
Zápisnica č. 21 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 31.03.2020  

 
konaného prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 

 
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), 
Handzuš M. (člen VV), 
Kohút M.  (člen VV) 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
 
Neprítomný: nikto 
 
Prizvaní: 
Valíček M. (generálny sekretár, predsedajúci), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ, legislatívna skupina), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Lintner R. (PRO-HOKEJ, a.s.) 
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH), 
Cibák M. (HT MHK Liptovský Mikuláš) 
 
M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 
Neprítomní - 0 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2.   Stratégia riešenia budúcnosti hokeja za súčasnej situácie 

3. Motivačný príspevok       
4. Prejednanie žiadosti o finančný príspevok PRO-HOKEJ, a.s. 
5. Udelenie majstrovského titulu v najvyššej seniorskej súťaži a prejednanie podnetu HKM 

Zvolen 
6. Licenčné konanie – doplňujúce informácie k situácii v Liptovskom Mikuláši 
7. Legislatíva 
8. Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  
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. 21/2020/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 9 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 9; 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 – Stratégia riešenia budúcnosti hokeja za súčasnej situácie 
V rámci bodu programu č. 2 diskutovali členovia VV o stratégii a možnostiach finančnej podpory 
hokejového hnutia. M. Kohút poukázal najmä na štátne kompenzačné opatrenia, ktorými štát bude 
podporovať zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje 
prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a opatrenia, pre 
zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % a SZČO, ktoré povinne zatvorili 
prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť (v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo 
výnimočného stavu). Členovia VV sa zhodli na komunikovaní predmetných opatrení prostredníctvom 
regionálnych manažérov SZĽH a vyzývajú všetky kluby, športovcov a športových odborníkov, aby po 
splnení podmienok využili uvedenú možnosť a požiadali o kompenzačný štátny príspevok. M. Kohút 
následne uviedol, že v rámci rokovaní s príslušnými orgánmi verejnej moci SR sa SZĽH výraznou 
mierou zaslúžil, aby bolo možné uvedenú štátnu finančnú pomoc použiť pre subjekty v hokeji a 
v športe ako takom. Zástupcovia VV následne vyjadrili názor, aby hokejové subjekty s príslušnosťou 
k SZĽH najskôr proaktívne požiadali štát o kompenzačný finančný príspevok a až následne žiadali 
SZĽH o finančný príspevok nad rámec príspevkov, poskytovaných hokejovým klubom v zmysle 
Zákona o športe. Členovia VV  skonštatovali, že až v prípade, že hokejové kluby aj po uplatnení si 
štátneho kompenzačného príspevku budú mať preukázateľné straty v porovnaní s rovnakým obdobím 
z roku 2019, bude SZĽH vyvíjať všetku snahu, aby akýmkoľvek spôsobom pomohol hokejovým 
klubom, pričom všetci členovia VV sa zhodli najmä na prioritnej pomoci pre mládežnícke hokejové 
kluby a jej prípadnej realizácii ku koncu apríla. 

Bod 3 – Motivačný príspevok       
Prizvaná D. Kosová informovala členov VV o vyhodnotení motivačných projektov, v zmysle ktorých 
VV SZĽH poskytuje klubom finančný príspevok na základe kritérií, účelu rozdelenia finančných 
prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov. D. Kosová 
následne vysvetlila členom VV systematiku schvaľovania projektov na základe výzvy SZĽH, pričom 
upresnila, že projekty hodnotili hodnotiace skupiny na úrovni SZĽH. Nasledovala diskusia 
k jednotlivým projektom, a síce schválenie projektov uvedených v predložených podkladov ako 
variant 1. a variant 2., o ktorých členovia VV hlasovali (pozn.: za variant 1. hlasovali traja členovia 
VV, za variant 2. hlasovali piati členovia VV, pri hlasovaní o oboch variantoch sa zdržal jeden člen 
VV). 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/2 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných príspevkov zo systému motivačných príspevkov (variant 
2.) (príloha č. 1) s podmienkou ich poskytnutia do klubov, t. j. schváleným žiadateľom, až po obdržaní 
druhej splátky príspevku uznanému športu na účet SZĽH z prostriedkov MŠVVaŠ. VV SZĽH zároveň 
pozastavil a presunul poskytovanie sociálnych projektov SZĽH do ďalšej výzvy SZĽH. 
Za – 5; Proti – 3; Zdržali sa – 1;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: motivačné projekty SZĽH 
 
Bod 4 – Prejednanie žiadosti o finančný príspevok PRO-HOKEJ, a.s. 



