
Zápisnica č. 31 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.08.2020 v Bratislave 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Gross L.  (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
Jurinyi Ľ. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
Handzuš M. (člen VV), 
Lipovský M. (člen VV), 
Kohút M.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 

Neprítomný: 
Pálffy Ž. (člen VV), 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH) 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH) 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Filc J.  (Rada športového rozvoja SZĽH), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Remžík P. (sekretár seniorských súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Pék L.  (sekretár mládežníckych súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH),  
Budi A.  (APHK, a.s.) 
 
M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Návrh finančnej podpory dorast – junior  
3. Diskusia o právnej úprave statusu "aktívneho hokejistu" vo vzťahu k prihláškam (a výnimkám 

z prihlášok) do súťaži pre sezónu 2020/2021  
4. Legislatíva  
5. Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
6. Návrh zmien štatutárnych zástupcov „dcérskych spoločností“ SZĽH 
7. Diskusia k návrhu na vytvorenie stáleho krízového štábu SZĽH na riešenie situácie "COVID" 
8. Zmluva o spolupráci pri výkone práv a povinností spojených s Extraligou Seniorov SR 

v ľadovom hokeji (SZĽH a APHK)  
9. Rôzne 

Bod 1 - Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
Členovia VV SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1.: 
         

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 8 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0. Návrh uznesenia 
bol  schválený. 
 
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predošlých zápisníc vykonal R. Peciar s nasledujúcimi závermi: 



a)  splnené úlohy: všetky uložené úlohy boli splnené 
b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s minimálne 
sedemdňovým predstihom (Z: predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 
dotknutým subjektom (Z: generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale), vytvorenie 
a zabezpečenie financovania projektu „mandátnych trénerov“ na návrh zástupcov Kongresu SZĽH (Z: 
generálny sekretár SZĽH), Úloha z uznesenia VV SZĽH 27/2020/11, aby konateľ obchodnej 
spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na každé zasadnutie VV pripravil správu o činnosti 
obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na požiadanie VV uvedená povinnosť platí pre 
všetky „dcérske“ spoločnosti SZĽH (Z: konatelia „dcérskych“ spoločností SZĽH)., 
c)   nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19 aby v obchod. spoločnosti Marketing 
SZĽH, spol. s r.o., konali v mene spoločnosti vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne (Z: 
generálny sekretár SZĽH),. Uznesenie 19/2020/9 v zmysle ktorého bola vytvorená pracovná skupina 
k rozpočtu SZĽH na rok 2021 (do pracovnej skupiny bol doplnený J. Taraba), pričom pracovná 
skupina ešte nezasadala (Z: V. Baluška), Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/6 aby boli poskytnuté 
informácie o zmene podmienok vydaných IIHF o refundácii miezd/odmien hráčov v prípade ich 
zranenia počas reprezentačných podujatí (Z: štatutárni zástupcovia SZĽH), Úloha z uznesenia VV 
SZĽH 28/2020/12 v zmysle ktorej sa majú pripraviť návrhy zmien v sadzobníku odmien rozhodcov 
pre sezónu 2020/2021 a nasl. a návrhy na prípadné zriadenie kategorizácie rozhodcov pre sezónu 
2020/2021 a nasl.. VV navrhol SZĽH v kooperácii s Marketingom SZĽH odporúčanie k osloveniu 
štátnych orgánov resp. inštitúcií a partnerov na získanie finančných prostriedkov resp. materiálneho 
zabezpečenia t. j. oblečenia prípadne výstroja pre rozhodcov (Z: pracovná skupina pre riešenie 
sadzobníku odmien rozhodcov, Komisia rozhodcov SZĽH), Úloha z uznesenia VV SZĽH 
28/2020/13 aby boli poskytnuté informácie o technickom stave inštalácie internetového a kamerového 
pripojenia na zimných štadiónoch v zmysle zmluvy s obchodnou spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. 
(Z: M. Cisár), Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/20 aby boli poskytnuté informácie o situácii HK 
Nové Mesto nad Váhom v súvislosti so spoplatnením ľadohodín na ZŠ v meste Nové Mesto nad 
Váhom (Z: R. Pavlikovský). 
 
