
Zápisnica č. 63 

 

z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 12. decembra 

2018 až 14. decembra 2018 

 

(vyhotovená podľa ustanovení Smernice o hlasovaní per rollam prijatej Výkonným výborom SZĽH dňa 
13. novembra 2013) 

 

Hlasovanie Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV SZĽH“) spôsobom per rollam sa konalo na 

základe ustanovenia čl. I. bodu II. Smernice o hlasovaní per rollam, podľa ktorého v neodkladných 

a odôvodnených prípadoch môže VV SZĽH prijať uznesenie mimo zasadnutia VV  SZĽH spôsobom 
per rollam, keď z povahy veci nevyplýva vhodnosť, resp. primeranosť prejednania a rozhodnutia veci 

iným spôsobom.    

 

Návrh uznesenia č. 1: 

VV SZĽH schvaľuje doplnky a zmeny Smernice pre platenie členských príspevkov a príspevkov na 

športovú činnosť SZĽH (príloha č. 1). 
 

Návrh uznesenia č. 2: 

VV SZĽH schvaľuje doplnky a zmeny Smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred 
začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (príloha č. 2). 
 

Návrh uznesenia č. 3 

VV SZĽH schvaľuje 10. január 2019 za dátum ukončenia prestupového obdobia 2. ligy seniorov 
v sezóne 2018/2019. VV SZĽH ukladá riadiacemu orgánu súťaže k uvedenému vydať príslušné 
usmernenia. 

 

 

Prezident SZĽH určil lehotu na hlasovanie od 12. decembra 2018 do 14. decembra 2018. 

 

Počet všetkých členov VV SZĽH:     11 

 

Počet členov VV SZĽH zúčastnených na hlasovaní (Uzn. 1.- 3.): 11 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich ZA návrh (Uzn. 1.- 3.):  7 

 

Počet členov VV SZĽH hlasujúcich PROTI návrhu (Uzn. 1.- 3.): 0 

 

Počet členov VV SZĽH, ktorí sa ZDRŽALI (Uzn. 1.- 3.):  4 

 

Podľa čl. IV. bodu I. písm. b) Smernice o hlasovaní per rollam sa na prijatie platného uznesenia SZĽH 
vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH 
a súčasne v zmysle čl. IV. bodu  II. Smernice o hlasovaní per rollam s návrhom uznesenia vyslovila 

súhlas nadpolovičná väčšina členov VV SZĽH. 
 

 

 

Návrhy uznesení boli prijaté 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 63/2018/PR1 

VV SZĽH schvaľuje doplnky a zmeny Smernice pre platenie členských príspevkov a príspevkov 

na športovú činnosť SZĽH (príloha č. 1). 



 

Uznesenie VV SZĽH č. 63/2018/PR2 

VV SZĽH schvaľuje doplnky a zmeny Smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred 
začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (príloha č. 2). 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 63/2018/PR3 

VV SZĽH schvaľuje 10. január 2019 za dátum ukončenia prestupového obdobia 2. ligy seniorov 
v sezóne 2018/2019. VV SZĽH ukladá riadiacemu orgánu súťaže k uvedenému vydať príslušné 
usmernenia. 
 

Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov SZĽH. 
 

Vyhotovil: Mgr. Radoslav Peciar  

 

 

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček  
 

 

 

Výpis hlasovaní členov VV SZĽH 

hlasovanie per rollam k uzneseniam č. 1 až 3. 

 

Meno a Priezvisko        Ako hlasoval 
 
Martin Kohút          ZA 

Dušan Mráz         ZDRŽAL SA 

Róbert Ľupták         ZDRŽAL SA 

Miroslav Šatan         ZA 

Ivan Droppa         ZDRŽAL SA 

Roman Štamberský        ZA 

Peter Oremus         ZA 

František Sucharda        ZA 

Michal Longauer        ZDRŽAL SA 

Ladislav Gross         ZA 

Jozef Stümpel         ZA 

 



Smernica  

pre platenie členských príspevkov a príspevkov na športovú činnosť SZĽH 

 

 

I. 

Členské príspevky 

1. SZĽH vyberá od svojich členov členské príspevky. 
2. Výška členských príspevkov na jeden kalendárny rok je určená takto: 

a) kluby EXTRALIGY seniorov     330 € 

b) kluby 1. LIGY seniorov      195 € 

c) ostatné kluby, regionálne zväzy ĽH,       

a nový riadny/registrovaný člen SZĽH     65 €  

d) iné právnické osoby, športové organizácie s     

členstvom v SZĽH       195 € 

e) kluby s družstvom, ktoré súťaži v zahraničnej súťaži 350 €   

f) individuálny člen          1 € 

 

II. 

Príspevky na športovú činnosť SZĽH 

1. SZĽH vyberá od osôb, ktoré nie sú členmi SZĽH, a ktoré majú príslušnosť k SZĽH  
podľa ust. § 9 ods. 1 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ročné príspevky 
na športovú činnosť SZĽH. 

