
Zápisnica č. 12 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. novembra 2019 v Bratislave 
 

Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Kohút M.  (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (člen VV), 
Lipovský M. (člen VV), 
Jurinyi Ľ. (člen VV), 
Handzuš M. (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
 
Neprítomný: nikto 
 

Prizvaní: 
Peciar R. (predsedajúci, poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Baluška V. (ekonomický riaditeľ SZĽH), 
Danihelová M. (ekonomické oddelenie SZĽH), 
Budi. A. (Hockey event, a.s.), 

Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH, SZĽH Infra, s.r.o.), 
Sýkora J. (predseda Komisie rozhodcov SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ). 
 

R. Peciar preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“), na ktorú je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 

Neprítomný - 0 

R. Peciar skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

Program: 
1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 

2.   Rozpočet SZĽH 2020 

3. Prerokovanie rozpočtu a financovania 2020 IIHF WW 18 ženy 

4. Rozhodcovia – riešenie situácie 

5. Legislatíva ku Kongresu SZĽH 

6. 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. 12/2019/1 

VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok. 
Z 9 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0. Návrh uznesenia 

bol  schválený. 

 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 8 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi: 
a)  splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 8):  všetky uložené úlohy boli splnené 

b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s minimálne 
sedemdňovým predstihom (predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 

dotknutým subjektom (generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale) 
c)   nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19, a síce aby v obchodných 



spoločnostiach Marketing SZĽH, spol. s r.o., SZĽH Infra, s.r.o., Hockey event, a.s. konali v mene 

spoločnosti vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.   

 

Bod 2 – Rozpočet SZĽH 2020 
Bod Rozpočet SZĽH 2020 prezentovali prizvaní hostia V. Baluška a M. Danihelová. V. Baluška 
nadviazal na pracovný návrh rozpočtu prezentovaný na zasadnutí VV zo dňa 17.10.2019 a informoval 

členov VV o mierne upravenom návrhu rozpočtu pre rok 2020, informoval prítomných o 
predpokladaných príjmoch a výdavkoch SZĽH na rok 2020 s rozdielom príjmov a výdavkov vo výške 
5.500 EUR. V. Baluška uviedol, že v predmetnom rozpočte je uvedený aj hrubý odhad zisku 
z organizovania MS IIHF v hokeji v roku 2019, pričom poukázal na skutočnosť, kedy bude finálny 
zisk z podujatia známy po podaní daňového priznania, pričom uvedená suma bude prezentovaná na 
Kongrese SZĽH v roku 2020. Z prezentovaného rozpočtu sa následne V. Baluška venoval otázkam, 
ktoré boli doručené SZĽH od zástupcov klubov SZĽH a na zasadnutí VV položené od členov VV.  Na 

otázku k výške rozpočtovej položky - výdavky „Regionálni manažéri, regionálni inštruktori a mentori“ 

V. Baluška uviedol, že predmetná suma ako taká vychádza z výšky odmien a výdavkov na 

zabezpečenie výkonu daných činností z uzatvorených mandátnych zmlúv medzi regionálnymi 

manažérmi, regionálnymi inštruktormi, mentormi a SZĽH. K obsahu činností a pracovnej náplne sa 

k téme regionálni inštruktori a mentori na požiadanie hnutia na Kongrese vyjadrí J. Filc a k téme 

regionálni manažéri R. Pavlikovský. Na otázku k výške rozpočtovej položky - výdavky „hokejová 

akadémia VÚC Trenčín a SZĽH“ uviedol V. Baluška, že uvedené finančné prostriedky sa poskytujú 
na projekt Akadémie Trenčín, ktorý bol odsúhlasený VV, pričom podmienkou na poskytnutie 
finančných prostriedkov je vzájomná spolupráca VÚC Trenčín a klubu HK Dukla Trenčín, v zmysle 

ktorej sa samospráva zaviazala vybudovať zimný štadión pri školskom zariadení na ktorom budú 
pôsobiť hráči klubu HK Dukla Trenčín a uvedené SZĽH podporí finančným príspevkom na 
materiálno-organizačné zabezpečenie chodu príslušného družstva klubu. Na otázku k výške 
rozpočtovej položky – výdavky „Slovenská univerzitná hokejová liga“ uviedol V. Baluška, že uvedené 
finančné prostriedky sa poskytujú na základe uznesenia VV SZĽH č. 8/2019/20 a to na účel podpory 
a rozvoja slovenského univerzitného ľadového hokeja a slovenských univerzitných hokejových 

družstiev pôsobiacich v súťaži EUHL. V rámci bodu programu rozpočet uviedol M. Šatan, že bude 
v najbližšom období diskutovať so štatutármi SZĽH, profesionálnymi pracovníkmi oddelení SZĽH, 
orgánmi SZĽH a hokejovým hnutím diskutovať možnosť zrušenia resp. zníženia štartovného pre 
družstvá prípraviek. Následne členovia VV hlasovali o predložení rozpočtu SZĽH na Kongres SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/2 

