
Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači 
Miesto konania Kongresu SZĽH:  Hotel Kaskády 

Deň a čas začatia Kongresu SZĽH:  05.12.2018, od 10:30 hod. do 19:30 hod. 

Predsedajúci:     JUDr. Miroslav Valíček 

Zapisovateľ:     Mgr. Radoslav Peciar 

 

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, ktorý taktiež privítal  prítomných delegátov a hostí. 

 

Bod 2 - Cena prezidenta SZĽH za infraštruktúru 

Prezident SZĽH M. Kohút ocenil za rozvoj infraštruktúry pri výstavbe zimných štadiónov nasledovných 

laureátov, za vybudovanie Arény Sršňov v Košiciach bol ocenený Marek Mergleský, cenu preberal 

člen VV SZĽH Ladislav Gross. Za vybudovanie Arény Pezinok bol ocenený Roman Weck, cenu preberal 
Marek Majdak. Za vybudovanie PSK Arény v Prešove bol ocenený Ján Kentoš. Za vybudovanie STD 
Arény vo Vranove  bol ocenený Jiří Zeman. Za vybudovanie MM Arény v Krásne nad Kysucou bol 

ocenený Miroslav Martykán.  

 

Bod 3 - Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

M. Valíček oznámil, že na základe prezenčných listín je v čase otvorenia Kongresu prítomných 65 

delegátov s počtom 314 hlasov z pozvaných 82 delegátov s celkovým počtom 340 hlasov pričom 
skonštatoval, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 4 –Schválenie programu 

Delegáti Kongresu hlasovali o nasledovnom návrhu programu: 

1.     Otvorenie Kongresu SZĽH 

2.          Cena prezidenta SZĽH za infraštruktúru 

3.         Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

4.         Schválenie programu 

5.         Schválenie rokovacieho poriadku 

6.         Voľba pracovných skupín 

7.          Správa  mandátovej komisie 

8.         Správa Výkonného  výboru SZĽH – správa členov za jednotlivé oblasti 
9. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku 

uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 5 
písm. b) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10.        Schválenie zmien Stanov SZĽH 

11.       Návrh Komisie mládeže SZĽH na zmenu modelu žiackych súťaží 
12.       Schválenie zmien Súťažného poriadku SZĽH 

13.       Schválenie zmien Prestupového  poriadku SZĽH 

14.      Schválenie opatrenia na základe správy o kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra športu za 
roky 2016 a 2017 

15.        Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2019 

16.        Diskusia 

17.        Záver 



 

Uznesenie Kongresu č. 1/2018 

Kongres schvaľuje program zasadnutia v znení:  

1.     Otvorenie Kongresu SZĽH 

2.          Cena prezidenta SZĽH za infraštruktúru 

3.         Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

4.         Schválenie programu 

5.         Schválenie rokovacieho poriadku 

6.         Voľba pracovných skupín 

7.          Správa  mandátovej komisie 

8.         Správa Výkonného  výboru SZĽH – správa členov za jednotlivé oblasti 
9. Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku 

uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 5 
písm. b) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

10.        Schválenie zmien Stanov SZĽH 

11.       Návrh Komisie mládeže SZĽH na zmenu modelu žiackych súťaží 
12.       Schválenie zmien Súťažného poriadku SZĽH 

13.       Schválenie zmien Prestupového  poriadku SZĽH 

14.      Schválenie opatrenia na základe správy o kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra športu za 
roky 2016 a 2017 

15.        Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2019 

16.        Diskusia 

17.        Záver 

ZA: 314 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Program Kongresu bol schválený. 

 

Bod 5 - Schválenie rokovacieho poriadku 

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Rokovacieho poriadku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 2/2018 

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

ZA: 301   

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Bod 6 - Voľba pracovných skupín 

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

 

Uznesenie Kongresu č. 3/2018 

Kongres SZĽH volí mandátovú komisiu v zložení: Belko Karol (predseda), Laifer Jaroslav, Valášek Imre.  

ZA: 301  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie Kongresu č. 4/2018 



Kongres SZĽH volí: 

- za zapisovateľa: Peciar Radoslav 

- za overovateľov zápisnice: Guryča Roman, Taraba Ján  

- za skrutátorov Kúdelka Peter, Bingulacová Kristína, Štubniaková Agáta 

ZA: 307   

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 7  

 

Bod 7 - Správa  mandátovej komisie 

Mandátová komisia skonštatovala, že podľa prezenčných listín je v čase prejednávania bodu 7 
programu Kongresu prítomných 65 delegátov s počtom hlasov 314 hlasov z celkového počtu 340 
hlasov 82 pozvaných delegátov, pričom kvalifikovaná väčšina hlasov je 204 hlasov a na 

uznášaniaschopnosť Kongresu sa vyžaduje prítomnosť delegátov s 227 hlasmi. Mandátová komisia 

následne skonštatovala, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 8 - Správa  o činnosti Výkonného  výboru SZĽH – správa členov za jednotlivé oblasti 
M. Valíček vyzval prítomných členov VV SZĽH, aby predniesli správu členov o činnosti Výkonného  
výboru SZĽH za jednotlivé oblasti za svoje funkčné obdobie, a to od 16.06.2016. Svoju správu 

o činnosti predniesli L. Gross, D. Mráz, M. Šatan a M. Kohút. 

 

Uznesenie Kongresu č. 5/2018 

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

jednotlivé oblasti.. 

 

Bod 9 - Schválenie zmien kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) Zákona č. 440/2015 
Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

D. Kosová predstavila delegátom Kongresu návrhy jednotlivých klubov na zmenu Dokumentu – 

zmeny kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel 
rozvoja  talentovaných  športovcov v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dokument“). 

 

Kongres hlasoval o návrhu klubu HK Dukla Trenčín na zmenu veku ako kritéria pre udelenie 
Motivačného príspevku za históriu hráčov na 30 rokov v celom znení Dokumentu. 

 

Uznesenie Kongresu č. 6/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh klubu HK Dukla Trenčín na zmenu veku ako kritéria pre udelenie 
Motivačného príspevku za históriu hráčov na 30 rokov v celom znení Dokumentu. 

