 - Správa o činnosti  Dozornej rady SZĽH 

Predseda Dozornej rady SZĽH a kontrolór SZĽH J. Šmátrala predniesol správu o činnosti Dozornej 
rady SZĽH za obdobie od 17.06.2016 do 23.06.2017. 
 

Uznesenie Kongresu č. 7/2017 

Kongres SZĽH v súlade s bodom 3.2.4.1. stanov SZĽH prerokoval  správu predsedu  Dozornej rady 
SZĽH o činnosti Dozornej rady SZĽH . 
 

M. Valíček následne preveril uznášaniaschopnosť Kongresu SZĽH pričom skonštatoval, že 
prítomných je 305 hlasov. Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 10 - Prerokovanie  výročnej správy SZĽH za rok 2016 a schválenie  rozpočtu SZĽH na rok 
2017 

M. Valíček v úvode tohto bodu programu skonštatoval, že výročná správa SZĽH za rok 2016  
delegátom nebola zaslaná s obsahom, ktorý vyžaduje zákon, a to 7 dní pred konaním Kongresu. 

Dôvodom bola  skutočnosť, že SZĽH má 3 dcérske spoločnosti, ktorých výročné správy musia byť 
súčasťou výročnej správy SZĽH. Neskoršie vypracovanie výročných správ dcérskych spoločností 

spôsobilo uvedený nedostatok.  

V záujme toho, aby tento bod programu nemohol byť nikým rozporovaný z dôvodu, že delegáti 
s hlasovacím právom nemali dostatočný čas na oboznámenie sa s výročnou správou v zákonnej lehote, 

požiadal delegátov Kongresu SZĽH o vyjadrenie, či súhlasia s tým, aby táto výročná správa bola  

prerokovaná na zasadnutí Kongresu SZĽH. 

 

Uznesenie Kongresu č. 8/2017 

Kongres SZĽH súhlasí s prerokovaním výročnej správy SZĽH za rok 2016 napriek tomu, že táto 
správa nebola zaslaná delegátom Kongresu SZĽH v zákonnej lehote kompletná. 

- ZA:   281 

- PROTI:  1 

- ZDRŽAL SA:  8 

 

Keďže za prerokovanie výročnej správy SZĽH za rok 2016, ktorá nebola delegátom SZĽH zaslaná v 
zákonnej lehote tak ako to vyžaduje zákon kompletná a nehlasovali za jej prerokovanie na Kongrese 
všetci delegáti, J. Šmátrala upozornil, že nakoľko nehlasovali za jej prerokovanie všetci delegáti, bude 
musieť byť výročná správa SZĽH prerokovaná tak, že bude kompletne prečítaná na Kongrese SZĽH 
alebo sa príjme uznesenie nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, že kompletná výročná 
správa SZĽH za rok 2016 bude zaslaná všetkým členom SZĽH s hlasovacím právom e-mailom a bude 

prerokovaná spôsobom per rollam všetkými delegátmi SZĽH. 
 

Následne delegáti opätovne hlasovali o prerokovaní výročnej správy SZĽH v skrátenej lehote. 

- ZA:   232 

- PROTI:  0 

- ZDRŽAL SA:  4 

 

Keďže opätovne nehlasovali všetci delegáti za prerokovanie výročnej správy SZĽH v skrátenej lehote. 

Delegáti hlasovali o uznesení, v zmysle ktorého prerokujú výročnú správu spôsobom per rollam 
v termíne do 31.07.2017. 

 

Uznesenie Kongresu č. 9/2017 



Kongres SZĽH schválil návrh prerokovať výročnú správu spôsobom per rollam v termíne do 

31.07.2017 

- ZA:   259 

- PROTI:  0 

- ZDRŽAL SA:  6 

 

D. Mráz následne predstavil delegátom SZĽH rozpočet SZĽH na rok 2017. 
 

Uznesenie Kongresu č. 10/2017 

Kongres SZĽH schválil predložený rozpočet SZĽH na rok 2017.“ 
- ZA:   225 

- PROTI:  1 

- ZDRŽAL SA: 16 

 

Bod 11 - Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia  finančných prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov 

Riaditeľka projektov a rozvoja SZĽH D. Kosová predstavila delegátom Kongresu kritéria, účel a 
rozdelenie  finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov (príloha č. 2). 

 

Uznesenie Kongresu č. 11/2017 

Kongres SZĽH schvaľuje predložené kritéria, účel a rozdelenie  finančných prostriedkov z príspevku 

uznanému  športu na účel rozvoja talentovaných športovcov v zmysle prezentovaného návrhu. 

