
Zápisnica č. 19 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25. februára 2020 v Bratislave 
 

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

Prizvaní: 
Valíček M. (generálny sekretár, predsedajúci), 

Peciar R. (poverený zapisovateľ, legislatívna skupina), 

Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Ďurkovič I. (zástupca Bratislava Capitals), 

Pašek D. (zástupca Bratislava Capitals), 

Guryča I. (Ligová rada EXS, legislatívna skupina), 

Remžík P. (Úsek riadenia súťaží, legislatívna skupina) 
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH), 
Budi A.  (Hockey event, a.s.), 

Pavlikovský R. (Regionálny manažér TN), 

 

M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 7 

Neprítomní - 2 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

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

2.   Licenčné konanie klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš 

3. Žiadosť o povolenie štartu v zahraničnej súťaži Bratislava Capitals a.s.        
4. Odvolanie HK Nitra voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 57/2019-2020 

5. Legislatíva – zmeny 

6. Podmienky prihlásenia sa do súťaží SZĽH v sezóne 2020/21   

7. Informácia o nominácií na výcvikový tábor brankárov   

8. Zisk z MS 2019 – pracovná skupina  

9.  Delegáti – doplnenie členov komisie  
10. MS Ženy U18 – záverečná správa 

11. Dotácia k infraštruktúre 

12. Smernica – Sadzobník odmien za vzdelávaciu činnosť  
13. Priebežná správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja 

14. 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. 19/2020/1 

VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok. 



Z 7 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0. Návrh uznesenia 

bol  schválený. 

 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo z predošlých zápisníc vykonal M. Valíček 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 (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), vytvorenie 

a zabezpečenie financovania projektu „mandátnych trénerov“ na návrh zástupcov Kongresu SZĽH 

(generálny sekretár SZĽH) 
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 – Licenčné konanie klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Členovia VV sa po doručení podkladov Ligovej rady Extraligy seniorov a subjektov Mestský 

Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. a ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. zaoberali žiadosťou 
o odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov v súťažnom období 2019/2020, z odstupujúceho 

subjektu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na nadobúdateľa ŠK 32 Liptovský 
Mikuláš s.r.o. Členovia VV posúdili doručené podklady a diskutovali o predmetnej žiadosti 
o odstúpení licencie a o ďalších materiáloch potrebných na doplnenie k uvedenej žiadosti. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/2 

VV SZĽH sa po doručení podkladov Ligovej rady Extraligy seniorov a subjektov Mestský Hokejový 

klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. a ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. zaoberal  žiadosťou o odstúpenie 

licencie v súťaži Extraligy seniorov v sezóne 2019/2020 z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na 
subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o, pričom VV SZĽH k doručeným podkladom žiada zaslanie 
doplňujúcich podkladov, a síce: 

1. zaslanie oficiálneho vyhlásenia výsledkov o víťazovi verejnej súťaže, resp. výzvy na odpredaj 
tipsportligovej licencie zverejnenej klubom Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, 
a.s.,  

2. oznámenie, že došlo k dohode medzi klubom/klubmi, ktoré v meste Liptovský Mikuláš majú 
v budúcom období záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti ľadového hokeja vo vekovej 
kategórii senior, junior a dorast, kadet, žiaci a prípravka, pričom v uvedenej dohode 

špecifikujú, ktorý subjekt plánuje v budúcom období vykonávať športovú činnosť vo vekovej 
kategórii senior, junior, dorast a v ostatných mládežníckych kategóriách, 

3. oznámenie, že došlo k dohode o budúcich podmienkach spolupráce medzi klubmi pôsobiacimi 
v meste Liptovský Mikuláš vo vzťahu k plynulému prechodu hokejistov medzi klubmi vo 

všetkých vekových kategóriách, 

 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

(M. Handzuš hlasoval prostredníctvom telefonického spojenia) 
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosť o odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov v sezóne 2019/2020 
z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. vrátane 

priložených dokumentov a podkladov, stanovisko Ligovej rady Extraligy seniorov 

 