ZA: 249   

PROTI: 23  

ZDRŽAL SA:27  

 

Kongres následne hlasoval o návrhu HK Dukla Trenčín na zmenu čl. 1 ods. 2 Dokumentu v znení: k 

týmto častiam budú priradené svetové hokejové ligy a hráči  ktorí sú nominovaní a absolvujú MS  SR 

„18“ a SR „20“  nasledovne: 

  - a:  15% sumy –NHL, AHL, draft NHL 

- b:  10% sumy – KHL,SWE, FIN 

  - c:  10% sumy – CZE, SUI, GER 



  - d:   25% sumy – EXM 

  - e:  15% sumy – 1LM 

  - f:  10% sumy – účasť na MS „18“ 

  - g:  15% sumy -  účasť na  MS „20“ 

 

ZA: 29  

PROTI: 185  

ZDRŽAL SA: 94 

Uznesenie Kongresu č. 7/2018 

Kongres neschválil návrh klubu HK Dukla Trenčín na zmenu čl. 1 ods. 2 Dokumentu. 
 

Kongres následne hlasoval o návrhu HK Dukla Trenčín na doplnenie čl. 1 ods. 3  písm. f) Dokumentu 
v znení: minimálne 1. zápas (v prípade dlhodobého zranenia, operácia, otras mozgu). 

 

ZA: 130  

PROTI: 121  

ZDRŽAL SA: 63 

Uznesenie Kongresu č. 8/2018 

Kongres neschválil návrh klubu HK Dukla Trenčín na doplnenie čl. 1 ods. 3 písm. f) Dokumentu. 
 

Kongres následne hlasoval o návrhu MsHKM Žilina na doplnenie čl. 1 ods. 8 Dokumentu v znení: 

Finančný príspevok v zmysle tohto článku sa vypočítavá v príslušnej sezóne z údajov z ukončenej 
predchádzajúcej sezóny 

 

Uznesenie Kongresu č. 9/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh klubu MsHKM Žilina na doplnenie čl. 1 ods. 8 Dokumentu v znení: 

Finančný príspevok v zmysle tohto článku sa vypočítavá v príslušnej sezóne z údajov z ukončenej 

predchádzajúcej sezóny 

ZA: 240 

PROTI: 48  

ZDRŽAL SA: 23 

 

Bod 10 – Schválenie zmien Stanov SZĽH 

Delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch SZĽH a klubov na zmeny Stanov SZĽH, pričom Kongres schválil 

resp. neschválil nasledovné návrhy: 

 

Uznesenie Kongresu č. 10/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 1.1.16 seniorská  súťaž  je súťaž dospelých 
hokejistov, vo vekovej kategórií senior a 1.1.17 mládežnícka  súťaž  je súťaž hokejistov vo všetkých 
vekových kategóriách okrem vekovej kategórie senior 

ZA: 292 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 7 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu klubu Liba Academy na zrušenie bodov 2.2.1.1. a 2.2.2. bod 

písm. a) až c) Stanov SZĽH.  
 

ZA: 10 

PROTI:279  

ZDRŽAL SA: 18 



Uznesenie Kongresu č. 11/2018 

Kongres neschválil návrh klubu Liba Academy na zrušenie bodov 2.2.1.1. a 2.2.2. bod písm. a) až c) 
Stanov SZĽH.  
 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na vypustenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov SZĽH. 
 

ZA: 156 

PROTI: 76  

ZDRŽAL SA: 57 

Uznesenie Kongresu č. 12/2018 

Kongres neschválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov SZĽH. 
 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na zmenu bodov 3.4.2 až 3.4.5 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 13/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na zmenu bodov 3.4.2 až 3.4.5 Stanov SZĽH v znení: Ustanovenia 

pre ďalšie funkčné obdobie Výkonného výboru počínajúc funkčným obdobím 2019-2022: 

Bod 3.4.2 sa mení a znie s účinnosťou od 01.05.2019: 
„3.4.2. Členov Výkonného výboru volí Kongres. Výkonný výbor má 9 členov vrátane prezidenta, z toho 

jeden člen je zástupca športovcov - hokejistov, ak  ho navrhne záujmová organizácia  hokejistov alebo 

najmenej  50 plnoletých hokejistov a je zároveň zvolený Kongresom.  
Nasledovné  body sa menia: 

„3.4.3 Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“ 

„3.4.4 Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“ 

„3.4.5 Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.“ 

- ZA: 263 

- PROTI: 21 

- ZDRŽAL SA:17 

 

Uznesenie Kongresu č. 14/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 3.4.2, pričom do schváleného znenia bodu 3.4.2 
sa dopĺňa posledná veta „Vo Výkonnom výbore nemôžu byť v čase zvolenia dve osoby s rovnakou 

klubovou  príslušnosťou.“ 

- ZA: 219 

- PROTI: 28 

- ZDRŽAL SA:56 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na doplnenie bodu 3.4.6 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 15/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 3.4.6 Stanov SZĽH v znení: Pri voľbách 
jednotlivých členov Výkonného výboru môže každý delegát Kongresu odovzdať svoje hlasy najviac 
jednému kandidátovi v jednom  kole volieb. 

- ZA: 309 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 4 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na vypustenie bodu 3.4.10 písm. e) Stanov SZĽH. 
 



Uznesenie Kongresu č. 16/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 3.4.10 písm. e) Stanov SZĽH v znení: schvaľuje 
krátkodobú (1 rok), strednodobú (4 roky) a dlhodobú (10 rokov) stratégiu rozvoja ľadového hokeja a 
in-line hokeja. 

- ZA: 256 

- PROTI: 34 

- ZDRŽAL SA: 13 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na zmenu bodu 3.4.12 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 17/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.4.12 Stanov SZĽH v znení: Výkonný výbor plní 

úlohy licenčného orgánu SZĽH, pričom predsedom  licenčného orgánu je vždy prezident 
a podpredsedom licenčného orgánu je člen Výkonného výboru, ktorý bol zvolený za člena Výkonného 
výboru najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov viacerých členov Výkonného výboru 
je  podpredsedom licenčného orgánu ten, ktorý bol zvolený v skoršej voľbe. 

- ZA: 264 

- PROTI: 24 

- ZDRŽAL SA: 5 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na zmenu bodu 3.6.8 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 18/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.6.8 Stanov SZĽH v znení: Prezident koná za SZĽH 
pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami. 