- ZA:   278 

- PROTI:   4 

- ZDRŽAL SA: 21 

 

Bod 12 - Rozhodnutie o založení  obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o., ktorej  jediným 
spoločníkom bude SZĽH 
M. Kohút predstavil Kongresu v súlade s ust. § 18 ods. 2  a ust. §  22 ods. 1 písm. d) zák. č. 440/2015 
Z.z. o športe v platnom znení v spojení s časťou III., bodom  3.2.4.2. písm. d)  stanov SZĽH návrh na 
založenie obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. a predstavil navrhovaný predmet činnosti tejto 

obchodnej spoločnosti a jej význam z hľadiska vybudovania modernej infraštruktúry zimných 

štadiónov. 
 

Uznesenie Kongresu č. 12/2017 

Kongres SZĽH v súlade s ust. § 18 ods. 2  a ust. §  22 ods. 1 písm. d) zák. č. 440/2015 Z.z. o športe 
v platnom znení v spojení s časťou III., bodom  3.2.4.2. písm. d)  stanov SZĽH  schvaľuje  vytvorenie, 

resp.  založenie  obchodnej spoločnosti a to tak, že SZĽH  ako jediný zakladateľ a spoločník  založí  
spoločnosť s ručením obmedzeným špecifikovanú takto: 

- názov obchodnej spoločnosti:  SZĽH Infra, s.r.o. 
- sídlo obchodnej spoločnosti:  Trnavská cesta 27/B,  831 04 Bratislava 3 

- predmetom podnikania obchodnej spoločnosti bude najmä:  
o  prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu, 

o organizovanie športových, kultúrnych a iných  spoločenských podujatí,  
o uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

o prípravné práce k realizácii stavby, 

o dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

o  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním  iných než základných služieb 
spojených s prenájmom, 

o sprostredkovateľská činnosť v oblasti  obchodu, služieb, výroby, 



o kúpa tovaru  na účely  jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným  prevádzkovateľom  živnosti (veľkoobchod), 

o počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým  spracovaním údajov, 
o vedenie účtovníctva, 
o činnosť  podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

o administratívne služby, 
o vykonávanie  mimoškolskej vzdelávacej  činnosti, 
o reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. 

- jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti bude:    Slovenský zväz ľadového hokeja  
     Trnavská cesta 27/B,  831 04 Bratislava 3 

     IČO: 30 845 386 

- výška základného imania obchodnej spoločnosti bude: 5.000,-EUR, a bude tvorená  peňažným 
vkladom  jediného spoločníka Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

- ZA:   252 

- PROTI:  0 

- ZDRŽAL SA:  17 

 

Bod 13 - Schválenie Stanov SZĽH 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych predpisov v zložení M. Faithová, R. Železník, P. 

Remžík, R. Peciar a R. Jakubovič (neprítomný) predstavila delegátom Kongresu návrh na zmenu 

Stanov SZĽH v úplnom znení Stanov SZĽH (príloha č. 3). 

 

Uznesenie Kongresu č. 13/2017 

Kongres SZĽH schvaľuje predloženú zmenu Stanov SZĽH a zároveň schvaľuje úplne znenie Stanov 

SZĽH v znení prijatej zmeny.“ 

- ZA:   273 

- PROTI:  10 

- ZDRŽAL SA:  18 

 

Bod 14 - Schválenie Súťažného poriadku SZĽH 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych predpisov predstavila delegátom Kongresu návrh 

Súťažného poriadku SZĽH, pričom pred jeho schválením „en bloc“ delegáti hlasovali o nasledovných 

jednotlivých návrhoch: 

 

Návrh klubu HKM Rimavská Sobota bodu 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH 

- ZA:   35 

- PROTI:  213 

- ZDRŽAL SA:  54 

-  

Uznesenie Kongresu č. 14/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh HKM Rimavská Sobota bodu 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Návrh klubov HK Nitra a DUKLA Trenčín bodu 3.9.6.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 15/2017 

Kongres SZĽH prijal návrh klubov HK Nitra a DUKLA Trenčín bodu 3.9.6.1 Súťažného poriadku 
SZĽH. 

