Zápisnica z Konferencie VsZĽH Košice zo dňa 28. júna 2019
Konferenciu VsZĽH otvoril p. Július Büdi, regionálny rozvojový manažér, ktorý v úvode privítal
všetkých prítomných a to zástupcov klubov, členov VV VsZĽH a DR VsZĽH.
Konferenciu VsZĽH viedol na základe poverenia VV VsZĽH Ladislav Vasilňák.
V úvode predložil program Konferencie VsZĽH a návrh rokovacieho poriadku. Tieto materiály boli
schválené jednohlasne.
Predsedajúci Ladislav Vasilňák realizoval voľby pracovných komisií a overovateľa zápisnice, návrh
ktorých bol schválený jednohlasne bez doplňujúcich návrhov:
-mandátová komisia: Kužma Jozef, Klempa Martin, Dragan Jaromír
-návrhová komisia: Štolc František, Potočňák Peter, Kentoš Ján
-overovateľ zápisnice: František Šoltys
Predseda mandátovej komisie Jozef Kužma konštatoval, že rokovanie Konferencie VsZĽH je
uznášaniaschopné. Z 21 delegátov s hlasom rozhodujúcim (74 hlasov) je prítomných 12 delegátov
s počtom hlasov rozhodujúcich 55.
Regionálny rozvojový manažér Július Büdi predniesol správu o činnosti VsZĽH za obdobie od
Konferencie VsZĽH dňa 25.6.2018 a oboznámil prítomných so správou Komisie rozhodcov VsZĽH a so
stavom finančných prostriedkov od 1.7.2018 do 31.5.2019.
Predseda Dozornej Rady VsZĽH Zoltán Kolbaský predniesol správu DR VsZĽH. DR VsZĽH
preštudovala situačnú správu VsZĽH a stav a čerpanie finančných prostriedkov za sledované obdobie,
zobrala ich na vedomie a nemá k nim žiadne pripomienky a výhrady. Doporučuje Konferencii VsZĽH ich
prijať.
Hlasovanie o správe o činnosti, správe Dozornej rady a správe Hospodárskej komisie – jednohlasne
schválené.
Predsedajúci Ladislav Vasilňák predniesol vyhodnotenie súťažného ročníka 2018 – 2019 v žiackych
kategóriách. Boli ocenené víťazné družstvá vo všetkých súťažiach vecnými cenami (víťazi) a diplomami
(prvé tri družstvá). Ceny odovzdávali Július Büdi a Jozef Kužma.
Jozef Kužma oboznámil prítomných s návrhom modelu žiackych súťaží a súťaží HP v nasledujúcom
ročníku. Kategórie HT8, HT6 a HT5 budú hrať základnú časť jednokolovo, nasleduje nadstavba podľa
umiestnenia a počtu družstiev v jednotlivých kategóriách troj alebo štvorkolovo. Kategória HT7 bude
hrať vzhľadom na počet prihlásených dlhodobú súťaž štvorkolovo. Model HP4 a HP3 bude obdobný, ako
v sezóne 2018-2019.
Vzhľadom na to, že členka VV VsZĽH Erika Ilčíková písomne oznámila, že sa vzdáva členstva vo VV
VsZĽH, bol navrhnutý do VV VsZĽH Jozef Kužma. Jozef Kužma bol zvolený do VV VsZĽH počtom 50
hlasov.
Diskusné príspevky:
Peter Žifčák (Spiš Indians Levoča) navrhuje posunúť v ďalšom období začiatok žiackych súťaží až na
október.
František Štolc (HK ŠKP Poprad) navrhuje vzhľadom na nedostatočný počet rozhodcov pripraviť krátku
prezentáciu o činnosti rozhodcu a zaslať na kluby, prípadne propagovať aj na stránke SZĽH, resp.
sociálnych sieťach. K tejto problematike sa zapojila do diskusie väčšina delegátov, ktorí navrhli posúdiť

možnosť realizovať školenie nových rozhodcov bez vstupného poplatku s tým, aby náklady, spojené so
školením nových rozhodcov hradil SZĽH. Zároveň bola vyslovená požiadavka na zvýšenie odmien
rozhodcom v žiackych kategóriách, ktorá je neadekvátna a tiež s dôvodu, že po informovaní adeptov na
školenie rozhodcov väčšina z nich stratí záujem o rozhodovanie.
Július Büdi (regionálny rozvojový manažér) upozornil kluby na dodržiavanie termínov na zasielanie
podkladov, potrebných k vyúčtovaniu príspevku SZĽH na rozhodcov.
Ladislav Gross (HK Slovan Gelnica) poďakoval prítomným za podporu na Kongrese SZĽH.
Ladislav Vasilňák (predseda ŠTK VsZĽH) upozornil kluby, že predohrávky zápasov budú povolené len
v prípade relevantných dôvodov. Dohrávky budú akceptované len z dôvodov, stanovených v Súťažnom
poriadku SZĽH. Pripomenul zástupcom klubov, aby zabezpečili skvalitnenie činnosti štatistikov tak, aby
v novej sezóne nedošlo k zasielaniu papierových zápisov a aby boli zápasy nahodené v stanovených
termínoch vo všetkých kategóriách v rámci regiónu.
Diskusia bola ukončená.
František Štolc, predseda návrhovej komisie oboznámil prítomných s návrhom uznesenia z Konferencie
VsZĽH:
1. Konferencia berie na vedomie:
správu Mandátovej komisie v zložení: Jozef Kužma, Martin Klempa, Jaromír Dragan
že Konferencie z pozvaných 21 klubov s počtom hlasov 74 sa zúčastnilo 12 klubov
s počtom rozhodujúcich hlasov 55.
2. Konferencia schvaľuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rokovací poriadok
Správu o činnosti, ktorú predniesol Július Büdi, regionálny rozvojový manažér
Správu o hospodárení, ktorú predniesol Július Büdi, regionálny rozvojový manažér
Správu dozornej rady, ktorú predniesol Zoltán Kolbaský, predseda DR
Doplnenie člena VV VsZĽH Jozef Kužma
Rôzne:
- pripraviť prezentáciu pre nábor na školenie nových rozhodcov
- zvážiť realizáciu školenia nových rozhodcov bez poplatku frekventantov a požiadať
SZĽH o úhradu nákladov na školenie rozhodcov
-požiadať SZĽH o posúdenie možnosti zvýšenia odmien rozhodcom v žiackych kategóriách

3. Konferencia ukladá:
VV VsZĽH pripraviť včas vylosovanie žiackych súťaží a súťaží HP v zmysle
predloženého návrhu.
Uznesenie bolo schválené prítomnými (55 hlasov).
Záverom Július Büdi, regionálny rozvojový manažér, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
rokovanie Konferencie VsZĽH
Zapísal: Ladislav Vasilňák
Správnosť overil: František Šoltys