Členovia VV sa zaoberali žiadosťou PRO-HOKEJ, a.s. o finančnú podporu pre kluby Extraligy 
seniorov vo výške 80.000 EUR na klub. Nakoľko PRO-HOKEJ, a.s. v zmysle zmluvy so SZĽH 
o postúpení marketingových práv k súťaži Extraligy seniorov momentálne disponuje príjmom 
z marketingových aktivít z klubového profesionálneho hokeja, VV SZĽH žiada PRO-HOKEJ, a.s., 
aby podporil akcionárov resp. súťažiace kluby Extraligy seniorov zvládnuť danú finančnú situáciu, 
a to najmä využitím prostriedkov získaných z postúpenia marketingových práv k súťaži Extraligy 
seniorov. VV SZĽH taktiež opätovne poukazuje na možnosť čerpania štátneho kompenzačného 
príspevku, o ktorý aj vďaka proaktívnemu konaniu SZĽH budú môcť žiadať hokejové kluby 
a športovci. Členovia VV sa opätovne zhodli najmä na prioritnej pomoci pre mládežnícke hokejové 
kluby, pričom sa zhodujú, že im nie je ľahostajná ani situácia profesionálnych klubov a v prípade 
záujmu PRO-HOKEJ, a.s. je SZĽH pripravený otvoriť existujúci vzájomný zmluvný vzťah a 
prípadne upraviť, pozmeniť resp. opätovne prerokovať už existujúce zmluvné plnenia za účelom 
podpory extraligových klubov a v tom prípade v  budúcnosti poskytnúť na podporu extraligových 
klubov vlastné voľné zdroje SZĽH, a to však len vtedy, ak budú v budúcom období takéto zdroje 
voľne použiteľné pre kluby Extraligy seniorov, pričom momentálne SZĽH takýmito vlastnými 
voľnými zdrojmi nedisponuje. 

 
Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/3 

VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť PRO-HOKEJ, a.s. o finančnú podporu pre kluby Extraligy 
seniorov vo výške 80.000 EUR na klub, avšak skonštatoval, že v momentálnom období SZĽH 
v nedokáže uvedenú finančnú podporu zrealizovať, pričom SZĽH momentálne nedisponuje vlastnými 
voľnými finančnými zdrojmi na podporu extraligových klubov. SZĽH je však v prípade záujmu PRO-
HOKEJ, a.s., pripravený otvoriť existujúci vzájomný zmluvný vzťah a prípadne upraviť, pozmeniť 
resp. opätovne prerokovať už existujúce zmluvné plnenia za účelom podpory extraligových klubov 
a v tom prípade v  budúcnosti poskytnúť na podporu extraligových klubov vlastné voľné zdroje SZĽH, 
ak bude takýmito voľnými zdrojmi v budúcnosti SZĽH disponovať. VV SZĽH v momentálnej situácii 
žiada PRO-HOKEJ, a.s. a kluby Extraligy seniorov, aby v rámci finančnej podpory využili štátny 
„balíček 1. pomoci“ prostredníctvom štátneho kompenzačného príspevku. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosť PRO-HOKEJ, a.s. o finančnú podporu pre kluby Extraligy seniorov 
 

Bod 5 – Udelenie majstrovského titulu v najvyššej seniorskej súťaži a prejednanie podnetu 
HKM Zvolen 
Členovia VV sa zaoberali udelením titulu majstra v súťaži extraligy seniorov v sezóne 2019/2020 
a kompetenciou Výkonného výboru zrušiť rozhodnutie prijaté Ligovou radou. K zasadnutiu sa pripojil 
R. Lintner s ktorým členovia VV diskutovali o rozhodnutí Ligovej rady Extraligy seniorov o udelení 
titulu majstra v sezóne 2019/2020 v súťaži Extraligy seniorov.  
 