- ZA: 222 

- PROTI: 59 

- ZDRŽAL SA: 19 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na vypustenie „Ekonomicko-marketingová komisia – 

riadiaca komisia“ v bode 3.7.1 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 19/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na vypustenie „Ekonomicko-marketingová komisia – riadiaca 

komisia“ v bode 3.7.1 Stanov SZĽH. 
- ZA: 235 

- PROTI: 46 

- ZDRŽAL SA: 14 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu HC 05 Banská Bystrica na doplnenie „Komisia rozhodcov – 

riadiaca komisia“ v bode 3.7.1 Stanov SZĽH. 

 

Uznesenie Kongresu č. 20/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH na vypustenie „Komisia rozhodcov – riadiaca komisia“ v bode 3.7.1 

Stanov SZĽH. 
- ZA: 221 

- PROTI: 49 

- ZDRŽAL SA: 44 



 

Kongres následne hlasoval o návrhu SZĽH na zrušenie bodu 3.7.4 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 21/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH zrušenie bodu 3.7.4 Stanov SZĽH v znení: Predseda Ekonomicko-

marketingovej komisie musí mať ukončené ekonomické alebo marketingové vysokoškolské 
vzdelanie  druhého stupňa. 

- ZA: 261 

- PROTI: 27 

- ZDRŽAL SA: 26 

 

Kongres následne hlasoval o návrhu predsedu Arbitrážnej komisie SZĽH na vypustenie prvej vety v 
bode 4.1.5 Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 22/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh SZĽH predsedu Arbitrážnej komisie SZĽH na vypustenie prvej vety v bode 
4.1.5 Stanov SZĽH v znení: Osoby, ktoré tvoria štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky sú povinné 
používať počas reprezentácie štátny znak Slovenskej republiky a označenie štátnej príslušnosti v 
rozsahu vymedzenom v Štatúte reprezentanta. 

- ZA: 245 

- PROTI: 20 

- ZDRŽAL SA: 23 

 

Kongres následne hlasoval o doplnení bodu 10.1.10 do Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie Kongresu č. 23/2018 

Kongres SZĽH schválil doplnenie bodu 10.1.10 do Stanov SZĽH v znení: S účinnosťou od 01.05.2019 sa 
menia body 3.4.2 a 3.4.12  Stanov a rušia sa  body 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, V bode 3.7.1 Stanov sa s 
účinnosťou od 01.05.2019 vypúšťa : “Ekonomicko-marketingová komisia - riadiaca komisia”. 

- ZA: 286 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Bod 11 - Návrh Komisie mládeže SZĽH na zmenu modelu žiackych súťaží 

Členovia Komisie mládeže SZĽH M. Handzuš a V. Čacho predstavili delegátom Kongresu návrh nového 

modelu žiackych súťaží pre sezóny 2019/2020 a nasl. 

 

Uznesenie Kongresu č. 24/2018 

Kongres SZĽH schválil návrh Komisie mládeže SZĽH nového modelu žiackych súťaží pre sezóny 
2019/2020 a nasl. 

- ZA: 222 

- PROTI: 56 

- ZDRŽAL SA:27 

 

Bod 12 - Schválenie zmien Súťažného poriadku SZĽH 

Delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch SZĽH a klubov na zmeny Súťažného poriadku SZĽH, pričom 
Kongres svojimi uzneseniami schválil resp. neschválil nasledovné návrhy 



 

Uznesenie Kongresu č. 25/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie slov „majstrovských“ a „na území Slovenskej republiky“ 

v čl. I. Súťažného poriadku 

- ZA: 302 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA:3 

 

 

Uznesenie Kongresu č. 26/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 1.1.17 Súťažného poriadku v znení: ostaršenie – 

povolenie štartu hokejistu z nižšej vekovej kategórie do vyššej vekovej kategórie. Riadiaci orgán 
súťaže je oprávnený upraviť ostaršenie pre jednotlivé súťaže pre príslušné súťažné obdobie. 

- ZA: 242 

- PROTI: 46 

- ZDRŽAL SA:2 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu klubu HC Nové Zámky na zrušenie ostaršenia pre 
hráčov, ktorí dovŕšia 18. rok veku. 
 

- ZA: 70 

- PROTI: 190 

- ZDRŽAL SA: 31 

Uznesenie Kongresu č. 27/2018 

Kongres neschválil návrh HC Nové Zámky na zrušenie ostaršenia pre hráčov, ktorí dovŕšia 18. rok 
veku. 

 

 

Uznesenie Kongresu č. 28/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 1.1.24 Súťažného poriadku v znení: reorganizácia súťaže 
je len zrušenie alebo založenie novej súťaže. 

- ZA: 181 

- PROTI: 74 

- ZDRŽAL SA:31 

 

Uznesenie Kongresu č. 29/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 1.2.1.1 Súťažného poriadku v znení: podmienky pre 

prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 tohto poriadku. 
- ZA: 236 

- PROTI: 26 

- ZDRŽAL SA:22 

 

Uznesenie Kongresu č. 30/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 1.2.1.3 Súťažného poriadku v znení: zoznamy 

kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH - 

hráčov v kategóriách juniori, dorastenci, kadeti, žiaci, prípravka, ktorí sú zároveň aktívnymi 
hokejistami s platnou hráčskou licenciou (KRP) a to jednotlivo pre družstvá. Tieto zoznamy tvoria 
prílohu k prihláške do súťaže a nie sú športovotechnickým dokumentom pre súťažné zápasy. SZĽH 
môže v podmienkach pre prihlásenie sa družstiev do súťaže určiť výnimky, týkajúce sa statusu 
aktívneho hokejistu 

- ZA: 235 



- PROTI: 41 

- ZDRŽAL SA:14 

 

Uznesenie Kongresu č. 31/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 1.3.6 Súťažného poriadku v znení:  

1.3.6.1  0.ročník, predprípravka -  nesúťažná veková kategória 

1.3.6.2  1.ročník, predprípravka -  nesúťažná veková kategória 

1.3.6.3  2.ročník predprípravka -  nesúťažná veková kategória 

1.3.6.4  3.ročník prípravka - súťažná veková kategória 

1.3.6.5  4.ročník prípravka - súťažná veková kategória 

1.3.6.6  5.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 

1.3.6.7  6.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 

1.3.6.8  7.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória 

1.3.6.9  8.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória  
1.3.6.10 9. a 10. ročník kadeti - súťažná veková kategória 

1.3.6.11 dorastenci - súťažná veková kategória 

1.3.6.12 juniori - súťažná veková kategória 

1.3.6.13 seniori (ženy/muži) - súťažná veková kategória 

- ZA: 291 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu HK Dukla Trenčín a MsHKM Žilina na zmenu bodov 
Súťažného poriadku 1.3.6.4 3. ročník prípravka - nesúťažná veková kategória, 1.3.6.5 4. ročník 
prípravka - nesúťažná veková kategória. 
 