Bod 2 – Návrh finančnej podpory dorast – junior  
P. Kruľ informoval členov VV o uskutočnených rokovaniach  k téme poskytnutia finančnej podpory 
pre vekové kategórie dorast a junior zo systému finančných prostriedkov z uznesenia VV SZĽH č. 
16/2019/PR. P. Kruľ uviedol, že výstupom z predmetných rokovaní je návrh, aby VV schválil vrátenie 
finančných prostriedkov z uznesenia VV SZĽH č. 16/2019/PR späť do pôvodného balíka finančných 
prostriedkov poskytovaných klubom v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) Zákona o športe, pričom finančné 
prostriedky by mali byť prerozdelené podľa kritérií schválených Kongresom SZĽH. P. Kruľ a I. 
Pulkert však uviedli, že v rámci podpory družstiev vekovej kategórie dorast a junior (rovnako aj 
kadetov a žiakov) navrhujú opätovné poskytnutie finančnej podpory na mzdy resp. odmeny trénerov 
vo výške 500 Eur na trénera na obdobie od septembra do decembra a materiálnej podpory vo forme 
prerozdelenia hokejok pre hráčov, pričom P. Kruľ a I. Pulkert informovali členov VV, že na najbližšom 
Kongrese SZĽH bude zástupcom klubov predložený návrh na zmenu financovania mládežníckeho 
hokeja pre najbližšie roky. K zasadnutiu VV sa pripojil J. Filc, ktorý s prítomnými členmi VV 
diskutoval o finančnej podpore družstiev dorast a junior. V rámci osobitnej podpory družstiev dorast 
a junior bolo navrhnuté poskytnutie tzv. „zálohu“ vo výške najviac 5.000 Eur pre družstvá klubov, 
ktoré by požiadali SZĽH o dofinancovanie družstva pre štart v súťažiach dorast a junior v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa. Členovia VV následne zosumarizovali plán činností SZĽH a finančnej 
podpory klubov vyplývajúci z uznesenia VV SZĽH č. 30/2020/11. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/2 
VV SZĽH potvrdil platnosť uznesenia VV SZĽH č. 30/2020/11 so zmenenou dobou predĺženia 
„COVID balíka pomoci“ pre mládežníckych trénerov vo výške 500 EUR/mesačne od septembra do 
decembra 2020.  
VV SZĽH schválil vrátenie finančných prostriedkov z uznesenia VV SZĽH č. 16/2019/PR späť do 
pôvodného balíka finančných prostriedkov poskytovaných klubom v zmysle § 69 ods. 4 písm. b) 



Zákona o športe, pričom finančné prostriedky budú prerozdelené podľa kritérií a na účel schválených 
Kongresom SZĽH. 
VV SZĽH, v rámci osobitnej podpory družstiev dorast a junior, schválil možnosť poskytnutia tzv. 
„zálohu“ vo výške najviac 5.000 Eur pre družstvá klubov vekovej kategórie dorast a junior, ktoré 
požiadajú SZĽH o dofinancovanie družstva pre štart v dorasteneckých resp. juniorských súťažiach 
SZĽH, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa (t.j. ak je ohrozená existencia klubu alebo 
odhlásenie družstva klubu z príslušnej súťaže) na základe posúdenia SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh finančnej podpory dorast – junior, uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/11 
 
Bod 3 – Diskusia o právnej úprave statusu "aktívneho hokejistu" vo vzťahu k prihláškam (a 
výnimkám z prihlášok) do súťaži pre sezónu 2020/2021 
Prítomní členovia Úseku riadenia súťaží SZĽH L. Pék, P. Remžík a I. Guryča informovali členov VV 
o počte neschválených prihlášok do súťaží SZĽH a o počte družstiev prihlásených do súťaží SZĽH, 
ktoré nesplnili podmienky na prihlásenie sa družstiev do mládežníckych súťaží SZĽH pre sezónu 
2020/2021 v zmysle bodu 3.2.1 Súťažného poriadku SZĽH. Členovia VV po posúdení jednotlivých 
prihlášok družstiev klubov do mládežníckych súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 diskutovali 
o obsahu neplatných prihlášok klubov Prešov Penguins n.o. a MHK Kežmarok o.z. do súťaže 1. ligy 
juniorov a o možnosti vytvorenia systému súťaží, v ktorých by mohli pôsobiť družstvá prípravky 
a žiakov, ktoré nesplnili podmienky na prihlásenie sa družstiev do mládežníckych súťaží SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/3 
VV SZĽH vzal na vedomie stanovisko Úseku riadenia súťaží SZĽH - riadiaceho orgánu súťaží ligy 
mladších žiakov 5. ročník, ligy mladších žiakov 6 ročník, ligy starších žiakov 7. ročník a ligy starších 
žiakov 8. ročník, vo vzťahu k neschváleniu prihlášok družstiev klubov: 

 MHK Kežmarok o.z.  -1. liga starších žiakov 7. ročník 
 MHK Kežmarok o.z.  -1. liga mladších žiakov 6. ročník 
 HK SPORT TREND Žiar nad Hronom - 1. liga starších žiakov 7. ročník 
 HK SPORT TREND Žiar nad Hronom - 1. liga mladších žiakov 5. ročník 
 HK SLOVAN Gelnica - 1. liga mladších žiakov 6. ročník 
 Prešov Penguins n.o. – 1. liga mladších žiakov 5. ročník 
 MHA Martin – 1. liga mladších žiakov 5. ročník 

