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Zápisnica z Konferencie VsZĽH Košice zo dňa 16.6.2022 

 

Konferenciu VsZĽH otvoril Ladislav Vasilňák, predseda združenia, ktorý v úvode privítal všetkých 

prítomných. 

Konferenciu VsZĽH viedol na základe poverenia VV VsZĽH Július Büdi, regionálny športový riaditeľ. 

V úvode predložil program Konferencie VsZĽH, návrh rokovacieho a volebného poriadku. Tieto 

materiály boli schválené jednohlasne s doplňujúcim návrhom. Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti 

zástupcov SZĽH bol vynechaný bod 10 navrhovaného programu – štruktúra mládežníckych súťaží na 

sezónu 2022/23. 

Predsedajúci Július Büdi realizoval voľby pracovných komisií a overovateľa zápisnice, návrh ktorých 

bol 

schválený jednohlasne bez doplňujúcich návrhov: 

-mandátová komisia: Kužma Jozef, Mergleský Marek, Rudy Juraj 

-volebná komisia: Kužma Jozef, Mergleský Marek, Rudy Juraj 

-overovateľ zápisnice: Kozárik Miroslav 

Predseda mandátovej komisie Kužma Jozef konštatoval, že rokovanie Konferencie VsZĽH je 

uznášaniaschopné. Z 18 delegátov s hlasom rozhodujúcim (94hlasov) je prítomných 14 delegátov 

s počtom hlasov 77, čo je 81,91 %. 
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Július Büdi predniesol situačnú správu VsZĽH za sezónu 2021/2022. 

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 a správe Dozornej rady - jednohlasne schválené. 

Ocenenie víťaza 1. ligy st. žiakov 8. ročník, pohár víťazovi odovzdal predseda VsZĽH. 

Po prestávke sa uskutočnili voľby predsedu VsZĽH a 4 členov VV VsZĽH. 

Volebná komisia oboznámila prítomných s návrhmi do jednotlivých funkcií na základe návrhu 

delegátov 

a požiadala kandidátov o vyjadrenie, či prijímajú návrh. 

Do jednotlivých funkcií boli navrhnutí kandidáti: 

predseda VsZĽH: Ladislav Vasilňák 

člen Výkonného výboru VsZĽH za 1. ligu st. žiakov: Grega Ivan, Godžák Dávid, Potenga Peter 

člen Výkonného výboru VsZĽH:za 1.ligu ml. žiakov: Kentoš Ján, Kobeľa Dušan, Tomáš Ivan 

člen Výkonného výboru VsZĽH za HP: Godžák Dávid, Kentoš Ján, Zagrapan Libor 

člen Výkonného výboru VsZĽH za šport. odborníkov: Štolc František, Potenga Peter, Kobeľa Dušan 

 

Do funkcií boli zvolení nasledovní kandidáti: 

predseda VsZĽH: Ladislav Vasilňák 

člen Výkonného výboru VsZĽH za 1. ligu st. žiakov: Potenga Peter 

člen Výkonného výboru VsZĽH:za 1.ligu ml. žiakov: Tomáš Ivan 

člen Výkonného výboru VsZĽH za HP: Kentoš Ján 

člen Výkonného výboru VsZĽH za šport. odborníkov: Kobeľa Dušan 

Výsledky volieb sú uvedené v Zápisnici volebnej komisie. 

Diskusia: 

Kužma Jozef – informácia z KM SZĽH. Plánuje sa usporiadať cca 7 turnajov v kategórii HP3, účasť 

bude 

na dobrovoľnej báze. Kategória HP4 bude hrať minihokej. Začiatok žiackych súťaží sa predpokladá 

17.9.2022. 

 



Kužma Jozef, Vasilňák Ladislav – informácia o pripravovanej zmene spôsobu vyplácania rozhodcov po 

vzore SsZĽH. Plánuje sa stretnutie zástupcov klubov so zástupcami SsZĽH za účelom poskytnutia 

informácií a oboznámenia sa so systémom. Zúčastnené kluby vyjadrili súhlas s navrhovanou zmenou, 

mala by sa realizovať od 1.1.2023. 

Vasilňák Ladislav – dodržiavanie ustanovení SP SZĽH pri zmenách termínov a časov zápasov, pri 

oneskorených zmenách vznikajú problémy Komisii rozhodcov. 

Gross Ladislav – vyslovil požiadavku hrať domáce zápasy v mesiacoch september a október 

u súperov 

z dôvodu nepripravenosti ľadovej plochy. Súhlas, realizuje ŠK pri vylosovaní, Gelnica včas oznámi 

pripravenosť ľadovej plochy. 

Juhász Gábor DVTK Miskolc – požiadal o posúdenie možnosti štartu mládežníckych družstiev U14 – 

U8 

v našej súťaži. Kluby nie sú zásadne proti, je potrebné prejednať legislatívu (registráciu hráčov), 

súhlas 

maďarského zväzu a výšku štartovného. Predbežne bola dohodnutá spolupráca pri organizácii 

turnajov 

a vzájomné informovanie sa o turnajoch. 

Uznesenie z konferencie – jednohlasne prijaté. 

Záverom predseda VsZĽH poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie Konferencie 

VsZĽH 

 

Zapísal: Vasilňák Ladislav v. r. 

 

Správnosť overil: Kozárik Miroslav v. r. 