- ZA: 67 

- PROTI: 211 

- ZDRŽAL SA: 22 

Uznesenie Kongresu č. 32/2018 

Kongres neschválil návrh HK Dukla Trenčín a MsHKM Žilina na zmenu bodov 1.3.6.4 3. ročník 
prípravka - nesúťažná veková kategória, 1.3.6.5 4. ročník prípravka - nesúťažná veková kategória. 
 

Uznesenie Kongresu č. 33/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodov 1.4.1 a 1.4.2 v znení:  

1.4.1 SZĽH určuje pre potreby Súťažného poriadku, ako aj pre potreby prestupových vzťahov v rámci 
SZĽH nasledovnú hierarchiu úrovne a pomenovanie súťaží: 

1. úroveň  extraliga seniorov alebo zahraničná súťaž vekovej kategórie dospelých, 

najvyššej úrovne súťaže, organizovaná členským zväzom IIHF, ktorý je účastníkom najvyššej 
kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji 
2. úroveň  I. liga seniorov 

3. úroveň  extraliga juniorov 

4. úroveň  extraliga dorastu 

5. úroveň  II. liga seniorov a liga žien 

6. úroveň  I. liga juniorov 

7. úroveň  I. liga dorastu 

8. úroveň  liga kadetov 

 9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 

10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 

11. úroveň     liga mladších žiakov 6 ročník 

12. úroveň  liga mladších žiakov 5. ročník 



13. úroveň  súťaže prípraviek 

14. úroveň  regionálna nižšia súťaž seniorov 

15. úroveň  regionálna nižšia súťaž juniorov 

16. úroveň  regionálna nižšia súťaž dorastu 

17. úroveň  regionálna nižšia súťaž starších žiakov 

18. úroveň  regionálna nižšia súťaž mladších žiakov 

1.4.2 SZĽH určuje, že pri zmene termínov majstrovských zápasov, majú jednotlivé súťaže nasledovnú 
prioritu: 

1. úroveň  extraliga seniorov 

2. úroveň  extraliga juniorov 

3. úroveň  I. liga seniorov 

4. úroveň  extraliga dorastu 

5. úroveň  liga kadetov 

6. úroveň  liga žien a II. liga seniorov 

7. úroveň  I. liga juniorov 

8. úroveň  I. liga dorastu 

9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 

10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 

11. úroveň      liga mladších žiakov 6 ročník 

12. úroveň liga mladších žiakov 5. ročník  
13.úroveň  ostatné regionálne súťaže seniorov, žien, juniorov, dorastu, žiakov 
a prípraviek 

- ZA: 220 

- PROTI: 2 

- ZDRŽAL SA: 21 

 

Uznesenie Kongresu č. 34/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodov 1.5.6 až 1.5.8 Súťažného poriadku v znení:  

1.5.6 Aktuálne vyobrazenie ihriska pre potreby Súťažného poriadku SZĽH tvorí prílohu č.  1. 

1.5.7 Vyobrazenie ihriska na účely minihokeja pre potreby Súťažného poriadku SZĽH tvorí prílohu č.  2. 

1.5.8 Pravidlá minihokeja pre potreby Súťažného poriadku SZĽH tvoria prílohu č.  3. 

- ZA: 278 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 14 

 

Uznesenie Kongresu č. 35/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 2.1.3 Súťažného poriadku v znení: SZĽH schvaľuje 
štruktúru súťaží prostredníctvom VV SZĽH, eviduje prihlášky do súťaží, určuje model súťaží, žrebuje 
nasadenie družstiev do súťaží, overuje výsledky hokejových stretnutí, rozhoduje o námietkach 
účastníkov súťaží, rozhoduje o úprave počtu bodov účastníkovi súťaže, rozhoduje o kontumácii 
hokejových stretnutí v zmysle osobitného predpisu SZĽH. 

- ZA: 265 

- PROTI: 7 

- ZDRŽAL SA: 13 

 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu HK Iskra Partizánske na zmenu bodu 2.3.10 Súťažného 
poriadku v znení: 

2.3.10 SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určiť štartovné.  
2.3.10.1 Štartovným sa rozumie peňažné plnenie klubu a zahraničného klubu,  ktoré je klub 

povinný zaplatiť SZĽH za účasť družstva v súťaži, a to vo výške, spôsobom a v rozsahu 
určenom v tomto predpise. 



2.3.10.2 Výška štartovného pre súťažné obdobie je určená podľa vekovej kategórie a úrovne 
súťaže za každé družstvo klubu, ktoré klub prihlásil do súťaže, a to nasledovne: 

·         I. Liga seniorov           1.000,-EUR 

·         II. Liga seniorov            500,-EUR 

·         Extraliga žien                200,-EUR   

·         Extraliga juniorov        900,-EUR 

·         I. Liga juniorov              650,-EUR 

·         Extraliga dorastu          800,-EUR 

·         I. Liga dorastu               500,-EUR 

·         Liga kadetov                 500,-EUR 

·         Liga starších žiakov      500,-EUR 

·         Liga mladších žiakov   500,-EUR 

·         Súťaž prípraviek           300,-EUR 

2.3.10.3 Klub je povinný zaplatiť štartovné na celé súťažné obdobie za všetky družstvá klubu 
prihlásených do súťaže v jednej splátke do 15.06. kalendárneho roka 

 

- ZA: 134 

- PROTI: 109 

- ZDRŽAL SA: 50 

Uznesenie Kongresu č. 36/2018 

Kongres neschválil návrh HK Iskra Partizánske na zmenu bodu 2.3.10 Súťažného poriadku v znení 

2.3.10 SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určiť štartovné.  
2.3.10.1 Štartovným sa rozumie peňažné plnenie klubu a zahraničného klubu,  ktoré je klub 

povinný zaplatiť SZĽH za účasť družstva v súťaži, a to vo výške, spôsobom a v rozsahu 

určenom v tomto predpise. 
2.3.10.2 Výška štartovného pre súťažné obdobie je určená podľa vekovej kategórie a úrovne 
súťaže za každé družstvo klubu, ktoré klub prihlásil do súťaže, a to nasledovne: 