z dôvodu nesplnenia podmienok pre prihlásenie sa družstiev do predmetných žiackych súťaží pre 
sezónu 2020/2021. VV SZĽH, v prípade záujmu, umožní predmetným klubom v sezóne 2020/2021 
zúčastniť sa priateľských turnajov/zápasov, ktoré bude organizovať príslušný regionálny zväz 
ľadového hokeja v kooperácii s Úsekom riadenia súťaží SZĽH, pričom za účasť na daných 
turnajoch/zápasoch bude menovaným klubom za sezónu 2020/2021 poskytnutý finančný príspevok za 
jednotlivé družstvo vo výške 2.000 EUR. VV SZĽH v nadväznosti na uvedené rozhodol, že v prípade 
štartu hráča na 3 priateľských turnajoch/zápasoch sa bude takýto hráč považovať za aktívneho 
hokejistu pre účely prihlasovania sa družstiev do súťaží pre sezónu 2021/2022. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/4 
VV SZĽH vzal na vedomie stanovisko Úseku riadenia súťaží SZĽH - riadiaceho orgánu súťaží 
Prípraviek HP 3 a HP 4, vo vzťahu k neschváleniu prihlášok družstiev klubov: 

 HC Slovakia Talents  – súťaž Prípraviek HP 4 
 HK Brezno  - súťaž Prípraviek HP 4 
 HC Ľubovnianski rytieri - súťaž Prípraviek HP 4 
 HK Sršne Košice - súťaž Prípraviek HP 4 
 HK SPORT TREND Žiar nad Hronom - súťaž Prípraviek HP 4 
 HKM Rimavská Sobota / HC Lučenec - súťaž Prípraviek HP 4 



 MsHKM Žilina s.r.o. – súťaž Prípraviek HP 4 
 HKM Zvolen – mládež - súťaž Prípraviek HP 4 
 HC´05 Banská Bystrica - súťaž Prípraviek HP 4 
 HK Spartak Dubnica - súťaž Prípraviek HP 4 
 HC Fregas Veľký Krtíš o.z. - súťaž Prípraviek HP 4 
 HC Slovan Bratislava – mládež - súťaž Prípraviek HP 4 
 HK Ružinov´99 Bratislava a.s. - súťaž Prípraviek HP 4 
 HC Petržalka 2010 Bratislava - súťaž Prípraviek HP 4 
 HK Spartak Bánovce - súťaž Prípraviek HP 4 
 MHKM Skalica n.o. - súťaž Prípraviek HP 3 

z dôvodu nesplnenia podmienok pre prihlásenie sa družstiev do predmetných súťažiach prípraviek pre 
sezónu 2020/2021. VV SZĽH, v prípade záujmu, umožní predmetným klubom v sezóne 2020/2021 
zúčastniť sa priateľských turnajov/zápasov, ktoré bude organizovať príslušný regionálny zväz 
ľadového hokeja v kooperácii s Úsekom riadenia súťaží SZĽH, pričom za účasť na daných 
turnajoch/zápasoch bude menovaným klubom za sezónu 2020/2021 poskytnutý finančný príspevok za 
jednotlivé družstvo vo výške 1.000 EUR. VV SZĽH v nadväznosti na uvedené rozhodol, že v prípade 
štartu hráča na 3 priateľských turnajoch/zápasoch sa bude takýto hráč považovať za aktívneho 
hokejistu pre účely prihlasovania sa družstiev do súťaží pre sezónu 2021/2022. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/5 
VV SZĽH v zmysle bodu 2.1.4.3 SP SZĽH schválil výnimky z bodu 3.2.1 SP SZĽH vo vzťahu k 
prihláškam do súťaže 1. ligy juniorov pre sezónu 2020/2021 družstiev klubov MHK Kežmarok o.z. 
a Prešov Penguins n.o., pričom VV SZĽH podmienil schválenie prihlášky klubu MHK Kežmarok o.z. 
preukázaním uskutočnenia matričných úkonov hráčov uvedených na aktualizovanom zozname 
družstva vekovej kategórie junior zo dňa 27.08.2020. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: prihlášky do súťaži pre sezónu 2020/2021 

Bod 4 – Legislatíva 
R. Peciar predstavil členom VV návrh legislatívnych zmien v predpisoch SZĽH, a síce návrh zmien v 
Smernici pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou, návrh zmien v Súťažnom 
poriadku a Disciplinárnom poriadku. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/6 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020  schvaľuje zmeny Smernice pre udeľovanie súťažnej 
licencie a nakladanie s touto licenciou, a síce schvaľuje zmenu predpisu na „Licenčná smernica 
SZĽH“ a schvaľuje zmeny a doplnky Licenčnej smernice SZĽH v znení predložených zmien (príloha 
č. 1). V Smernici o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie práv a 
splnenie povinnosti a iných dotknutých predpisov SZĽH sa Smernicou pre udeľovanie súťažnej 
licencie a nakladanie s touto licenciou rozumie Licenčná smernica SZĽH. 
 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 zrušuje bod 3.9.11 až 3.9.13 Súťažného poriadku SZĽH: 
3.9.11  Klub môže prenechať právo účasti svojho družstva v súťaži družstvu iného klubu. Toto právo 

môže uplatniť počas nesúťažného obdobia, a to v období od 1.5. do 31.8. SZĽH prostredníctvom VV 
SZĽH schváli prenechanie práva účasti v súťaži inému klubu, ak budú dodržané všetky podmienky 
určené SZĽH pre udelenie licencie v príslušnej súťaži, ak bude mať prenechávajúci klub vysporiadané 
všetky záväzky súvisiace so športovou činnosťou príslušnej vekovej kategórie, ktorá je predmetom 
prenechania práva, čo písomne preukáže čestným vyhlásením štatutára potvrdením z daňového úradu, 
ako aj z príslušných poisťovní, a súčasne čestným vyhlásením štatutára klubu. 