Bod 3 – Žiadosť o povolenie štartu v zahraničnej súťaži Bratislava Capitals a.s.        
Zástupcovia klubu Bratislava Capitals D. Pašek a I. Ďurkovič na zasadnutí členom VV prezentovali 
žiadosť o povolenie štartu klubu v ligovej súťaži EBEL (Erste Bank Eishockey Liga) pre sezónu 

2020/2021. Následne o predmetnej žiadosti zástupcovia klubu Bratislava Capitals diskutovali s členmi 



VV. I. Ďurkovič informoval, že v prípade víťazstva súťaže 1LS v sezóne 2019/2020 klubom 

Bratislava Capitals a v prípade zaradenia klubu Bratislava Capitals do EBEL ligy na sezónu 

2020/2021, sa klub Bratislava Capitals nebude uchádzať o vydanie súťažnej licencie do súťaže EXS 
na sezónu 2020/2021. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/3  

VV SZĽH umožňuje klubu Bratislava Capitals rokovať so zástupcami súťaže EBEL o možnosti 
pôsobenia klubu Bratislava Capitals v súťaži EBEL v sezóne 2020/2021  s podmienkou, že klub 
Bratislava Capitals uzatvorí dohodu s klubom HC Slovan Bratislava súvisiacu s užívaním zimného 
štadióna O. Nepelu a predloží informácie o rokovaní do súťaže EBEL do nasledujúceho zasadnutia 
VV a následne informácie o dohode o užívaní zimného štadióna O. Nepelu, priebežne, najneskôr do 
10.04.2020 a najneskôr do 25.04.2020 zaslať SZĽH definitívnu informáciu, či klub Bratislava Capitals 

bude pôsobiť v sezóne 2020/2021 v súťaži EBEL. VV rozhodol, že v prípade víťazstva súťaže 1LS 
v sezóne 2019/2020 klubom Bratislava Capitals a v prípade zaradenia klubu Bratislava Capitals do 

EBEL ligy na sezónu 2020/2021, nebude klubu Bratislava Capitals vydaná súťažná licencia do súťaže 
EXS na sezónu 2020/2021. 

Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Žiadosť o povolenie štartu v zahraničnej súťaži Bratislava Capitals 

 

Bod 4 – Odvolanie HK Nitra voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 57/2019-2020 

Členovia VV sa zaoberali odvolaním klubu HK Nitra voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy 
seniorov č. 57/2019-2020. Členovia VV diskutovali o predmetnom odvolaní vo vzťahu k podozreniu 

z neoprávnených štartov hráčov HK Nitra v zápase EXS č. 220 a vyjadrili sa k dotknutým 

ustanoveniam 4.2.10 a 7.1.2.4 Súťažného poriadku SZĽH. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/4 

VV SZĽH v zmysle bodu 9.2.9 písm. c) Súťažného poriadku SZĽH vyhovel odvolaniu HK Nitra 
v plnom rozsahu a zrušuje rozhodnutie Ligovej rady Extraligy seniorov č. 57/2019-2020. 

Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2; 

(M. Handzuš hlasoval prostredníctvom telefonického spojenia) 

Dôležité vyjadrenia členov VV: VV zaviazal Právne oddelenie a Športové oddelenie k úprave 

Súťažného poriadku SZĽH od nasledujúcej sezóny 

Podklady k bodu: Odvolanie HK Nitra voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 57/2019-

2020 

 

M. Kohút sa pripojil k zasadnutiu VV. 

Prítomní - 8 

Neprítomný - 1 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný 

 

Bod 5 – Legislatíva – zmeny  
VV spolu s I. Guryčom, P. Remžíkom a R. Peciarom diskutovali o navrhovaných zmenách 

v predpisoch SZĽH, pričom schválil nasledovné zmeny v predpisoch SZĽH:  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/5 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 1.2.1.2 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

prostredníctvom IS SZĽH samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu. 



VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 10.1 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

Športovo-technické dokumenty sa vyhotovujú v elektronickej forme prostredníctvom IS SZĽH. Ak 
úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho 
vykoná v listinnej forme. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 1.3.6.1 až 1.3.6.13 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

1.3.6.1  0.ročník, predprípravka  
1.3.6.2  1.ročník, predprípravka  
1.3.6.3  2.ročník, predprípravka  
1.3.6.4  3.ročník, prípravka SZĽH 

1.3.6.5  4.ročník, prípravka SZĽH 

1.3.6.6  5.ročník mladší žiaci  
1.3.6.7  6.ročník mladší žiaci  
1.3.6.8  7.ročník starší žiaci  
1.3.6.9  8.ročník starší žiaci  
1.3.6.10 9. a 10. ročník kadeti  
1.3.6.11 dorastenci  

1.3.6.12 juniori  

1.3.6.13 seniori (ženy/muži)  
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 1.3.7 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

V podmienkach pre prihlásenie sa družstiev do súťaží a v smerniciach SZĽH pre jednotlivé súťaže sa 
určí, ktorá veková kategória je súťažná resp. nesúťažná. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

SZĽH určuje pre potreby Súťažného poriadku, ako aj pre potreby prestupových vzťahov v rámci SZĽH 
nasledovnú hierarchiu úrovne a pomenovanie súťaží: 

1. úroveň  extraliga seniorov alebo zahraničná súťaž vekovej kategórie dospelých, 

najvyššej úrovne súťaže, organizovaná členským zväzom IIHF, ktorý je 
účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji 

2. úroveň  I. liga seniorov 

3. úroveň  extraliga juniorov 

4. úroveň  extraliga dorastu 

5. úroveň  II. liga seniorov a liga žien 

6. úroveň  I. liga juniorov 

7. úroveň  I. liga dorastu 

8. úroveň  liga kadetov 

 9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 

10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 

11. úroveň      liga mladších žiakov 6 ročník 

12. úroveň  liga mladších žiakov 5. ročník 

13. úroveň  súťaže prípraviek SZĽH 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 1.4.2 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

SZĽH určuje, že pri zmene termínov majstrovských zápasov, majú jednotlivé súťaže nasledovnú 
prioritu: 



1. úroveň  extraliga seniorov 

2. úroveň  extraliga juniorov 

3. úroveň  I. liga seniorov 

4. úroveň  extraliga dorastu 

5. úroveň  liga kadetov 

6. úroveň  liga žien a II. liga seniorov 

7. úroveň  I. liga juniorov 

8. úroveň  I. liga dorastu 

9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 

10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 

11. úroveň      liga mladších žiakov 6 ročník 

12. úroveň liga mladších žiakov 5. ročník  

13. úroveň  súťaže prípraviek SZĽH 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (25.02.2020) schvaľuje znenie bodu 2.1.3 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

SZĽH schvaľuje štruktúru súťaží prostredníctvom VV SZĽH. SZĽH ďalej 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.   

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (25.02.2020) schvaľuje znenie bodu 2.1.4.7 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

pre vekovú kategóriu seniorov prostredníctvom VV SZĽH schvaľuje počet zahraničných hokejistov, 
ktorí sú oprávnení štartovať za družstvo v jednom majstrovskom zápase, v súťažiach, ktoré sú riadené 
a organizované SZĽH pre danú súťažnú sezónu. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje doplnenie bodu 2.1.4.10 a 2.1.4.11 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

2.1.4.10 určuje, stanovuje a vyberá sankčné poplatky podľa smerníc SZĽH pre jednotlivé súťaže. 
2.1.4.11 má právo upraviť alebo obmedziť matričné úkony v jednotlivých súťažiach SZĽH.  
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 3.2.1 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

Na účely prihlásenia sa do súťaže organizovanej a riadenej SZĽH, sa za družstvo považuje skupina 
najmenej 16 hokejistov (vrátane brankára), s výnimkou súťaže prípraviek SZĽH, v ktorej sa za 
družstvo považuje skupina najmenej 12 hokejistov (vrátane brankára), ktorí sú klubom zapísaní na 
oficiálnom zozname hokejistov a sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube 

na hosťovaní podľa čl. 10. alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň aktívnymi 
hokejistami  s platnou hráčskou licenciou (KRP). Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže  je 
riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. Hokejisti uvedení v oficiálnom zozname hokejistov sa 

môžu zmeniť aj v priebehu súťaže. Po skončení obdobia určeného na prihlásenie sa do súťaže až do 
konca prestupového obdobia, musia byť na zoznam družstva pre jednotlivé súťaže dopísaní aj hráči, 
ktorí pôsobia v klube na hosťovaní. Hráči, ktorí boli vyradení, musia byť zo zoznamu vyškrtnutí. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 3.4.2 a 3.4.3 Súťažného poriadku 
SZĽH nasledovne: 

3.4.2 Vekové kategórie kadeti, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka a predprípravka sú určené na 
základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa prislúchajúci k  ročníku povinnej školskej 
dochádzky. 