·         I. Liga seniorov           1.000,-EUR 

·         II. Liga seniorov            500,-EUR 

·         Extraliga žien                200,-EUR   

·         Extraliga juniorov        900,-EUR 

·         I. Liga juniorov             650,-EUR 

·         Extraliga dorastu         800,-EUR 

·         I. Liga dorastu               500,-EUR 

·         Liga kadetov                 500,-EUR 

·         Liga starších žiakov     500,-EUR 

·         Liga mladších žiakov   500,-EUR 

·         Súťaž prípraviek           300,-EUR 

2.3.10.3 Klub je povinný zaplatiť štartovné na celé súťažné obdobie za všetky družstvá klubu 
prihlásených do súťaže v jednej splátke do 15.06. kalendárneho roka 

 

Uznesenie Kongresu č. 37/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 2.3.15 Súťažného poriadku v znení: Manuál pre 

vyznačenie čiar na ihrisku (ľadovej ploche) tvorí prílohu č. 4. 
- ZA: 227 

- PROTI: 0  

- ZDRŽAL SA: 24 

 

Uznesenie Kongresu č. 38/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie slova „majstrovských“ v bode 2.4.4 Súťažného poriadku. 
- ZA: 253 



- PROTI: 0  

- ZDRŽAL SA: 8 

 

Uznesenie Kongresu č. 39/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 3.1.4 Súťažného poriadku v znení: Hokejista, ktorý 

nedosiahol plnoletosť, musí mať písomný súhlas s prípadným ošetrením hokejistu počas vykonávania 
športu alebo v súvislosti s ním podpísaný zákonným zástupcom hokejistu. 

- ZA: 208 

- PROTI: 0  

- ZDRŽAL SA: 13 

- NEHLASOVAL:23 

 

 Uznesenie Kongresu č. 40/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.2.1 Súťažného poriadku v znení: Na účely prihlásenia sa 
do akejkoľvek súťaže organizovanej a riadenej SZĽH, sa za družstvo považuje skupina najmenej 16 
hokejistov (vrátane brankára), ktorí sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom 

klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň aktívnymi 
hokejistami  s platnou hráčskou licenciou (KRP). Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže  je riadnym 
alebo registrovaným členom SZĽH, ktorých klub zapíše na oficiálny zoznam hokejistov. Hokejisti 
uvedení v oficiálnom zozname hokejistov sa môžu zmeniť aj v priebehu súťaže. Po skončení obdobia 
určeného na prihlásenie sa do súťaže až do konca prestupového obdobia, musia byť na zoznam 
družstva pre jednotlivé súťaže dopísaní aj hráči, ktorí pôsobia v klube na hosťovaní. Hráči, ktorí boli 
vyradení, musia byť zo zoznamu vyškrtnutí. 

- ZA: 214 

- PROTI: 7  

- ZDRŽAL SA: 0 

- NEHLASOVAL:23 

 

Uznesenie Kongresu č. 41/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.4.2 až 3.4.3.13 Súťažného poriadku v znení:  

3.4.2 Vekové kategórie kadeti, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka a predprípravka sú určené na 
základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci k  ročníku povinnej školskej 
dochádzky. Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, ktorý z dôvodu 
odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia nižší  ročník povinnej školskej 
dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie podľa ročníka povinnej školskej dochádzky, 
ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto podmienky: 

 hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného kalendárneho 
roku, 

 preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
 výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 

Uvedenú  výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej školskej 
dochádzky.  

3.4.3 Rozdelenie jednotlivých kategórií podľa veku hokejistu, ak bod 3.4.2 neustanovuje inak, je 
nasledovné: 

3.4.3.1. 0. ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka            
            do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roku,v ktorom dovŕšia 6 rokov veku, 

3.4.3.2 1.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 7 rokov veku 

3.4.3.3 2.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do  31.8. 

(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 8 rokov veku. 



3.4.3.4. 3.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom dovŕšia 9 rokov veku. 
3.4.3.5 4.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 10 rokov veku, 
3.4.3.6 5.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 11 rokov veku, 
3.4.3.7 6.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 12 rokov veku, 
3.4.3.8 7.ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 13 rokov veku, 
3.4.3.9 8. ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 14 rokov veku. 
3.4.3.10. Kadeti hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.8. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 15 rokov veku. 
3.4.3.11 Dorastenci hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.12. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 16 rokov veku, 
3.4.3.12 Juniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.12. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, 
3.4.3.13 Seniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 20 a viac 
rokov veku. 

- ZA: 233 

- PROTI: 0  

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Uznesenie Kongresu č. 42/2018 

Kongres schválil návrh ŠKP Bratislava na doplnenie bodu 3.4.4 Súťažného poriadku v znení: Pre ženské 
súťaže platia nasledovné vekové kategórie: do 15 rokov (mládež) a od 15 rokov (senior). 

- ZA: 171 

- PROTI: 28  

- ZDRŽAL SA: 36 

 

Uznesenie Kongresu č. 43/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 3.6.7  Súťažného poriadku v znení: V súťažiach riadených 
SZĽH alebo osobami poverenými SZĽH riadením súťaží môžu funkciu trénera vykonávať len tréneri s 
licenciami predpísanými v osobitnom predpise v smernici pre udeľovanie trénerských preukazov s 
vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji. 

- ZA: 222 

- PROTI: 7  

- ZDRŽAL SA: 16 

 

Uznesenie Kongresu č. 44/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodov 3.6.8 až 3.6.10 Súťažného poriadku v znení:  

3.6.8 Žiadosť o výnimku z bodu 3.6.7 Súťažného poriadku SZĽH písomne podáva príslušný tréner 
prostredníctvom hokejového klubu, ktorý k nej pripojí svoje stanovisko a predloží ju na rozhodnutie 
Výkonného výboru SZĽH. Výnimku povoľuje Výkonný výbor SZĽH   
3.6.9 Nedodržanie predpísanej úrovne licencie trénera v zmysle Smernice pre udeľovanie preukazov s 
vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji sa považuje za disciplinárne previnenie podľa 
Disciplinárneho poriadku. 

3.6.10 Na kontrole dodržiavania predpísaných úrovní licencií trénerov sa podieľajú SZĽH. V prípade 
zistenia nedodržania predpísanej licencie SZĽH postúpi vec na Disciplinárnu komisiu SZĽH, ktorá rieši 

previnenie na prvom stupni. 