3.9.12 V prípade, že sa klub neprihlási do súťaže, alebo sa klub zo súťaže odhlási pred začiatkom 
súťaže, alebo družstvu klubu nebola licencia licenčným orgánom pridelená, právo účasti na súťaži po 
splnení podmienok stanovených 3.9.12.3 nadobúda ten účastník nižšej úrovne súťaže, ktorý sa 
umiestnil najvyššie (tzv. voľná licencia), ak prejaví vôľu zúčastniť sa na vyššej úrovni súťaže a zaplatí 
odplatu: 

a) extraligy seniorov    15 000 EUR 

b) I.ligy seniorov    3 000 EUR 

c) extraligy juniorov a dorastu     1 500 EUR 

d) iných súťaží                   250 EUR 

3.9.12.1 V prípade, že účastník nižšej úrovne súťaže, ktorý sa umiestnil najvyššie neprejaví 
vôľu zúčastniť sa na vyššej úrovni súťaže, alebo nezaplatí stanovenú odplatu, ponúkne sa 

právo účasti (tzv. voľná licencia) za rovnakých podmienok ďalšiemu účastníkovi nižšej súťaže 
v chronologickom poradí podľa konečného umiestnenia v predchádzajúcej sezóne. 

3.9.12.2 V prípade, že žiadny účastník nižšej úrovne súťaže v chronologickom poradí podľa 
konečného umiestnenia neprejaví vôľu zúčastniť sa na vyššej úrovni súťaže, alebo nezaplatí 
stanovenú odplatu, môže sa právo účasti (tzv. voľná licencii) ponúknuť za rovnakých 
podmienok aj inému záujemcovi, ktorý prejaví záujem a spĺňa podmienky určené SZĽH. 
3.9.12.3 Spôsoby a špecifikácie licenčného konania budú stanovené v osobitnom predpise 
SZĽH, vrátane licenčných poplatkov pre zahraničného záujemcu. 

3.9.13. V prípade, že je klubu odňatá licencia, právo na účasť v súťaži získa klub, ktorý splní 
podmienky ustanovené v Smernici o súťažných licenciách SZĽH. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/7 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 zrušuje bod 1.1.10 Súťažného poriadku SZĽH: 
1.1.10  hráčska zmluva je zmluva uzatvorená medzi klubom a hokejistom, vrátane zmluvy, ktorá je 
uzatvorená s maloletým hokejistom, ktorý dovŕši 15 rokov veku, ktorej predmetom je vykonávanie 
športu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje zmenu bod 3.1.1.4 Súťažného poriadku SZĽH: 
3.1.1.4 má uzatvorenú hráčsku zmluvu v zmysle bodov 3.1.3. alebo 3.1.4., ktorá musí byť SZĽH 
doručená v zmysle bodu 3.1.2 a zaevidovaná v IS SZĽH v zmysle bodu 3.1.6. 
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodov 3.1.2 až 3.1.8 Súťažného 
poriadku SZĽH: 
3.1.2.  Hráčska zmluva je zmluva uzatvorená medzi hokejistom a klubom, za ktorý hokejista vykonáva 

športovú činnosť, a ktorej predmetom sú vzájomné záväzky, práva, povinnosti a podmienky 

vyplývajúce z vykonávania športu a ktorá spĺňa podmienky stanovené vo všeobecne záväzných 
platných právnych predpisoch. Hráčska zmluva pre účely príslušnej súťaže musí byť doručená 
SZĽH najneskôr po odohraní druhého súťažného zápasu hokejistu.   

3.1.3 Hokejista po dovŕšení 18 rokov veku, ak hrá v súťaži juniorov alebo seniorov, je povinný mať  s 

klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Táto povinnosť platí pre súťaže: 
(i) Extraliga seniorov, (ii) 1. liga seniorov, (iii) Extraliga juniorov, (iv) 1. liga juniorov. 

3.1.4 Hokejista po dovŕšení 18 rokov veku na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového 
poriadku, alebo hokejista na striedavom štarte podľa čl. 13, alebo čl. 14 Prestupového 
poriadku, ak hrá v súťaži juniorov alebo seniorov, je povinný mať  s klubom uzatvorenú hráčsku 
zmluvu. Táto povinnosť platí pre súťaže: (i) Extraliga seniorov, (ii) 1. liga seniorov, (iii) 
Extraliga juniorov, (iv) 1. liga juniorov. 

