
Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2019 v Sliači 
Miesto konania Kongresu SZĽH:  Hotel Kaskády, Sliač 

Deň a čas začatia Kongresu SZĽH:  05.12.2019, od 10:30 hod. do 15:00 hod. 

Predsedajúci:     JUDr. Miroslav Valíček 

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 dal slovo predsedajúcemu Kongresu generálnemu 

sekretárovi SZĽH M. Valíčkovi, ktorý taktiež privítal  prítomných delegátov a hostí. 

 

Bod 2 - Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

M. Valíček oznámil, že na základe prezenčných listín je v čase otvorenia Kongresu prítomných 66 

delegátov s počtom 313 hlasov z pozvaných 85 delegátov s celkovým počtom 341 hlasov pričom 
skonštatoval, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 3 –Schválenie programu Kongresu SZĽH 

Delegáti Kongresu hlasovali o nasledovnom návrhu programu: 

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 a členov Výkonného výboru 

8. Príhovor viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru M. Kohúta 

9.  Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2020 

10. Schválenie zmien Stanov SZĽH, Súťažného poriadku SZĽH, Prestupového poriadku SZĽH, 
Disciplinárneho poriadku SZĽH 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Uznesenie Kongresu č. 1/2019 

Kongres schvaľuje program zasadnutia v znení:  

1. Otvorenie Kongresu SZĽH 

2. Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu SZĽH 

3. Schválenie programu Kongresu SZĽH 

4. Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH   
5. Voľba pracovných skupín (zapisovateľ, 2 overovatelia zápisnice, 3 skrutátori,  

mandátová komisia) 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Správa prezidenta a členov Výkonného výboru 

8. Príhovor viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru M. Kohúta 

9.  Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2020 

10. Schválenie zmien Stanov SZĽH, Súťažného poriadku SZĽH, Prestupového poriadku SZĽH, 
Disciplinárneho poriadku SZĽH 

11. Diskusia 

12. Záver 

 



ZA: 302 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 3 

Program Kongresu bol schválený. 

 

Bod 4 - Schválenie rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH   

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Rokovacieho poriadku. 

 

Uznesenie Kongresu č. 2/2019 

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

ZA: 305   

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

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. 3/2019 

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

ZA: 305  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie Kongresu č. 4/2019 

Kongres SZĽH volí: 
- za zapisovateľa: Peciar Radoslav 

- za overovateľov zápisnice: Guryča Roman, Ulehla Roman  

- za skrutátorov Kúdelka Peter, Bingulacová Kristína, Štubniaková Agáta 

ZA: 286   

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1  

 

Bod 6 - Správa  mandátovej komisie 

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

programu Kongresu prítomných 69 delegátov s počtom hlasov 320 hlasov z celkového počtu 341 
hlasov 85 pozvaných delegátov, pričom kvalifikovaná väčšina hlasov je 205 hlasov a na 

uznášaniaschopnosť Kongresu sa vyžaduje prítomnosť delegátov s 228 hlasmi. Mandátová komisia 

následne skonštatovala, že Kongres je uznášaniaschopný. 
 

Bod 7 - Správa prezidenta a členov Výkonného výboru 

M. Valíček vyzval prítomných členov VV SZĽH, aby predniesli správu členov o činnosti Výkonného  
výboru SZĽH za svoje doterajšie funkčné obdobie. Svoju správu o činnosti predniesli L. Gross, M. 

Lipovský, M. Ozimák, J. Stümpel, Ž. Pálffy. Ako posledný prezentoval správu o svojej činnosti 
prezident SZĽH M. Šatan, pričom prítomným delegátom predstavil aj plány a stratégie rozvoja SZĽH 
a slovenského hokeja v budúcom období. 

 

Uznesenie Kongresu č. 5/2019 



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

a prezidenta SZĽH. 
 

Bod 8 - Príhovor viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru M. Kohúta 

M. Kohút predniesol príhovor z pozície viceprezidenta Slovenského olympijského a športového 

výboru. M. Kohút informoval prítomných delegátov o zmenách v oblasti financovania športu 
a o vzniknutom Fonde na podporu športu (ďalej len „fond“), pričom uviedol, že v blízkom období 

bude vymenovaná Správna rada, ako najvyšší a výkonný orgán fondu. M. Kohút vysvetlil, že cieľom 
fondu je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej 
reprezentácie či zdravotne znevýhodnených ľudí. M. Kohút uviedol, že z fondu sa plánuje uvoľniť do 
oblasti športu suma vo výške najmenej 20 miliónov eur a upovedomil prítomných delegátov, že každá 
športová organizácia je oprávnená požiadať fond o dotáciu za účelom rozvoja športu resp. 
infraštruktúry. 
 

Uznesenie Kongresu č. 6/2019 

Kongres SZĽH vzal na vedomie príhovor viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru 
M. Kohúta o zmenách v oblasti financovania športu a o vzniknutom Fonde na podporu športu. 