3.4.3 Rozdelenie jednotlivých kategórií podľa veku hokejistu:  
3.4.3.1. 0. ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 6 rokov veku, 
3.4.3.2 1.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 7 rokov veku 

3.4.3.3 2.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do  31.8. 

(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 8 rokov veku. 
3.4.3.4. 3.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom dovŕšia 9 rokov veku. 
3.4.3.5 4.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 10 rokov veku, 
3.4.3.6 5.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 11 rokov veku, 
3.4.3.7 6.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 12 rokov veku, 
3.4.3.8 7.ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 13 rokov veku, 
3.4.3.9 8. ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 14 rokov veku. 
3.4.3.10. Kadeti hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.8. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 15 rokov veku. 
3.4.3.11 Dorastenci hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.12. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 16 rokov veku, 
3.4.3.12 Juniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.12. (vrátane) 
nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, 
3.4.3.13 Seniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 20 a viac 
rokov veku. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 3.9.2 a 3.9.2.7 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

3.9.2 Základné podmienky pre zaradenie a účasť družstva klubu v súťaži sú: 
3.9.2.1 členstvo klubu v SZĽH 

3.9.2.2 pridelené evidenčné číslo klubu ako člena SZĽH (EČČ) 
3.9.2.3 zaplatený členský príspevok SZĽH klubom 

3.9.2.4 včas a riadne podaná prihláška družstva klubom s kompletnými prílohami  

určenými SZĽH pre jednotlivú súťaž 

3.9.2.5 zoznam hokejistov družstva potvrdený štatutárom klubu  

3.9.2.6 splnenie podmienky podľa čl. 3.9.3. 
3.9.2.7 má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZĽH 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (25.02.2020) schvaľuje znenie bodu 5.3.3 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

SZĽH určuje v podmienkach pre prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH a v  smerniciach pre súťaže 
SZĽH obmedzenia štartu zahraničných hokejistov v jednom zápase. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 znenie bodu 5.6.1 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu hokejistov, bez ohľadu 
na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej kategórie, a to vo vekovej kategórii 

predprípravka, prípravka, mladší žiaci a starší žiaci o jeden rok, ak ďalej nie je uvedené inak, kadeti a 
dorast o dve vekové kategórie, juniori o jednu vekovú kategóriu. Maximálny počet ostaršených hráčov, 
podmienky a kritériá pre ostaršenie hráčov stanovuje SZĽH v spolupráci s Komisiou mládeže v 
dokumente Podmienky pre prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH a v smerniciach pre súťaže SZĽH.  



 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (25.02.2020) schvaľuje znenie bodu 7.6.1.11 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 
 

porušenie obmedzenia štartu zahraničných hokejistov v jednom zápase. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje doplnenie bodu 4.2 Prestupového poriadku 
SZĽH nasledovne: 

Riadiaci orgán súťaže má právo upraviť alebo obmedziť matričné úkony v jednotlivých súťažiach 
SZĽH. 

 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh uznesení na zasadnutie Výkonného výboru SZĽH dňa 25.02.2020 k bodu 

Legislatíva 

Bod 6 – Podmienky prihlásenia sa do súťaží SZĽH v sezóne 2020/21   
Prítomní I. Guryča a P. Remžík predložili a predstavili členom VV podmienky pre prihlásenie sa 
družstiev do mládežníckych a seniorských súťaží SZĽH na sezónu 2020/2021. Členovia VV 
diskutovali aj o zmene štruktúry súťaže Ligy kadetov v budúcich obdobiach. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/6 