3.1.5. Hokejista do dovŕšenia 18 rokov veku môže mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. 
Uzatvorenie zmluvy do dovŕšenia 18 rokov veku nie je podmienkou na štart hráča v súťažiach 
SZĽH. Ak uzatvorí hokejista do dovŕšenia 18 rokov veku hráčsku zmluvu, táto musí byť 
podpísaná zákonnými zástupcami hokejistu.  

3.1.6. Každá uzatvorená hráčska zmluva (bod 3.1.3. až 3.1.5.) vrátane jej dodatkov musí byť 
zaevidovaná v IS SZĽH. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný  klub. 



3.1.7. Hokejistka nemá povinnosť uzatvoriť hráčsku zmluvu s klubom pre účely štartu v súťaži. V 
prípade, ak hokejistka uzatvorila s klubom hráčsku zmluvu, klub je povinný túto zmluvu 
zaevidovať v IS SZĽH. 

3.1.8. Nesplnenie si povinnosti uzatvorenia hráčskej zmluvy je aj previnením klubu, za ktoré sa uloží 
sankčný poplatok za každý jeden prípad porušenia povinnosti. Výška sankčného poplatku je 
určená v Smerniciach pre príslušné súťaže. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 zrušuje body 3.1.1.5, 5.2.3 a 5.2.4 Súťažného poriadku 
SZĽH: 
3.1.1.5.  Má platné potvrdenia o ostaršení hokejistu 

5.2.3. Hokejista je povinný mať platnú hráčsku zmluvu v zmysle čl. 3.1.1.4.   
5.2.4.   V prípade hosťovania hokejistu, ak je podmienkou účasti v súťaži uzavretie zmluvy, je 

povinnosťou hokejistu predložiť Matrike SZĽH okrem zmluvy o hosťovaní aj hráčsku zmluvu, 

ak ešte nebola zaregistrovaná podľa čl. 5.2.3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/8 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodov 6.14. až 6.14.5 Súťažného 
poriadku SZĽH: 
6.14.1. Sankčný poplatok je poplatok, ktorý je oprávnený uložiť riadiaci orgán príslušnej súťaže za 
porušenie niektorých povinností ustanovených týmto poriadkom vo výške určenej  v smernici pre 

príslušnú súťaž.  
6.14.2. Proti uloženiu sankčného poplatku nie je prípustné odvolanie a uložený poplatok nie je možné 
odpustiť. 
6.14.3. Lehota na zaplatenie sankčného poplatku je 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
6.14.4.Porušenie povinnosti, za ktoré bol uložený sankčný poplatok, nemôže byť predmetom 
disciplinárneho konania. 

6.14.5. Nezaplatenie sankčného poplatku v lehote podľa bodu 6.14.3. je disciplinárnym previnením 
klubu. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodov 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.5 až 
7.1.2.7, 7.1.2.9, 7.1.3 a 7.1.4 Súťažného poriadku SZĽH: 
7.1.2  Hokejista sa dopustí neoprávneného štartu pre účely súťažného poriadku, keď nastúpi na 
zápas: 

7.1.2.1 počas výkonu trestu zastavenia športovej činnosti, 
7.1.2.2 nespĺňa podmienku na účasť v súťaži podľa 3.1.1.1. Súťažného poriadku SZĽH, 
7.1.2.5 nastúpi za družstvo iného klubu bez príslušného matričného úkonu SZĽH alebo IIHF,  
7.1.2.6 nastúpi za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného ostaršenia evidovaného v IS 
SZĽH,  
7.1.2.7 nespĺňa podmienku na účasť v súťaži podľa 3.1.1.2. až 3.1.1.4. Súťažného poriadku 
SZĽH, 
7.1.2.9. nastúpi za družstvo mladšej vekovej kategórie než na akú je spôsobilý hrať, okrem 
prípadov, keď to Súťažný poriadok umožňuje. 

7.1.3 Previnenia hokejistu podľa bodov 7.1.2.1 až 7.1.2.5 a 7.1.2.8 až 7.1.2.10 sú disciplinárnym 
previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH, 
7.1.4 Previnenia hokejistu podľa bodov 7.1.2.6 a 7.1.2.7 sú športovo-technickým previnením, za ktoré 

je zodpovedný klub a sankcionovaný v zmysle ustanovení smerníc pre príslušné súťaže SZĽH, a to 
sankčným poplatkom. 
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodov 6.13.6 a 6.13.7 Súťažného 
poriadku SZĽH: 
6.13.6 Proti rozhodnutiu SZĽH podľa 6.13.1.1 až 6.13.1.6 SP SZĽH je možné podať odvolanie. 
6.13.7  V prípade, že SZĽH resp. riadiaci orgán súťaže pri previnení družstva uloží sankčný poplatok, 
nemôže o takomto previnení družstva rozhodnúť aj spôsobom podľa 6.13.1.1 až 6.13.1.6 SP SZĽH. 
 



VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodu 2.1.3 Súťažného poriadku SZĽH: 
SZĽH schvaľuje štruktúru súťaží prostredníctvom VV SZĽH. SZĽH ďalej najmä eviduje prihlášky do 
súťaží, určuje model súťaží, žrebuje nasadenie družstiev do súťaží, overuje výsledky zápasov, 
rozhoduje o námietkach účastníkov súťaží, rozhoduje o úprave počtu bodov účastníkovi súťaže, 
rozhoduje o kontumácii zápasov, ukladá sankčné poplatky. 
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodu 1.1 ods. 1.1.1 až 1.1.8 Hlavy I. 
Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH: 
1.1.Hokejista sa dopustí neoprávneného štartu, keď nastúpi na zápas 

1.1.1.  počas výkonu trestu zastavenia športovej činnosti, 
1.1.2.  nespĺňa podmienku na účasť v súťaži podľa 3.1.1.1. Súťažného poriadku SZĽH, 
1.1.3.  a odmietne sa podrobiť kontrole totožnosti (konfrontácii) alebo sa na ňu nedostaví, 
1.1.4. a poruší povinnosť podľa Súťažného poriadku týkajúcu sa štartu v jednom súťažnom 
dni za viac ako jedno družstvo, 
1.1.5. nastúpi za družstvo iného klubu bez príslušného matričného úkonu SZĽH alebo IIHF, 
1.1.6. na cudzí preukaz, alebo na doklad patriaci inému hokejistov,. 

1.1.7.  nastúpi za družstvo mladšej vekovej kategórie než na akú je spôsobilý hrať, okrem 
prípadov, keď to Súťažný poriadok umožňuje, 
1.1.8. v rozpore s čl. 13 a čl. 14 Prestupového poriadku. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/9 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodu 2.3.12 Súťažného poriadku SZĽH: 
2.3.12  SZĽH dáva návrh DK SZĽH na zastavenie registračného a prestupového konania klubu, ktorý 
má preukázateľne záväzky po dobe splatnosti viac ako 14 dní voči SZĽH, klubom, hokejistom 
a športovým odborníkom. 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 27.08.2020 schvaľuje znenie bodu 2.7. Smernice SZĽH 
o štartovnom: 
Klub, ktorý nezaplatil štartovné, resp. jeho časť, riadne a včas, a to ani  v dodatočnej lehote určenej v 
písomnej výzve SZĽH, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní, sa dopustí disciplinárneho previnenia 
podľa Disciplinárneho poriadku SZĽH, a to prvým dňom po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve 
na zaplatenie štartovného. Výzva je zasielaná elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu klubu 
uvedenú v Informačnom systéme SZĽH. Klub, ktorý nezaplatí celú sumu štartovného do konca 
príslušného súťažného obdobia, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia. 

Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

P. Remžík a I. Guryča predstavili členom VV návrh smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži Extraliga dorastu pre sezónu 2020/2021 a návrh smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži Extraliga juniorov pre sezónu 2020/2021. 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/10 
VV SZĽH schválil smernicu SZĽH upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga dorastu pre 
sezónu 2020/2021 s výnimkou bodov 5.4. a 5.5. (príloha č. 2) a smernicu SZĽH upravujúcu 
podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov pre sezónu 2020/2021 s výnimkou bodov 5.4. a 5.5.  
(príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/11 
VV SZĽH rozhodol, že Smernica SZĽH upravujúca podmienky pre omladšenie hráča na účely jeho 
zaradenia v súťažiach SZLH sa pre sezónu 2020/2021 nebude uplatňovať. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1; Nehlasoval – 1 



Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnil M. Kohút. M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť 
Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
členov VV. 
Prítomní - 7 
Neprítomní - 2 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh zmien v Smernici pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto 
licenciou, návrh zmien v Súťažnom poriadku a Disciplinárnom poriadku, smernica SZĽH upravujúca 
podmienky družstiev v súťaži Extraliga dorastu pre sezónu 2020/2021, smernica SZĽH upravujúcu 
podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov pre sezónu 2020/2021 
 
Bod 5 - Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
P. Remžík a I. Guryča predstavili členom VV návrhy riadiacich orgánov Extraligy seniorov, 1. ligy 
seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov a Extraligy dorastu na udelenie licencií do príslušných 
súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/12 
VV SZĽH na návrh Ligovej rady Extraligy seniorov - riadiaceho orgánu Extraligy seniorov schvaľuje 
udelenie licencie do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 nasledovným družstvám klubov: 
HC Slovan Bratislava, a.s., HC 07 Detva s.r.o., HC Košice, s.r.o., Mestský Hokejový klub 32 
Liptovský Mikuláš a.s., HK Dukla Ingema Michalovce, HK Nitra, s.r.o., HC Nové Zámky s.r.o., 
Hokejový klub Dukla Trenčín a.s., HK Poprad a.s., HKM a.s. (Zvolen) a HC´05 Banská Bystrica, a.s. 
(s podmienkou vysporiadania všetkých finančných záväzkov voči SZĽH v dostatočnom predstihu pred 
štartom Extraligy seniorov). VV SZĽH zároveň upovedomuje hokejové subjekty, že v prípade 
existencie pohľadávok voči klubom, ktorých družstvám bola udelená licencia do súťaže Extraligy 
seniorov pre sezónu 2020/2021 podľa tohto uznesenia, aby o uvedených pohľadávkach bezodkladne 
informovali Ligovú radu Extraligy seniorov. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