VV SZĽH schválil predloženie rozpočtu SZĽH na rok 2020 (príloha č. 1) na rokovanie Kongresu 
SZĽH, ktorý sa uskutoční 05.12.2019. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 

 

V. Baluška predstavil členom VV návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti HK VSR SR 20, s.r.o. na rok 

2020, ktorej jediným spoločníkom je SZĽH, pričom prezentoval jednotlivé položky v zmysle 

predloženého návrhu rozpočtu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/3 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti HK VSR SR 20, s.r.o. na rok 2020 
(príloha č. 2) 
 

Prizvaná A. Budi predstavila členom VV návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. na 

rok 2020, ktorej jediným akcionárom je SZĽH, pričom prezentovala jednotlivé položky v zmysle 

predloženého návrhu rozpočtu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/4 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. na rok 2020 
(príloha č. 2). 

 



Prizvaná D. Kosová predstavila členom VV návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. 
na rok 2020, ktorej jediným spoločníkom je SZĽH, pričom prezentovala jednotlivé položky v zmysle 

predloženého návrhu rozpočtu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/5 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. na rok 2020 
(príloha č. 2). 

 

M. Kohút predstavil členom VV návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o. 
na rok 2020, ktorej jediným spoločníkom je SZĽH, pričom prezentoval jednotlivé položky v zmysle 

predloženého návrhu rozpočtu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/6 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o.na rok 

2020 (príloha č. 2). 
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: rozpočet SZĽH na rok 2020, rozpočet HK VSR SR 20, s.r.o. na rok 2020, rozpočet 
Hockey event, a.s., na rok 2020, rozpočet SZĽH Infra, s.r.o. na rok 2020, rozpočet Marketing SZĽH, 
spol. s r.o. na rok 2020 

 

Bod 3 – Prerokovanie rozpočtu a financovania 2020 IIHF WW 18 ženy 
A. Budi predstavila členom VV návrh rozpočtu a financovania podujatia 2020 IIHF WW 18 ženy, 

ktoré sa uskutoční od 26.12.2019 do 02.01.2020 v Bratislave. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/7 

VV SZĽH schválil návrh rozpočtu a financovania podujatia 2020 IIHF WW 18 ženy, ktoré sa 

uskutoční od 26.12.2019 do 02.01.2020 v Bratislave. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Pracovný návrh rozpočtu 2020 

 

Bod 4 – Rozhodcovia – riešenie situácie 
Členovia VV a J. Sýkora diskutovali o finančnej podpore stavu rozhodcov do skončenia sezóny 
2019/2020 a taktiež o odmeňovaní rozhodcov SZĽH v budúcich obdobiach. Následne členovia VV 
hlasovali o poskytnutí finančnej podpory pre rozhodcov SZĽH a o riešení situácie k náboru 

rozhodcov. 

 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/8 

VV SZĽH schválil do skončenia sezóny 2019/2020 (od 01.01.2020 do 30.04.2020) navýšenie 
finančných prostriedkov na dofinancovanie systému športových odborníkov - rozhodcov SZĽH vo 
výške 30.000,-EUR, pričom spôsob a kritéria prerozdelenia finančných prostriedkov určí Komisia 
rozhodcov SZĽH pri rešpektovaní rozdelenia finančných prostriedkov, a to cca polovice finančných 
prostriedkov na osobitné odmeňovanie rozhodcov SZĽH vo vybraných súťažiach SZĽH (Extraliga 
ženy, Liga kadetov, 1. liga dorastu, 1. liga juniorov, Extraliga dorastu, 2. liga seniorov), a cca polovice 

finančných prostriedkov na uskutočnenie náborových aktivít na zabezpečenie nových rozhodcov pre 
sezóny 2020/2021 a nasledujúce. VV SZĽH zároveň zriadila osobitnú pracovnú skupinu SZĽH 
k negociáciám o zmene systému odmeňovania rozhodcov od sezóny 2020/2021, pričom personálne 
obsadenie predmetnej pracovnej skupiny bude členom VV SZĽH prezentované na najbližšom 
zasadnutí VV SZĽH. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  



 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Rozhodcovia – riešenie situácie - správa 

 
Bod 5 - Legislatíva ku Kongresu SZĽH  
R. Peciar a I. Guryča predstavili členom VV návrh programu Kongresu, návrh Rokovacieho poriadku 