-      ZA: 222 

- PROTI: 7  

- ZDRŽAL SA: 16 

 

Uznesenie Kongresu č. 45/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 3.9.2.6 Súťažného poriadku v znení: hráčske zmluvy v 
príslušných vekových kategóriách 

-      ZA: 246 

- PROTI: 0  

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhu Komisie mládeže na vypustenie bodu 3.9.6.1 
Súťažného poriadku. 
 

-      ZA: 134 

- PROTI: 114  

- ZDRŽAL SA: 22 

Uznesenie Kongresu č. 46/2018 

Kongres neschválil návrh Komisie mládeže na vypustenie bodu 3.9.6.1 Súťažného poriadku v znení: 

V mládežníckych  kategóriách uvedených v článku 1.3.6.6 až 1.3.6.9 SP SZĽH  kategorizuje SZĽH 
družstvá do jednotlivých výkonnostných úrovní na I. ligu mladších a starších žiakov (všetky prihlásené 
kategórie 5.,6.,7.,8.) a II. ligu mladších a starších žiakov (spojené ročníky 6.+5., 8.+7.) 
 

Po diskusii, v ktorej členovia Komisie mládeže vysvetlil význam a potrebu zrušenia bodu 3.9.6.1 
Súťažného poriadku v nadväznosti na už schválený návrh nového modelu žiackych súťaží, delegáti 

Kongresu hlasovali o opätovnom hlasovaní o danom návrhu a následne o návrhu na zrušenie bodu 

3.9.6.1 Súťažného poriadku.  
- ZA: 241 

- PROTI: 34  

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie Kongresu č. 47/2018 

Kongres schválil návrh Komisie mládeže na zrušenie bodu 3.9.6.1 Súťažného poriadku v znení: 

V mládežníckych  kategóriách uvedených v článku 1.3.6.6 až 1.3.6.9 SP SZĽH  kategorizuje SZĽH 
družstvá do jednotlivých výkonnostných úrovní na I. ligu mladších a starších žiakov (všetky prihlásené 
kategórie 5.,6.,7.,8.) a II. ligu mladších a starších žiakov (spojené ročníky 6.+5., 8.+7.)     

- ZA: 232 

- PROTI: 34  

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu Fevra blue vipers na doplnenie bodu 3.12.7 Súťažného 
poriadku v znení: Organizátor zápasu je zodpovedný za to, že 60 minút pred stretnutím a počas 
celého stretnutia v priestoroch zimného štadióna je zakázaný predaj tvrdého alkoholu a 12° 
stupňového piva. 
 

- ZA: 41 

- PROTI: 150  

- ZDRŽAL SA: 69 

Uznesenie Kongresu č. 48/2018 



Kongres neschválil návrh Fevra blue vipers na doplnenie bodu 3.12.7 Súťažného poriadku v znení: 

Organizátor zápasu je zodpovedný za to, že 60 minút pred stretnutím a počas celého stretnutia v 
priestoroch zimného štadióna je zakázaný predaj tvrdého alkoholu a 12° stupňového piva. 
 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu HK Dukla Trenčín a HK Trnava na zmenu bodu 3.14.2 

Súťažného poriadku v znení: Osoba poskytujúca zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1. je povinná 
sa pred začiatkom rozcvičky družstiev na ľade hlásiť hlavnému rozhodcovi, tzn. najneskôr 40 min. 

pred skutočným začiatkom stretnutia, ak tak neurobí, rozhodca túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
hlavnému usporiadateľovi. V prípade, že takáto osoba nie je prítomná pred začatím rozcvičky 
družstiev na ľade, resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi zápasu, ale dostaví sa do úradne 

stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí a 
zápas sa uskutoční. 
 

- ZA: 119 

- PROTI: 101  

- ZDRŽAL SA: 42 

Uznesenie Kongresu č. 49/2018 

Kongres neschválil návrh HK Dukla Trenčín a HK Trnava na zmenu bodu 3.14.2 Súťažného poriadku 
v znení: Osoba poskytujúca zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1. je povinná sa pred začiatkom 
rozcvičky družstiev na ľade hlásiť hlavnému rozhodcovi, tzn. najneskôr 40 min. pred skutočným 
začiatkom stretnutia, ak tak neurobí, rozhodca túto skutočnosť bezodkladne oznámi hlavnému 
usporiadateľovi. V prípade, že takáto osoba nie je prítomná pred začatím rozcvičky družstiev na ľade, 
resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi zápasu, ale dostaví sa do úradne stanoveného začiatku 
stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí a zápas sa uskutoční. 
 

Uznesenie Kongresu č. 50/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 4.2.5.2 Súťažného poriadku v znení: technická porucha 

(závažné poškodenie zimného štadióna, únik nebezpečných chemických látok na zimnom štadióne 
ohrozujúci zdravie, dlhodobý výpadok elektrickej energie s čakacou dobou dlhšou ako 40 min.). 

- ZA: 270 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie Kongresu č. 51/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie slova „majstrovských“ v bode 4.5.1 Súťažného poriadku. 
- ZA: 245 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 12 

 

Uznesenie Kongresu č. 52/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na vypustenie bodu 4.5.2 Súťažného poriadku v znení: Model súťaže v 
majstrovských súťažiach navrhuje SZĽH, a to na jedno súťažné obdobie. Model súťaží schvaľuje VV 
SZĽH. 

- ZA: 245 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 12 

 

Následne delegáti Kongresu hlasovali o návrhu SZĽH na zrušenie bodu 4.5.3 Súťažného poriadku 

v znení „Postup a zostup v majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po 
skončení súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho 
postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže. Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo 



umiestnené na druhom mieste rovnakej súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém 
priameho zostupu sa uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne 

predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže.“ a bodu 4.5.4 

Súťažného poriadku „Ak ďalej nie je ustanovené inak, platí, že systém kvalifikácie play out teda 
systém vyraďovacej súťaže o postup/zostup medzi víťazom, resp. družstvom umiestneným na 
druhom mieste v nižšej súťaži a posledným, resp. predposledným umiestneným družstvom vyššej 
súťaže sa môže uplatniť iba v seniorských majstrovských súťažiach.“ 

 

- ZA: 131 

- PROTI: 93 

- ZDRŽAL SA: 46 

Uznesenie Kongresu č. 53/2018 

Kongres neschválil návrh SZĽH na zrušenie bodu 4.5.3 Súťažného poriadku v znení „Postup a zostup v 

majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení súťaže. Vo všeobecnosti 
platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže. 
Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste rovnakej 
súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho zostupu sa uplatňuje tak, že 
družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo 
zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže.“ A bodu 4.5.4 Súťažného poriadku „Ak ďalej nie je ustanovené 
inak, platí, že systém kvalifikácie play out teda systém vyraďovacej súťaže o postup/zostup medzi 
víťazom, resp. družstvom umiestneným na druhom mieste v nižšej súťaži a posledným, resp. 
predposledným umiestneným družstvom vyššej súťaže sa môže uplatniť iba v seniorských 
majstrovských súťažiach.“ 

 

Následne delegáti hlasovali o návrhu MŠK Púchov na zmenu bodu 5.3.3 Súťažného poriadku. 