 

Bod 9 – Schválenie rozpočtu SZĽH na rok 2020 

M. Valíček a V. Baluška predstavili prítomným delegátom rozpočet SZĽH na rok 2020 a informoval 

delegátov o predpokladaných príjmoch a výdavkoch SZĽH na rok 2020 a jednotlivých sumách 

v rozpočtových položkách v oblasti príjmov a výdavkov. Z oblasti príjmov poukázal V. Baluška najmä 
na finančné prostriedky získané z verejných zdrojov, a síce finančné prostriedky získané z príspevku 
uznanému športu, finančné prostriedky určené na rozvoj infraštruktúry či účelovo viazané finančné 
prostriedky poskytované Ministerstvom financií SR. V. Baluška spomenul, že medzi významné 
príjmové položky SZĽH by mala patriť dividenda z organizácie MS IIHF 2019, príjem pozostávajúci z 
práv z marketingových aktivít, zisk z umiestnenia slovenského reprezentačného družstva “A” na MS 

IIHF 2020, či príjem zo štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom. Z oblasti výdavkov 
poukázal V. Baluška najmä na finančné prostriedky, účelovo viazané v zmysle § 69 Zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, v zmysle ktorého SZĽH poskytne najmenej 15 % finančných 
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to 
pomerne medzi športové kluby podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v súťažiach SZĽH, 
najmenej 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, najmenej 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej 
reprezentácie, či výdavky na správu a prevádzku SZĽH vynaložené z príspevku uznanému športu, 

ktoré nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov SZĽH z príspevku uznanému športu. V. Baluška 
spomenul, že medzi ďalšie výdavkové položky SZĽH by mali patriť najmä výdavky na rozvoj 
infraštruktúry, na náborové aktivity, na projekt Hokejovej akadémie v spolupráci s TSSK,  na projekt 

regionálnych inštruktorov a regionálnych manažérov, náklady súvisiace s organizačným 
zabezpečením medzištátnych turnajov organizovaných SZĽH, správa systému matriky a Informačného 
systému SZĽH, výdavky na zabezpečenie nákladov na rozhodcov a delegátov v príslušných súťažiach 
SZĽH, príspevky pre kluby na organizačné zabezpečenie vybraných zápasov v súťažiach SZĽH a 
príspevky na dopravu pre kluby vo vybraných zápasoch v súťažiach SZĽH, finančný príspevok na 
podporu športovcov do 23 rokov v súťaži 1. ligy seniorov či 2. ligy seniorov, výdavky na podporu 
Slovenskej univerzitnej hokejovej ligy a ostatné výdavky v zmysle predloženého rozpočtu. K 
jednotlivým prezentovaným položkám rozpočtu SZĽH na rok 2020 sa následne vyjadrili resp. 

dotazovali prítomní delegáti Kongresu. Na otázku delegátov k činnosti regionálnych inštruktorov, 



manažérov a mentorov sa k obsahu činností regionálnych inštruktorov a mentorov vyjadril J. Filc 

a prezentoval aj strategické návrhy na zlepšenie procesu fungovania regionálnych inštruktorov 
a mentorov.  Na otázku k návratu systému „mandátnych trénerov“ bol prezentovaný návrh, aby bol 

do najbližšieho Kongresu prerokovaný návrh na doplnenie systému financovania z finančných 
prostriedkov poskytovaných v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom 

znení, pričom M. Valíček informoval, že otázka doplnenia predmetného systému financovania bude 

prerokovaná na najbližších zasadnutiach Výkonného výboru. Na otázku delegátov k rozpočtovej 
položke SZĽH Infra, s.r.o. informovala prítomných delegátov D. Kosová, konateľ menovanej 
obchodnej spoločnosti. Na otázku delegátov k vytvoreniu pracovnej skupiny k rozpočtu 2020 V. 
Baluška ozrejmil, že pracovná skupina k rozpočtu 2020 bola vytvorená Výkonným výborom na svojom 
zasadnutí 17.10.2019, pričom bola zložená zo štatutárnych zástupcov SZĽH, členov Výkonného 
výboru a zástupcov riadnych členov SZĽH. Po otázkach delegátov k jednotlivým položkám 
predloženého rozpočtu pristúpili prítomní delegáti k hlasovaniu o schválení rozpočtu. 
 

Uznesenie Kongresu č. 7/2019 

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

ZA: 292 

PROTI: 5  

ZDRŽAL SA: 10 

 

Bod 10 - Schválenie zmien Stanov SZĽH, Súťažného poriadku SZĽH, Prestupového poriadku SZĽH, 
Disciplinárneho poriadku SZĽH 

Delegáti Kongresu hlasovali o návrhoch na zmeny Stanov SZĽH, pričom Kongres schválil resp. 

neschválil nasledovné návrhy: 

 

Uznesenie Kongresu č. 8/2019 

Kongres SZĽH schválil na návrh predsedu Arbitrážnej komisie SZĽH a SZĽH zmeny v ustanoveniach 

3.2.4.2 písm. a), 3.4.10 písm. s) a z) Stanov SZĽH v zmysle predloženého návrhu. 
- ZA: 264 

- PROTI: 16 

- ZDRŽAL SA: 19 

 

Uznesenie Kongresu č. 9/2019 

Kongres SZĽH schválil na návrh SZĽH zrušenie ustanovenia 3.2.4.3 písm. h) Stanov SZĽH v zmysle 

predloženého návrhu. 
- ZA: 296 

- PROTI: 1 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie Kongresu č. 10/2019 

Kongres SZĽH schválil na návrh SZĽH zmenu v ustanoveniach 3.4.10 písm. a), b) Stanov SZĽH v zmysle 

predloženého návrhu. 
- ZA: 272 

- PROTI: 25 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie Kongresu č. 11/2019 

Kongres SZĽH schválil na návrh SZĽH na zrušenie ustanovenia v bode 10.1.7 Stanov SZĽH v zmysle 

predloženého návrhu. 