VV SZĽH následne skonštatoval, že sa zaoberal aj podnetom HKM Zvolen na preskúmanie 
a sťažnosťou voči uzneseniu Ligovej rady Extraligy seniorov, pričom s prihliadnutím na skutočnosť, 
že okolnosti za ktorých Ligová rada prijala rozhodnutie ako aj okolností, za ktorých HKM Zvolen 
podal svoje podanie sú tak vážne (tj. mimoriadna situácia v SR, predčasne ukončenie súťaží, 
neexistencia právnej úpravy, ak sa súťaž nedohrá resp. predčasne ukončí),  je v záujme rešpektovania  
Stanov SZĽH, ako aj rešpektovania práv člena občianskeho združenia, zaoberať sa uvedenou vecou. 
Navyše dôvodom, ktorý oprávňuje VV SZĽH sa touto vecou zaoberať je aj tá skutočnosť, že výklad 
SP SZĽH podľa bodu 12.1. SP SZĽH vykonáva VV SZĽH a SP SZĽH neurčoval konkrétne pravidlá 
pre prípad predčasného ukončenia súťaže. Na základe toho je VV SZĽH v plnom rozsahu oprávnený 
zaoberať sa uvedenou vecou podľa bodu 2.3.1.8. Stanov SZĽH. VV SZĽH ďalej konštatuje, že Ligová 
rada ako orgán profesionálneho aparátu zväzu bol vytvorený pre zabezpečenie výkonu konkrétnej 
činnosti zväzu, a to výkonu riadenia súťaže - Extraligy seniorov. Postavenie VV SZĽH má iný 