- ZA:   208  

- PROTI:  18 



- ZDRŽAL SA:  59 

 

Návrh na bod 3.9.7.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 16/2017 

Kongres SZĽH prijal návrh na zmenu bodu 3.9.7.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   248 

- PROTI:  20 

- ZDRŽAL SA:  35 

 

Návrh klubu HK Nitra bodu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   150 

- PROTI:  65 

- ZDRŽAL SA:  87 

 

Uznesenie Kongresu č. 17/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh HK Nitra bodu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Návrh klubu DUKLA Trenčín bodu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   145 

- PROTI:  54 

- ZDRŽAL SA:  98 

 

Uznesenie Kongresu č. 18/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh DUKLA Trenčín bodu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Návrh klubu HK 91 Senica bodu 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 19/2017 

Kongres SZĽH prijal návrh HK 91 Senica bodu 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   149 

- PROTI:  114 

- ZDRŽAL SA:  24 

 

Návrh Komisie mládeže SZĽH bodu 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   79 

- PROTI:  154 

- ZDRŽAL SA:  56 

 

Uznesenie Kongresu č. 20/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh Komisie mládeže SZĽH bodu 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Návrh klubu HK 91 Senica bodu 5.3.5 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   118 

- PROTI:  149 

- ZDRŽAL SA:  32 

 

Uznesenie Kongresu č. 21/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh HK 91 Senica bodu 5.3.5 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Návrh Komisie mládeže SZĽH bodu 5.3.5 Súťažného poriadku SZĽH. 
- ZA:   63 

- PROTI:  211 



- ZDRŽAL SA:  18 

 

Uznesenie Kongresu č. 22/2017 

Kongres SZĽH neprijal návrh Komisie mládeže SZĽH bodu 5.3.5 Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Kongres následne schvaľoval úplne znenie Súťažného poriadku SZĽH v znení prijatých zmien 

(príloha č. 4). 

 

Kongres SZĽH schválil úplne znenie Súťažného poriadku  SZĽH v znení prijatých zmien. 

- ZA:   189 

- PROTI:  5 

- ZDRŽAL SA:  15 

 

Bod 15 - Schválenie Prestupového  poriadku SZĽH 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych predpisov predstavila delegátom Kongresu návrh 

Prestupového poriadku SZĽH, pričom pred jeho schválením „en bloc“ delegáti hlasovali o 

nasledovných jednotlivých návrhoch: 

  

Návrh na bod 2.1.15 Prestupového poriadku SZĽH – „prestupové obdobie je obdobie určené na 
podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka....“ 

 

Uznesenie Kongresu č. 23/2017 

Kongres SZĽH prijal návrh na zmenu bodu 2.1.15 Prestupového poriadku SZĽH – „prestupové 

obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája 
bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka....“ 

- ZA:   138 

- PROTI:  76 

- ZDRŽAL SA:  41 

 

Návrh na bod 2.1.15.1 Prestupového poriadku SZĽH – „v prípade hráčov kategórie predprípravka, 
prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a kadeti bez uzatvorenej platnej zmluvy a bez súhlasu materského 
klubu je prestupové obdobie určené od 1. mája do 30. mája príslušného kalendárneho roka; Toto 
ustanovenie sa netýka kategórie dorast, juniori a seniori.“ 

 

Uznesenie Kongresu č. 24/2017 

Kongres SZĽH prijal návrh na zmenu bodu 2.1.15.1 Prestupového poriadku SZĽH - „v prípade 

hráčov kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a kadeti bez uzatvorenej platnej 
zmluvy a bez súhlasu materského klubu je prestupové obdobie určené od 1. mája do 30. mája 
príslušného kalendárneho roka; Toto ustanovenie sa netýka kategórie dorast, juniori a seniori.“ 

- ZA:   189 

- PROTI:  22 

- ZDRŽAL SA:  39 

 

Kongres následne schvaľoval úplne znenie Prestupového poriadku SZĽH v znení prijatých zmien 

(príloha č. 5). 

 

Uznesenie Kongresu č. 25/2017 

Kongres SZĽH schvaľuje predloženú zmenu Prestupového poriadku  SZĽH a zároveň schvaľuje  úplne 
znenie Prestupového poriadku  SZĽH v znení prijatej zmeny. 

- ZA:   240 

- PROTI:  0 



- ZDRŽAL SA:  17 

 

Bod 16 – Schválenie Registračného poriadku SZĽH 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych predpisov predstavila delegátom Kongresu návrh 

Registračného poriadku SZĽH (príloha č. 6), o návrhu následne delegáti hlasovali. 

 

Uznesenie Kongresu č. 26/2017 

 Kongres SZĽH schvaľuje predloženú zmenu Registračného poriadku  SZĽH a zároveň schvaľuje  
úplne znenie Registračného poriadku  SZĽH v znení prijatej zmeny. 

- ZA:   240 

- PROTI:  0 

- ZDRŽAL SA:  17 

 

Bod 17 – Schválenie Disciplinárneho poriadku SZĽH 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych predpisov predstavila delegátom Kongresu návrh 

Disciplinárneho poriadku SZĽH (príloha č. 7), o návrhu následne delegáti hlasovali. 