VV SZĽH vzal na vedomie predložené podmienky pre prihlásenie sa družstiev do mládežníckych 
a seniorských súťaží SZĽH na sezónu 2020/2021, pričom predložené podmienky pre prihlásenie sa 
družstiev do seniorských súťaží SZĽH postupuje na prerokovanie Ligovej rade EXS, 1LS a 2LS a 

predložené podmienky pre prihlásenie sa družstiev do mládežníckych súťaží SZĽH postupuje na 
prerokovanie Komisii mládeže SZĽH. VV bude po prerokovaní podmienok pre prihlásenie sa 
družstiev do mládežníckych a seniorských súťaží SZĽH na sezónu 2020/2021 riadiacimi orgánmi 
seniorských súťaží SZĽH resp. Komisiou mládeže SZĽH uvedené schvaľovať na najbližšom zasadnutí 
VV. VV zároveň poveril Komisiu mládeže, aby sa zaoberala možnosťou zmeny štruktúry súťaže Ligy 

kadetov v budúcich obdobiach 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: podmienky pre prihlásenie sa družstiev do mládežníckych a seniorských súťaží 
SZĽH na sezónu 2020/2021 

 

Bod 7 – Informácia o nominácií na výcvikový tábor brankárov   
J. Lašák informoval členov VV o nomináciách a priebehu výcvikových táborov brankárov, ktoré 

uskutočňuje SZĽH v regiónoch SR.  

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/7 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Lašáka o nomináciách a priebehu výcvikových táborov 

brankárov, ktoré uskutočňuje SZĽH v regiónoch SR a vyjadril podporu J. Lašákovi a odobril 

pokračovanie organizovania výcvikových táborov brankárov aj do budúcich období. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Informácia o nominácií na výcvikový tábor brankárov   
 



Bod 8 – Zisk z MS 2019 – pracovná skupina 
M. Valíček predstavil návrh na zloženie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku 
k MS v súlade s plánom rozvojových aktivít SZĽH, pričom informoval, že zloženie predmetnej 
skupiny sa kontinuálne vzťahuje na zloženie pracovnej skupiny pre vznik mandátnych trénerov v 

zmysle Uznesenia Kongresu č. 14/2019 zo zasadnutia Kongresu zo dňa 05.12.209 v Sliači. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/8 

VV SZĽH schválil personálne obsadenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku 
k MS v súlade s plánom rozvojových aktivít SZĽH a rovnako personálne obsadenie pracovnej skupiny 

pre vznik mandátnych trénerov v zložení: Miroslav Šatan (predseda), Lukáš Jurík, Branislav 
Semančík, Jozef Kužma, David Jucha, Marcel Ozimák, Michal Handzuš  
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 2; 

 

M. Valíček prezentoval aj návrh personálneho zloženia pracovnej skupiny k rozpočtu SZĽH na rok 
2021. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/9 

VV SZĽH schválil personálne obsadenie pracovnej skupiny k rozpočtu SZĽH na rok 2021 v zložení: 
Vladimír Baluška, Dávid Jucha, Peter Bohuš, Matúš Martiška, Jozef Tvrdoň, Martin Kohút, + 1 člen 
ktorého doplní SZĽH Infra s.r.o. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

 

Podklady k bodu: personálne obsadenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku 
k MS v súlade s plánom rozvojových aktivít SZĽH, zloženie pracovnej skupiny pre vznik mandátnych 

trénerov, personálne obsadenie pracovnej skupiny k rozpočtu SZĽH na rok 2021 

 

Bod 9 – Delegáti – doplnenie členov komisie  
Členovia VV sa zaoberali návrhom predsedu Komisie delegátov SZĽH na zvolenie M. Grečka za 
člena Komisie delegátov SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/10 

VV SZĽH na návrh predsedu Komisie delegátov SZĽH volí M. Grečka za člena Komisie delegátov 
SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Delegáti – doplnenie členov komisie 
 

Bod 10 – MS Ženy U18 – záverečná správa  
A. Budi ekonomicky vyhodnotila podujatie 2020 IIHF Majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov, ktoré 
sa uskutočnili na Slovensku v období od 26.12.2019 do 02.01.2020.   