 

- ZA: 74 

- PROTI: 148 

- ZDRŽAL SA: 51 

Uznesenie Kongresu č. 54/2018 

Kongres neschválil návrh  MŠK Púchov na zmenu bodu 5.3.3 Súťažného poriadku na  zjednotenie 

počtu zahraničných hráčov v mužstve na počet dvoch zahraničných hráčov v mužstve vo všetkých 
mládežníckych kategóriách, bez rozdielu na úroveň súťaží. 
 

Následne delegáti hlasovali o návrhu MŠK Púchov na zmenu bodu 5.3.5 Súťažného poriadku. 
 

- ZA: 72 

- PROTI: 170 

- ZDRŽAL SA: 24 

Uznesenie Kongresu č. 55/2018 

Kongres neschválil návrh  MŠK Púchov na zmenu bodu 5.3.5 Súťažného poriadku, a to aby sa suma za 

zahraničného hráča platila len raz, ako jednorazový poplatok za účinkovanie v slovenských súťažiach. 
 

Uznesenie Kongresu č. 56/2018 

Kongres schválil návrh Komisie mládeže na  zmenu prvej vety v bode 5.6.1 Súťažného poriadku 
v znení: „SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 hokejistov, 
bez ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie, a to vo vekovej 

kategórii predprípravka, prípravka, mladší žiaci a starší žiaci o jeden rok, ak ďalej nie je uvedené inak, 
kadeti a dorast o dve vekové kategórie, juniori o jednu vekovú kategóriu, a to nasledovne:...“. 

- ZA: 238 

- PROTI: 19 



- ZDRŽAL SA: 10 

 

Uznesenie Kongresu č. 57/2018 

Kongres schválil návrh Komisie mládeže na  zmenu ostaršenia hokejistu 2. ročníka až 7. ročníka v bode 
5.6.1 Súťažného poriadku v znení: 

 hokejista 2. ročníka môže byť ostaršený len do 3. ročníka na základe platného ostaršenia,  
 hokejista 3. ročníka môže byť ostaršený len do 4. ročníka na základe platného ostaršenia,  
 hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený len do 5. ročníka na základe platného ostaršenia, 
 hokejista 5. ročníka môže byť ostaršený len do 6. ročníka na základe platného ostaršenia, 
 hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený len do 7. ročníka na základe platného ostaršenia, 
 hokejista 7. ročníka môže byť ostaršený len do 8. ročníka na základe platného ostaršenia, 

- ZA: 222 

- PROTI: 10 

- ZDRŽAL SA: 25 

 

Uznesenie Kongresu č. 58/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 5.6.2 Súťažného poriadku v znení: SZĽH pre udržanie 
integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 3 hokejistiek a 1 brankárky z vyššej vekovej 
kategórie v zápase nižšej vekovej kategórie, a to v súlade s bodom 1.1.18 tohto poriadku.  Vekové 

kategórie sa vždy  riadia nastavením vekových kategórií mužských súťaží, okrem súťaží žien. O ich 

zaradení do súpisky rozhoduje tréner príslušnej vekovej kategórie. Takýmto spôsobom sa môžu 
zapísať na súpisku a do hry počas trvania súťaže môžu zapojiť najviac päť korčuliarok a jedna 
brankárka z vyššej vekovej kategórie. 

- ZA: 268 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie Kongresu č. 59/2018 

Kongres schválil návrh HK Dukla Trenčín a HK Trnava na zmenu prvej a druhej vety bodu 6.13.1 

Súťažného poriadku v znení: Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa neprevinilo 
priznáva taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. 
Družstvu, ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5. 

- ZA: 233 

- PROTI: 16 

- ZDRŽAL SA: 18 

 

Uznesenie Kongresu č. 60/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie tretej vety bodu 6.13.1 Súťažného poriadku v znení: V 

prípade druhej a ďalšej kontumácie sa družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne odpočítava taký počet 
bodov aký prináleží za víťazstvo v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži. 

- ZA: 213 

- PROTI: 46 

- ZDRŽAL SA: 4 

Uznesenie Kongresu č. 61/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zrušenie bodu 7.6.2 Súťažného poriadku v znení: Pri vyhlásení 

kontumačného výsledku sa družstvu klubu, ktoré sa neprevinilo priznáva taký počet bodov, aký mu 
prináleží za víťazstvo v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu klubu, 
ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod a obdrží pasívne skóre 0:5. Ak sa zápas skončí rozdielom 
vyšším ako 5 gólov v prospech družstva klubu, ktoré sa neprevinilo,   SZĽH prizná pri kontumácii 
družstvám reálny výsledok, ktorý bol nimi dosiahnutý v zápase na ľadovej ploche. V oboch prípadoch 



o ďalších štatistických údajoch uvedených v Zápise o zápase (góly, asistencie, tresty atď.) rozhodne 
SZĽH. 

- ZA: 259 

- PROTI: 7 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Uznesenie Kongresu č. 62/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na zmenu bodu 7.6.7 Súťažného poriadku v znení: Družstvo, ktorému bola 
zastavená činnosť nepodmienečne, prehráva kontumačne všetky majstrovské stretnutia po dobu 
zastavenia činnosti, bez odpočtu bodov. 