charakter, keďže ide o povinný orgán v národnom športovom zväze, ktorý predstavuje orgán najvyššej 
výkonnej moci v zväze, a teda aj najvyšší výkonný orgán vo vzťahu k organizovaniu a riadeniu 
všetkých súťaží SZĽH. Z toho je potom zrejmá hierarchia, a síce že najvyššia výkonná moc aj vo 
vzťahu k organizovaniu a riadeniu súťaží patrí VV SZĽH a Ligová rada má výkonnú moc vo vzťahu k 
riadeniu konkrétnej súťaže iba na základe  a v rozsahu podľa predpisov SZĽH. Uvedená skutočnosť o 
hierarchii  je zrejmá aj z toho, že predpisy týkajúce sa organizovania a riadenia súťaže, podľa ktorých 
Ligová rada postupuje a prijíma, schvaľuje VV SZĽH. Z toho je potom možné bezpochyby stanoviť, 
že  rozsah kompetencií Ligovej rady kreuje a určuje VV SZĽH. Na základe toho je  VV SZĽH bez 
ďalšieho  oprávnený usmerňovať a korigovať konanie Ligovej rady, či už prostredníctvom predpisov, 
výkladov alebo aj zmenou rozhodnutí a preto, ak je voči rozhodnutiu Ligovej rady podaný podnet 
alebo sťažnosť alebo akékoľvek iné podanie,  je práve VV SZĽH oprávnený sa ním zaoberať a prijať 
rozhodnutie. Okrem toho, že VV SZĽH je najvyšší výkonný orgán SZĽH, a to aj vo vzťahu k riadeniu 
súťaže, je určite oprávnený rozhodovať aj o všetkých otázkach riadenia súťaže, ktoré nie sú 
predpisoch jednoznačne určené, či už ich úpravou alebo výkladom alebo aj samotným rozhodnutím v 
súlade s predpismi SZĽH. V tomto prípade situáciu predčasného ukončenia súťaže a následného 
ocenenia družstiev, vrátane pravidiel pre určenie majstra v predčasne ukončenej súťaži, neupravuje 
žiadny predpis SZĽH. Ide o otázku, ktorá doposiaľ riešená nebola a Ligová rada  postupovala podľa 
existujúcich ustanovení a tieto ustanovenia podľa vlastného uváženia aj primerane a analogicky  
aplikovala, ale v tejto veci nezohľadnila ďalšie skutočnosti, ktoré presahujú  jej právomoc - a síce 
postup pri ukončení ostatných súťaží organizovaných a riadených SZĽH. V tomto prípade sa na všetku 
činnosť SZĽH, a to vo vzťahu k riadeniu všetkých súťaží, teda aj vo vzťahu k prípadnému oceňovaniu,  
musia vzťahovať základné princípy zakotvené v Stanovách SZĽH, a teda najmä princíp rovnosti podľa 
bodu 1.3.1.6., ktorý ukladá SZĽH povinnosť zaobchádzať s každým členom rovnako. Je v rozpore s 
princípom rovnosti, ak SZĽH niektorú súťaž predčasne ukončí tak, že udelí titul  “Majstra Slovenska” 
a v inej/iných súťažiach ocenenia a tituly neudelí. Vzhľadom k tomu, že v ostatných súťažiach SZĽH 
nebude SZĽH udeľovať ocenenia v predčasne ukončených súťažiach, ocenením v Extralige seniorov 
došlo k porušeniu princípu rovnosti, a to napriek tomu, že nebol porušený SP SZĽH. Stanovy SZĽH 
sú najvyššou a základnou normou SZĽH a všetky predpisy SZĽH majú byť aplikované spôsobom, 
ktorý Stanovy neporušuje. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v SR a vzhľadom k tomu, že neexistuje 
orgán, ktorý by zabezpečoval jednotnú aplikáciu predpisov SZĽH, ktorý by garantoval rovnaký postup 
riadiacich orgánov pri predčasnom ukončení súťaže,  je VV SZĽH  /v záujme ochrany práv členov a 
dodržiavania princípu rovnosti členov podľa Stanov SZĽH/  oprávnený vo veci  rozhodnúť podľa  
bodu 3.4.10. písm. q) a u) Stanov SZĽH  v spojení s bodom 12.1. SP SZĽH. Na záver ešte VV dodal, 
a to v záujme výkladu SP SZĽH, že SP SZĽH sa musí vo všetkých súťažiach aplikovať rovnako, čo 
znamená, že pri predčasnom ukončení súťaže nie je možné, aby v niektorej súťaži boli družstvá 
ocenené a v inej nie. VV skonštatoval, že je oprávnený rozhodnúť o ocenení alebo neocenení družstiev 
v predčasne ukončenej súťaži, a v zmysle toho je oprávnený zrušiť aj rozhodnutie Ligovej rady, 
ktorým by mohli byť porušené Stanovy, alebo ktoré by viedlo k  rôznemu zaobchádzaniu so 
súťažiacimi – členmi SZĽH v súťažiach SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/4 
VV SZĽH rozhodol, že v predčasne ukončených súťažiach sezóny 2019/2020 sa v súťažiach SZĽH 
nebudú udeľovať ocenenia družstiev “majster” ani “víťaz” a ani druhé a tretie miesta a v spojení s 
uvedeným ani zlaté, strieborné a bronzové medaile jednotlivcom. VV SZĽH na základe uvedeného 
zrušuje uznesenie Ligovej rady z 12.03.2020 v časti udeľovania ocenení družstiev a jednotlivcom 
v predčasne ukončenej súťaži Extraligy seniorov v sezóne 2019/2020, pričom VV schválil, že 
vzhľadom na generálne rozhodnutie vo vzťahu k súťažiam SZĽH uvedené v tomto uznesení, sa 
v predčasne ukončenej sezóne Extraligy seniorov v sezóne 2019/2020 nebude udeľovať ocenenie 
družstva “majster” a ani druhé a tretie miesta a v spojení s uvedeným ani zlaté, strieborné a bronzové 
medaile jednotlivcom 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval -1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu: podnet HKM Zvolen na preskúmanie a sťažnosť voči uzneseniu Ligovej rady 
Extraligy seniorov 