2. Výška príspevku na športovú činnosť SZĽH na jeden kalendárny rok je určená takto: 
 a) právnická osoba s príslušnosťou SZĽH   195 € 

 b) fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH       1 € 

 

III. 

Splatnosť členských príspevkov a príspevkov na športovú činnosť SZĽH 

1. Členský príspevok ako aj príspevok na športovú činnosť SZĽH je splatný do 30. júna  
príslušného kalendárneho roka, ak osobitné predpisy SZĽH neustanovujú inak. 

2. Výška členského príspevku a príspevku na športovú činnosť SZĽH sa platí na  
kalendárny rok bez ohľadu na dĺžku členstva alebo príslušnosti k SZĽH v danom  
kalendárnom roku. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Výklad tejto Smernice vykonáva Výkonný výbor SZĽH. 
2. Táto Smernica bola schválená Radou SZĽH 8. júna 2001 v Bratislave. 
3. Posledné znenie Smernice schválil VV SZĽH dňa 12.12.2018 s účinnosťou odo dňa  

schválenia. 

 



Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas 
príslušnej súťaže SZĽH 

 

Čl. I. Preambula 

 

Táto smernica upravuje športovo-technický postih klubov, ktoré odstúpia alebo odhlásia svoje 

družstvo prihlásené do súťaží SZĽH pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH v 
príslušnej sezóne. 
 

Čl. II. Výklad pojmov 

 

1. Pojem "pred začiatkom príslušnej súťaže" - znamená časové obdobie odo dňa 
podania záväznej prihlášky do konkrétnej súťaže SZĽH, tzn. najneskôr v termíne 
stanovenom generálnym sekretárom až do začiatku (štartu) príslušnej súťaže podľa 
vyžrebovania súťaže pre dané súťažné obdobie. Obdobie od podania prihlášky do 
15.06. príslušného kalendárneho roka sa stanovuje za prechodné obdobie, počas 
ktorého v prípade písomného odstúpenia alebo odhlásenia niektorého družstva zo 
súťaže, nebude takýto klub postihovaný v zmysle ustanovení tejto smernice. 

2. Pojem "počas príslušnej súťaže" - znamená časové obdobie odo dňa začiatku 
konkrétnej súťaže až do ukončenia súťaže v príslušnom súťažnom období.  

 

Čl. III. Postih 

 

1.  Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii senior, junior, 

dorast alebo kadet pred začiatkom príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po  
obdržaní písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví 

zápis s rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo bolo 
prihlásené do súťaže, uhradiť poplatok vo výške 3.320,- EUR za jedno družstvo. 

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH 
uvedený v rozhodnutí. 

2.  Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii senior, junior 

dorast alebo kadet počas príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po obdržaní 
písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví zápis s 
rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo začalo súťaž, 
uhradiť poplatok vo výške 6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 

dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 
3. Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii starší žiaci 

alebo mladší žiaci pred začiatkom príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po  
obdržaní písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví 

zápis s rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo bolo 
prihlásené do súťaže, uhradiť poplatok vo výške 1.660,- EUR za jedno družstvo. 
Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH 
uvedený v rozhodnutí. 

4. Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii starší žiaci 
alebo mladší žiaci počas príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po obdržaní 
písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví zápis s 
rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo začalo súťaž, 
uhradiť poplatok vo výške 3.320,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 
dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 



5.  Ak bolo družstvo vylúčené zo súťaže z dôvodu troch kontumácií v priebehu jedného 

súťažného obdobia, riadiaci orgán súťaže nariadi klubu uhradiť poplatok vo výške 
6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania 
rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 

6. Ak bolo družstvo vylúčené zo súťaže z dôvodu vyhlásenia kontumačného        
výsledku v zápase Play-Off, Play-Out, baráže, alebo o konečné umiestnenie hranom  

na víťazstvo v sérii v priebehu jedného súťažného obdobia, riadiaci orgán súťaže 
nariadi klubu uhradiť poplatok vo výške 6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je 

splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený 
v rozhodnutí. 

7. Pokiaľ klub neuhradí poplatky podľa čl. III. ods. 1 až 6 tejto smernice, dopustí sa 
disciplinárneho previnenia a riadiaci orgán príslušnej súťaže postúpi vec na 
disciplinárne konanie Disciplinárnej komisii  SZĽH. 

8. Družstvo, ktoré odstúpilo alebo bolo odhlásené zo súťaže, bude v nasledujúcom  
súťažnom období zaradené do súťaže o jeden stupeň nižšej úrovne 

 

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Výklad tejto smernice vykonáva VV SZĽH. 
2. Táto Smernica bola schválená VV SZĽH dňa 19.10.2005. 
3.   Zmeny a doplnky tejto Smernice schválil VV SZĽH dňa 12.12.2018  s účinnosťou odo 

dňa schválenia. 