Kongresu a návrhy zmien v predpisoch SZĽH (Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok), ktoré v zmysle Stanov SZĽH predkladá VV na schválenie Kongresu. Návrhy 

zmien v uvedených prepisoch SZĽH vzišli z legislatívnej iniciatívy SZĽH, orgánov SZĽH a klubov – 

riadnych členov SZĽH, pričom uvedené návrhy zmien v predpisoch SZĽH boli diskutované na 
predkongresovom stretnutí SZĽH a klubov v Senci. Po diskusii členov VV k jednotlivým 

prezentovaným návrhom zmien v predpisoch SZĽH hlasovali členovia VV o predložení predpisov 
s vyznačenými zmenami na schválenie Kongresu SZLH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/9 

VV SZĽH schválil predloženie programu Kongresu (príloha č. 3) na schválenie Kongresu SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/10 

VV SZĽH schválil predloženie Rokovacieho poriadku Kongresu (príloha č. 3) na schválenie Kongresu 
SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/11 

VV SZĽH schválil predloženie návrhov zmien Stanov SZĽH (príloha č. 3) na schválenie Kongresu 
SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/12 

VV SZĽH schválil predloženie návrhov zmien v predpisoch SZĽH: Súťažný poriadok, Prestupový 
poriadok, Disciplinárny poriadok (príloha č. 3) na schválenie Kongresu SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 1 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: programu Kongresu, Rokovací poriadok Kongresu, návrhy zmien v predpisoch 

SZĽH: Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok 

 

Bod 6 – Rôzne 
a) Členovia VV diskutovali o činnosti Disciplinárnej komisie SZĽH a o potrebe sankcionovania 

disciplinárnych previnení fanúšikov na hokejových zápasoch v súťažiach SZĽH. 

Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/13 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie o činnosti Disciplinárnej komisie SZĽH a o potrebe 

sankcionovania disciplinárnych previnení fanúšikov na hokejových zápasoch v súťažiach 
SZĽH. VV žiada o prítomnosť predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH na svojom najbližšom 
zasadnutí. 

 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/14 

VV SZĽH schválil zníženie poplatku za odhlásenie družstva dorastu klubu HA Slávia Prešov 
zo súťaže 1LD v sezóne 2019/2020 na polovičná sumu. 
Za – 5 Proti – 1; Zdržali sa – 3; 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/15 



VV SZĽH schválil výnimku z pravidiel ĽH – časť ihrisko, pravidlo 17 – vyznačenie 
ĽP/pásma, ods. I. – vyznačenie pokračovania bránkových čiar na mantineli z dôvodu reklamy 

až po horný kryt mantinelu na ZŠ a to vo všetkých súťažiach SZĽH. Táto výnimka je platná 

do skončenia sezóny 2019/2020. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/16 

VV SZĽH k žiadosti Liba Academy o pridelenie finančného príspevku na dobudovanie 

infraštruktúry ZŠ (dobudovanie šatní) žiada klub Liba Academy, aby pred rozhodnutím 

o možnom pridelení finančného príspevku zaslal informácie o finančnej spoluúčasti obce na 
daný infraštrukturálny projekt, pričom VV SZĽH nevylučuje poskytnutie finančného 
príspevku, avšak iba v prípade, ak na projekte bude finančnou spoluúčasťou participovať aj 
obec. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1 

 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/17 

VV SZĽH schválil finančnú podporu vybudovania mobilných ľadových plôch vo 
vybraných obciach v zmysle predloženého návrhu Projektového oddelenia SZĽH, pričom 
umiestnenia predmetných ľadových plôch budú oznámené až po medializovaní zo strany 
SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/18 

VV SZĽH schválil poskytnutie finančnej podpory pre družstvá klubov 2LS vo výške 50.000 
eur, a to na účel podpory športovcov do 23 rokov  pôsobiacich v seniorskom družstve klubu  
v 2. lige seniorov, pričom podrobnosti upraví zmluva medzi SZĽH a klubmi 2LS. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

g) Uznesenie VV SZĽH č. 12/2019/19 

VV SZĽH k žiadosti o udelenie výnimky z poplatku za štart zahraničného hráča (Jakob Leban, 
KRP 41157) v súťažiach SZĽH, žiada klub HC Petržalka 2010 o zdokladovanie skutočnosti, 
že menovaný hráč pôsobil, čo i len sčasti, v súťažiach SZĽH najmenej dve po sebe 
nasledujúce sezóny. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

Prílohy: 

1. rozpočet SZĽH na rok 2020  

2. návrh rozpočtu obchodných spoločností HK VSR SR 20, s.r.o., Hockey event, a.s., SZĽH 
Infra, s.r.o., Marketing SZĽH, spol. s r.o. na rok 2020  

3. programu Kongresu, Rokovací poriadok Kongresu, Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový 
poriadok, Disciplinárny poriadok 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

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 2019. 

 

Predsedajúci: Mgr. Radoslav Peciar 

 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 

 



 

Správnosť overil: Miroslav Šatan 