 

Uznesenie Kongresu č. 27/2017 

 Kongres SZĽH schvaľuje predložený Disciplinárny poriadok SZĽH 

- ZA:   198 

- PROTI:  7 

- ZDRŽAL SA:  18 

 

Bod 18 – Schválenie Volebného poriadku SZĽH 

Kongres rozhodoval o schválení dodatku k Volebnému poriadku SZĽH (príloha č. 8). 

 

Uznesenie Kongresu č. 28/2017 

 Kongres SZĽH schvaľuje predložený dodatok č. 1 k  Volebnému poriadku  SZĽH. 

- ZA:   242 

- PROTI:  0 

- ZDRŽAL SA:  10 

 

Bod 19 – Voľba do orgánov SZĽH 

Volebná komisia SZĽH predstavila delegátom Kongresu kandidátov na post člena Výkonného výboru 
SZĽH (ďalej len „VV“) za oblasť reprezentácií, a to Miroslava Šatana a Ernesta Bokroša. Následne 
však člen Volebnej komisie SZĽH L. Križan informoval delegátov Kongresu o vzdaní sa kandidatúry 

Ernesta Bokroša na predmetný post člena VV, a to ku dňu 23.06.2017. V zmysle uvedeného delegáti 
Kongresu následne volili člena VV za oblasť reprezentácií. 

 

Člen VV za oblasť reprezentácií 
Miroslav Šatan – 252 hlasov 

(spolu bolo odovzdaných 254 hlasov, 2 hlasy boli neplatné) 

 

Volebná komisia SZĽH následne predstavila delegátom Kongresu kandidátov na post predsedu 
Arbitrážnej komisie SZĽH, a to Olivera Pravdu a Rastislava Železníka. Delegáti Kongresu následne 

volili predsedu Arbitrážnej komisie SZĽH. 
 

Predseda Arbitrážnej komisie SZĽH 

Oliver Pravda – 10 hlasov 

 



Rastislav Železník - 242 hlasov

(spolu bolo odovzdanych 256 hlasov, 4 hlasy boli neplatné)

Volebná komisia SZĽH následne predstavila delegátom Congresu kandidátov na post podpredsedu

Arbitrážnej komisie SZĽH, a to Róberta Frimmela Oli era Pravdu, Tomáša Gábriša a Petra Wolfa.

ásledne však člen Volebnej komisie SZĽH L. Križan informoval delegátov Kongresu o vzdaní sa

kandidatúry Róberta Frimmela na predmetný post podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH, a to ku

dňu 23.06.2017. V zmysle uvedeného delegáti Kongresu následne volili podpredsedu Arbitrážnej

komisie SZĽH.

Podpredseda Arbitrá žnej komisie SZĽH

Oliver Pravda - 49 hlasov

Tomáš Gábriš - 23 hlasov

Peter Wolf - 188 hlasov

(spolu bolo odovzdanych 260 hlasov

Bod 20 - Správa Volebnej komisie Z

Po voľbách do orgánov SZĽH člen 'o n J corm ie SZĽH L. Križan predniesol správu Volebnej

komisie SZĽH (príloha č. 9).

Bod 21- Schválenie výšky odmen. r sedo i a podpredsedovi Arbitrážnej komisie SZĽH

alíček predniesol návrh. a _ K ongres Z[H hválil odmenu pre predsedu a podpredsedu

Arbitrážnej komisie SZĽH \0 výšk ·0 ECR za deň zasadnutia Arbitrážnej komisie SZĽH podľa

prezenčnej listiny.

Uznesenie Kongresu Č. 29/2017
Kongres SZĽH schvaľuje odmeny predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH vo výške 50
EUR za deň zasadnutia Arbitrážnej komisie SZĽH podľa prezenčnej listiny.

· ZA: 226

· PROTI: 17
· ZDRŽAL SA: 21

Bod 22 - Diskusi
asledovali diskusné príspevky delegáto a hostí Kongresu. Do diskusie sa prihlásili a následne

prezentovali svoje diskusné príspevky J. Vrábel, Ľ. Pokovič, J. Taraba a Ľ. Kožanová.

Bod 23 - Záver
. Kohút a \.1. Valíček poďakovali prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončili zasadnutie

Kongresu o 1~6.00ho;!._

/: ,-
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Zapisovateľ: Mgr. Radoslav Peciar

~.L.~~ .
Predsedajúci: JUDr. [iroslav Valíček
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