- ZA: 297 

- PROTI: 0 

- ZDRŽAL SA: 0 

 

Delegáti následne hlasovali o návrhu SZĽH na doplnenie ustanovenia 10.1.11 Stanov SZĽH v zmysle 

predloženého návrhu. 
- ZA: 95 

- PROTI: 124 

- ZDRŽAL SA: 70 

 

Uznesenie Kongresu č. 12/2019 

Kongres neschválil návrh SZĽH na doplnenie ustanovenia 10.1.11 Stanov SZĽH v zmysle predloženého 
návrhu 

 

Schválené zmeny v Stanovách SZĽH nadobúdajú účinnosť momentom ich schválenia, SZĽH ako 
predkladateľ návrhov na zmeny Súťažného poriadku, Disciplinárneho poriadku a Prestupového 

poriadku, vzal v zmysle platného znenia Stanov návrhy na zmeny predmetných poriadkov späť, 
pričom schvaľovanie zmien v daných predpisoch SZĽH spadá pod kompetenciu Výkonného výboru. 

 

V rámci odporúčacieho stanoviska resp. zistenia mienky Kongresu pre potreby Komisie mládeže SZĽH, 

hlasovali delegáti o návrhu HK Trnava na zmenu bodu 3.4. Súťažného poriadku SZĽH, a síce, či 
existuje vôľa Kongresu na zmenu systému vekových kategórii v žiackych súťažiach SZĽH, ktoré by sa 

počítali podľa dátumu narodenia hokejistu a nie podľa návštevy školskej dochádzky hokejistu. 
- ZA: 103 

- PROTI: 151 

- ZDRŽAL SA: 29 

 

Uznesenie Kongresu č. 13/2019 

Kongres v rámci odporúčacieho stanoviska neodporučil SZĽH a Komisii mládeže SZĽH upraviť bod 3.4. 

Súťažného poriadku SZĽH, a síce zmeniť systému vekových kategórii v žiackych súťažiach SZĽH, ktoré 
by sa počítali podľa dátumu narodenia hokejistu a nie podľa návštevy školskej dochádzky hokejistu. 

 

Bod 11 - Diskusia 

V rámci bodu diskusia vystúpil Ľ. Jurinyi, pričom vo forme návrhu na schválenie odporúčacieho 
stanoviska predniesol návrh požiadaviek hokejových klubov z regiónu východ, ktoré spoločne žiadajú 
SZĽH o prijatie nasledovných požiadaviek: vznik „mandátnych trénerov“ od septembra 2020 

(minimálne jeden tréner v hokejovom klube), čerpanie financií na „mandátnych trénerov“ z inej 

rozpočtovej kapitoly ako z kapitoly finančných prostriedkov poskytovaných v zmysle § 69 ods. 5 písm. 

b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a vytvorenie pracovnej skupiny od januára 2020, 

ktorá zastreší realizáciu týchto požiadaviek. 
 

Uznesenie Kongresu č. 14/2019 

Kongres v rámci odporúčacieho stanoviska odporučil SZĽH a VV SZĽH prijatie nasledovných 

požiadaviek: vznik „mandátnych trénerov“ od septembra 2020 (minimálne jeden tréner v hokejovom 

klube), čerpanie financií na „mandátnych trénerov“ z inej rozpočtovej kapitoly ako z kapitoly 

finančných prostriedkov poskytovaných v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
v platnom znení a vytvorenie pracovnej skupiny od januára 2020, ktorá zastreší realizáciu týchto 
požiadaviek 

- ZA: 227 

- PROTI: 10 

- ZDRŽAL SA: 27 



 

R. Kompas predniesol návrh, aby bola ku každej súťaži SZĽH vytvorená samostatná komisia zameraná 
na predkladanie legislatívnych návrhov k zmenám v danej súťaži a prekonzultovanie zmien 

v štruktúre súťaže do budúcich období. K uvedenému návrhu sa delegáti Kongresu zhodli, že uvedenú 
požiadavku je možné vykonávať prostredníctvom už existujúceho orgánu Komisie mládeže SZĽH. 
 

Svoj diskusný príspevok následne prezentoval zástupca HC Košice N. Koch. 
 

Bod 12 – Záver 

M. šatan a M. Valíček poďakovali prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončili zasadnutie 
Kongresu o 15.00 hod. 

 

 

 

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

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 

 

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

Zapisovateľ: Mgr. Radoslav Peciar 

 

 

 

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

Overovateľ: Roman Ulehla 

 

 

 

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

Overovateľ: Roman Guryča 