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/11 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Budi  o ekonomickom vyhodnotení podujatia 2020 IIHF 

Majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov, ktoré sa uskutočnili na Slovensku v období od 26.12.2019 do 

02.01.2020 

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: MS Ženy U18 – záverečná správa 

 
Bod 11 – Dotácia k infraštruktúre 



D. Kosová informovala členov VV o žiadosti STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová 
Ves o poskytnutie finančnej dotácie na infraštruktúru Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/12 

VV SZĽH na základe žiadosti STEZ – Správa telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves 
o poskytnutie finančnej dotácie na infraštruktúru Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi rozhodol 
z dôvodu konania sa MS do 18 rokov 2020 IIHF divízie I skupiny A o udelení dotácie vo výške 
150.000,-EUR na infraštruktúru Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Dotácia k infraštruktúre 

 
Bod 12 – Smernica – Sadzobník odmien za vzdelávaciu činnosť 
M. Valíček informoval členov VV o návrhu Sadzobníka odmien za vzdelávaciu činnosť, ktorého 
predkladateľom je V. Baluška, J. Filc a I. Andrejkovič. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/14 

VV SZĽH schválil Sadzobník odmien za vzdelávaciu činnosť (príloha č. 1) 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Sadzobník odmien za vzdelávaciu činnosť 
 

Bod 13 – Priebežná správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja  
R. Pavlikovský priebežne informoval členov VV o správe činností regionálnych manažérov SZĽH 
z oblasti strategického a regionálneho rozvoja. R. Pavlikovský informoval členov VV, že zámerom 
regionálnych manažérov SZĽH je v budúcom období prezentovať prácu regionálnych manažérov 
SZĽH osobne na zasadnutí VV. R. Pavlikovský taktiež informoval členov VV o podpise memoranda 

o spolupráci medzi SZĽH a Prešovským samosprávnym krajom ktorého cieľom je vytvorenie 
funkčného modelu spolupráce medzi slovenským hokejom a samosprávnym krajom a podpora 

rozvojových programov hokeja v regióne Prešov a postupné vytváranie Hokejovej akadémie v PSK. 

R. Pavlikovský uviedol, že je SZĽH blízko podpisu memoranda o spolupráci medzi SZĽH 
a Bratislavským samosprávnym krajom. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/15 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Pavlikovského o správe činností regionálnych manažérov 
SZĽH z oblasti strategického a regionálneho rozvoja. 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Priebežná správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja 

 

Bod 14 – Rôzne 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/16 

VV SZĽH schválil smernicu o sprostredkovaní marketingového a reklamného partnera pre 

SZĽH a M-SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 
b) Zástupcovia klubu MHK Kežmarok informovali členov VV o situácii v oblasti mládežníckeho 

hokeja v meste Kežmarok, pričom informovali členov VV o žiadosti, v zmysle ktorej 

požadujú od SZĽH, aby klub HKM Kežmarok vykonával športovú činnosť na skolaudovanom 
ZŠ v meste Stará Ľubovňa, tak, ako klub deklaroval v čase jeho prijatia za člena SZĽH. 

 



Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/17 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie od zástupcov klubu MHK Kežmarok o situácii v 

oblasti mládežníckeho hokeja v meste Kežmarok, pričom SZĽH bude kontaktovať primátora 

resp. zástupcov mesta Kežmarok k zistenou bližších informácii a poveruje člena VV Ľ. 
Juriniyho, aby za VV rokoval s primátorom mesta Kežmarok v snahe o vyriešenie situácie 
medzi mládežníckymi klubmi v meste Kežmarok. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/18 

VV SZĽH poveril zástupcov Ligovej rady EXS a klubov EXS, Ligovej rady 1LS a klubov 

1LS a pracovníkov Úseku riadenia súťaží SZĽH, aby pripravili na najbližšie  zasadnutia VV 
návrhy zmien resp. predstáv fungovania farmárskych družstiev v súťažiach EXS a 1LS 

v budúcich obdobiach. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/19 

VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu AHC Pezinok Grapes za 
registrovaného člena SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 19/2020/20 

VV SZĽH schválil konanie najbližšieho zasadnutia VV v Trenčíne v dňoch 30.-31.03.2020. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

 

Prílohy: 

1. Sadzobník odmien za vzdelávaciu činnosť 

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 2020. 

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 

 

 

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček 