 
Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/13 

VV SZĽH na návrh Ligovej rady 1. ligy seniorov - riadiaceho orgánu 1. ligy seniorov schvaľuje 
udelenie licencie do súťaže 1. ligy seniorov pre sezónu 2020/2021 nasledovným družstvám klubov: 
MHK Dubnica, HK Levice, HK Martin. HK´95 Považská Bystrica, HK Skalica, s.r.o., HK Spišská 
Nová Ves, HC Topoľčany, HK Trnava a VLCI Žilina, a.s.. VV SZĽH zároveň upovedomuje hokejové 
subjekty, že v prípade existencie pohľadávok voči klubom, ktorých družstvám bola udelená licencia 
do súťaže 1. ligy seniorov pre sezónu 2020/2021 podľa tohto uznesenia, aby o uvedených 
pohľadávkach bezodkladne informovali Ligovú radu 1. ligy seniorov. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/14 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH - riadiaceho orgánu Extraligy žien schvaľuje 
udelenie licencie do súťaže Extraligy žien pre sezónu 2020/2021 nasledovným družstvám klubov: 
ICE DREAM Košice, MHK Martin, ŽHK Poprad, ŽHK 2000 Šarišanka Prešov, HC Spišská Nová 
Ves a ŽHKm Zvolen. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/15 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH - riadiaceho orgánu Extraligy juniorov schvaľuje 
udelenie licencie do súťaže Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021 nasledovným družstvám klubov: 



HC´05 Banská Bystrica, HC Slovan Bratislava, a.s., HC Košice s.r.o., MHA Martin, MMHK Nitra, 
HK ŠKP Poprad, MHKM Skalica, n.o., HK Dukla Trenčín, a.s., HKM a.s. Zvolen, MsHKM Žilina 
s.r.o. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/16 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH - riadiaceho orgánu Extraligy dorastu schvaľuje 
udelenie licencie do súťaže Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021 nasledovným družstvám klubov: 
HC´05 Banská Bystrica, HC Slovan Bratislava, a.s., HC Košice s.r.o., MHA Martin, HK Mládež 
Michalovce, MMHK Nitra, HK ŠKP Poprad, MŠK Púchov, s.r.o., MHKM Skalica, n.o., HK Spišská 
Nová Ves, HK Dukla Trenčín, n.o., HK Trnava, HKM a.s. Zvolen, MsHKM Žilina s.r.o. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnil M. Ozimák. M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť 
Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
členov VV. 
Prítomní - 6 
Neprítomní - 3 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhy riadiacich orgánov Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov, Extraligy žien, 
Extraligy juniorov a Extraligy dorastu na udelenie licencií do príslušných súťaží SZĽH pre sezónu 
2020/2021 
 
Bod 6 - Návrh zmien štatutárnych zástupcov „dcérskych spoločností“ SZĽH 
P. Kruľ predstavil členom VV návrh personálnych zmien štatutárnych orgánov v „dcérskych 
spoločnostiach“ SZĽH, a síce: 
Marketing SZĽH spol.s r.o.: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová 
Hockey event, a.s.: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová 
SZĽH Infra s.r.o.: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar 
HK VSR SR 20 s.r.o.: Peter Kruľ, Radoslav Peciar 
Následne členovia VV hlasovali o personálnom obsadení štatutárnych orgánov v „dcérskych 
spoločnostiach“ SZĽH podľa predloženého návrhu. 
 
Za – 3; Proti – 3; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/17 
VV SZĽH neschválil návrh personálnych zmien štatutárnych orgánov v „dcérskych spoločnostiach“ 
SZĽH: 
Marketing SZĽH spol.s r.o.: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová 
Hockey event, a.s.: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová 
SZĽH Infra s.r.o.: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar 
HK VSR SR 20 s.r.o.: Peter Kruľ, Radoslav Peciar 
 
P. Kruľ a I. Pulkert následne navrhli, aby členovia VV hlasovali o personálnych zmenách v 
štatutárnych orgánoch v „dcérskych spoločnostiach“ SZĽH jednotlivo pre každú jednu obchodnú 
spoločnosť a prípadne vyjadrili nesúhlas s akýmkoľvek navrhnutým členom štatutárneho orgánu 
„dcérskej spoločnosti“ SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/18 
VV SZĽH schválil návrh personálnych zmien štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marketing 
SZĽH spol.s r.o. v zložení: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  



Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/19 
VV SZĽH schválil návrh personálnych zmien štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Hockey 
event, a.s. v zložení: Peter Kruľ, Peter Janovský, Mária Faithová. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/20 
VV SZĽH schválil návrh na doplnenie Anety Budi do Dozornej rady obchodnej spoločnosti Hockey 
event, a.s.  
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/21 
VV SZĽH schválil návrh personálnych zmien štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti HK VSR SR 
20 s.r.o. v zložení: Peter Kruľ, Radoslav Peciar. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Členovia VV následne hlasovali o schválení návrhu personálnych zmien štatutárneho orgánu 
obchodnej spoločnosti SZĽH Infra s.r.o. v zložení: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar. 
 