- ZA: 268 

- PROTI: 6 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Uznesenie Kongresu č. 63/2018 

Kongres schválil návrh SZĽH na doplnenie bodu 10.3 Súťažného poriadku v znení: Hráči vo vekových 
kategóriách 5. ročník, mladší žiaci, 6. ročník, mladší žiaci, 7. ročník, starší žiaci a 8. ročník, starší žiaci, 
ktorí boli zaradení do vekovej kategórie podľa povinnej školskej dochádzky bez ohľadu na dátum 
narodenia v zmysle bodu 3.4.1 SP SZĽH účinného do 30.04.2019, zostávajú zaradení do týchto 
vekových kategórií bez potreby uplatnenia výnimky podľa bodu 3.4.2 SP SZĽH. 

- ZA: 275 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 5 

 

Uznesenie Kongresu č. 64/2018 

Kongres schválil účinnosť prijatých zmien Súťažného poriadku schválených v tomto bude programu 

Kongresu na 1.5.2019. 

- ZA: 271 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 7 

 

Bod 13 - Schválenie zmien Prestupového poriadku SZĽH 

Delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch SZĽH a klubov na zmeny Prestupového poriadku SZĽH, pričom 
Kongres svojimi uzneseniami schválil resp. neschválil nasledovné návrhy 

 

Uznesenie Kongresu č. 65/2018 

Kongres schválil návrh HC 05 Banská Bystrica na zmenu bodu 2.1.15 Prestupového poriadku v znení: 

je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája 
bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 
15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) 

neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, 
najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného 
prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa 

konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia. 

- ZA: 141 

- PROTI: 87 

- ZDRŽAL SA: 37 

Delegáti Kongresu následne hlasovali o návrhoch Liba Academy na zmenu bodu 2.1.15.1 a doplnenie 

bodu 2.1.15.2 Prestupového poriadku. 

 

- ZA: 6 



- PROTI: 255 

- ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie Kongresu č. 66/2018 

Kongres neschválil návrh  Liba Academy na zmenu bodu 2.1.15.1 a doplnenie bodu 2.1.15.2 

Prestupového poriadku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 67/2018 

Kongres schválil návrh HC 05 Banská Bystrica na zmenu bodu 10.2 a 10.3 Prestupového poriadku 

v znení:  10.2 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v 
priebehu jedného súťažného obdobia. Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v klube, ktorý 

je v združení bez právnej subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na hosťovaní podľa tohto 
článku  a to v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej kategórie 
senior. 

10.3 Dĺžka hosťovania môže byť povolená minimálne na 15 dní a maximálne na dobu trvania zmluvy s 
materským klubom a príslušnej vekovej kategórie, podľa toho, čo nastane skôr. 

- ZA: 135 

- PROTI: 64 

- ZDRŽAL SA: 39 

 

Uznesenie Kongresu č. 68/2018 

Kongres schválil návrh HC 05 Banská Bystrica na zmenu bodu 10.2 a 10.3 Prestupového poriadku 

v znení:   

10.2 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v priebehu 
jedného súťažného obdobia. Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v klube, ktorý je v 

združení bez právnej subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na hosťovaní podľa tohto článku  a 

to v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej kategórie senior. 
10.3 Dĺžka hosťovania môže byť povolená minimálne na 15 dní a maximálne na dobu trvania zmluvy s 
materským klubom a príslušnej vekovej kategórie, podľa toho, čo nastane skôr. 

- ZA: 135 

- PROTI: 64 

- ZDRŽAL SA: 39 

 

Uznesenie Kongresu č. 69/2018 

Kongres schválil návrh HC 05 Banská Bystrica na zmenu bodu 13.9 a 14.6 Prestupového poriadku 

v znení:   

13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas prestupového 
obdobia v jednej sezóne, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej kategórie senior; tým nie je dotknutá 
možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na 
základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred ukončením prestupového obdobia.  
14.6 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas jednej sezóny, 
ak hosťovanie bolo dohodnuté počas prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej 
kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, 
starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený 

pred  ukončením prestupového obdobia. 
- ZA: 203 

- PROTI: 31 

- ZDRŽAL SA: 31 

 

Uznesenie Kongresu č. 70/2018 

Kongres schválil účinnosť prijatých zmien Prestupového poriadku schválených v tomto bude programu 

Kongresu na 1.5.2019. 



- ZA: 236 

- PROTI: 24 

- ZDRŽAL SA: 5 

 

Uznesenie Kongresu č. 71/2018 

Kongres schválil, aby SZĽH prostredníctvom legislatívnej pracovnej skupiny mohol upravovať 
číslovanie resp. gramatické chyby v už schválených predpisoch SZĽH, a to v Stanovách, Súťažnom 
poriadku a Prestupovom poriadku.  

- ZA: 251 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Bod 14 - Schválenie opatrenia na základe správy o kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra športu za roky 
2016 a 2017 

Ekonomický riaditeľ SZĽH V. Baluška informoval delegátov Kongresu o návrhu správy o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra športu SR o dodržiavaní ustanovení §9 ods. 4 až 7 zákona č. 440/2015 Z. 
z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. Po ukončení 
kontroly hlavného kontrolóra športu SR prezentoval V. Baluška dokumenty, ktoré je potrebné schváliť 
najvyšším orgánom SZĽH Kongresom. 
 

Uznesenie Kongresu č. 72/2018 

Kongres SZĽH prerokoval a schvaľuje  predložené dokumenty, a to dodatok  k Výročnej správe SZĽH za 
rok 2016 (príloha č. 1 uznesenia) a dodatok  k Výročnej správe SZĽH za rok 2017 (príloha č. 2 
uznesenia). 

- ZA: 241 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Bod 15 - Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2019 

Ekonomický riaditeľ SZĽH V. Baluška predstavil delegátom Kongresu rozpočet SZĽH na rok 2019. 
 

Uznesenie Kongresu č. 73/2018 

Kongres SZĽH schválil predložený rozpočet SZĽH na rok 2019. 
- ZA: 236 

- PROTI: 1 

- ZDRŽAL SA: 11 

 

Bod 16 – Diskusia 

Nasledovali diskusné príspevky delegátov a hostí Kongresu. Do diskusie sa prihlásila a následne 

prezentovala svoj diskusný príspevok D. Kosová. 

 

Bod 17 – Záver 

M. Kohút a M. Valíček poďakovali prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončili zasadnutie 
Kongresu o 19.30 hod. 

 

 

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

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 



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

Zapisovateľ: Mgr. Radoslav Peciar 

 

 

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

Overovateľ: Ján Taraba 

 

 

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

Overovateľ: Roman Guryča 