Za – 3; Proti – 0; Zdržali sa – 3;  

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/22 
VV SZĽH neschválil návrh personálnych zmien štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti SZĽH 
Infra s.r.o. v zložení: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar 
 
Po uvedenom hlasovaní I. Pulkert a P. Kruľ vysvetlili členom VV, prečo považujú navrhované 
personálne obsadenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti SZĽH Infra s.r.o. za dôležité 
a spoločne s členmi VV diskutovali o navrhnutých osobách. Po ukončení diskusie hlasovali členovia 
VV opätovne o personálnom obsadení štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti SZĽH Infra s.r.o. 
v zložení: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/23 
VV SZĽH schválil návrh personálnych zmien štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti SZĽH Infra 
s.r.o. v zložení: Peter Kruľ, Diana Kosová, Radoslav Peciar. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh zmien štatutárnych zástupcov „dcérskych spoločností“ SZĽH 
 
Bod 7 - Diskusia k návrhu na vytvorenie stáleho krízového štábu SZĽH na riešenie situácie 
"COVID" 
I. Pulkert predstavil členom VV návrh na zriadenie pracovnej skupiny SZĽH – Stály krízový štáb 
SZĽH na riešenie situácie "COVID". I. Pulkert uviedol, že uvedená pracovná skupina by mala 
priebežne monitorovať „COVID“ situáciu vo vzťahu k prijatým opatreniam Vlády SR, ÚVZ resp. 
iných orgánov verejnej správy a k uvedenému reaktívne pripravovať opatrenia, nariadenia či 
legislatívne návrhy najmä vo vzťahu k súťažiam SZĽH pre sezónu 2020/2021 a činnosti SZĽH 
a hokejových klubov. I. Pulkert následne predstavil členom navrhované personálne zloženie uvedenej 
pracovnej skupiny: I. Pulkert (vedúci), M. Šatan, P. Kruľ, P. Remžík, I. Guryča, M. Bednárik, A. Budi, 
M. Lipovský, V. Čacho, S. Belli, R. Peciar. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/24 
VV SZĽH schválil vznik pracovnej skupiny SZĽH – Stály krízový štáb SZĽH na riešenie situácie 
"COVID" a personálne zloženie uvedenej pracovnej skupiny: I. Pulkert (vedúci), M. Šatan, P. Kruľ, P. 
Remžík, I. Guryča, M. Bednárik, A. Budi, M. Lipovský, V. Čacho, S. Belli, R. Peciar. 
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na vytvorenie stáleho krízového štábu SZĽH na riešenie situácie "COVID" 
 
Bod 8 - Zmluva o spolupráci pri výkone práv a povinností spojených s Extraligou Seniorov SR 

v ľadovom hokeji (SZĽH a APHK) 
P. Kruľ, I. Pulkert a členovia VV diskutovali o priebehu rokovaní o uzatvorení zmluvných vzťahov 
medzi SZĽH, APHK a partnermi Extraligy seniorov týkajúcich sa marketingovej a inej spolupráce pre 
sezónu 2020/2021 a nasl. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/25 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o priebehu rokovaní o uzatvorení zmluvných vzťahov medzi 
SZĽH, APHK a partnermi Extraligy seniorov týkajúcich sa marketingovej a inej spolupráce pre 
sezónu 2020/2021 a nasl. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 9 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/26 
VV SZĽH vzal na vedomie písomnú správu M. Petrička  o momentálnej situácii 
mládežníckeho hokeja v meste Kežmarok a o situácii klubov MHK Kežmarok a HKM 
Kežmarok. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/27 
VV SZĽH vzal na vedomie návrh M. Handzuša o prehodnotenie a zmenu odmeňovania 
funkcionárov mimo ľadu na sezónu 2020/2021. O prípadných zmenách odmeňovania 
funkcionárov mimo ľadu pre budúce obdobie bude VV rokovať na nasledujúcich zasadnutiach 
VV. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/28 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančnej podpory zo zisku z MS 2019 vo výške 5.000 Eur na 
klub pôsobiaci v súťaži Extraligy žien v sezóne 2020/2021. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

d) Uznesenie VV SZĽH č. 31/2020/29 
VV SZĽH schválil termín najbližšieho zasadnutia VV na 16.09.2020. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Prílohy: 

1. Licenčná smernica SZĽH  

2. smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži Extraliga dorastu pre sezónu 
2020/2021, smernica SZĽH upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov pre 
sezónu 2020/2021 
 

Podklady k jednotlivým bodom sú archivované na sekretariáte SZĽH – kancelária asistentky 
prezidenta a generálneho sekretára SZĽH, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Výkonný výbor 
SZĽH 2020. 

 
 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 



 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 
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