Bod 6 – Licenčné konanie – doplňujúce informácie k situácii v Liptovskom Mikuláši 
K zasadnutiu VV bol prizvaný M. Cibák. Členovia VV v zmysle uznesenia VV SZĽH č. 19/2020/2 
žiadali od M. Cibáka informácie o dôvodoch neuzatvorenia dohody o budúcich podmienkach 
spolupráce medzi klubmi pôsobiacimi v meste Liptovský Mikuláš vo vzťahu k plynulému prechodu 
hokejistov medzi klubmi vo všetkých vekových kategóriách.  Nasledovala diskusia členov VV a M. 
Cibáka o budúcnosti hokeja v meste Liptovský Mikuláš a o vzájomnej spolupráci medzi seniorským 
a mládežníckym klubom pôsobiacim v meste Liptovský Mikuláš. M. Šatan následne oboznámil členov 
VV s už medializovanou informáciou, že Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline v rámci 
vyšetrovania podozrenia zo spáchania trestného činu a už prebiehajúceho trestného stíhania 
uskutočňuje operatívne úkony, ktoré môžu mať vplyv na prebiehajúce licenčné konanie medzi klubmi 
MHK 32 Liptovský Mikuláš a ŠK 32 Liptovský Mikuláš.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Cibák o neuzatvorení dohody o budúcich podmienkach 
spolupráce medzi klubmi pôsobiacimi v meste Liptovský Mikuláš vo vzťahu k plynulému prechodu 
hokejistov medzi klubmi vo všetkých vekových kategóriách, pričom aj vzhľadom na doručené 
dokumenty Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline k prebiehajúcemu trestnému stíhaniu, 
ktoré môže mať vplyv na prebiehajúce licenčné konanie medzi klubmi MHK 32 Liptovský Mikuláš 
a ŠK 32 Liptovský Mikuláš, sa VV rozhodol vo veci žiadosti 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 zatiaľ nekonať. VV SZĽH bude od Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline 
požadovať informácie vo vzťahu k ďalšiemu priebehu licenčného konania. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: dokumenty Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline 
 
Bod 7 – Legislatíva  
VV spolu s R. Peciarom diskutovali o navrhovaných zmenách v predpisoch SZĽH, pričom schválil 
nasledovné zmeny v predpisoch SZĽH: 
 
  Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/6 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) schvaľuje doplnenie bodu 1.1.26 a 1.1.27 
Súťažného poriadku SZĽH nasledovne: 

1.1.26 riadne  skončenie súťaže - je skončenie súťaže po odohratí všetkých častí súťaže podľa rozpisu 
príslušnej súťaže. 
1.1.27 predčasné skončenie súťaže - je skončenie súťaže riadiacim orgánom súťaže pred jej riadnym 
skončením, z dôvodu vzniku skutočností, ktoré neumožňujú súťaž dohrať. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) schvaľuje znenie 4.5.1 Súťažného poriadku 
SZĽH nasledovne: 

Ustanovenia o postupoch a zostupoch v súťažiach musia byť uvedené v smerniciach pre súťaže SZĽH, 
ktoré vydáva SZĽH pre súťažné obdobie, ak predpisy SZĽH neupravujú inak. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) do 30.04.2020 schvaľuje znenie bodu 4.5.2 
Súťažného poriadku SZĽH nasledovne: 

V prípade, že sa súťaž predčasne skončí a je odohratých viac ako 50 % plánovaných zápasov zo 
súťaže podľa rozpisu príslušnej súťaže, SZĽH  má právo určiť postupujúce resp. zostupujúce družstvá 
v príslušných súťažiach na základe dovtedy dosiahnutých športových výsledkov jednotlivých družstiev.  



 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 01.05.2020 schvaľuje znenie bodu 4.5.2 Súťažného poriadku SZĽH 
nasledovne: 

SZĽH upraví v jednotlivých  smerniciach pre príslušné súťaže kritéria pre určenie postupu a zostupu v 
prípade predčasného ukončenia súťaže. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 31.03.2020 zrušuje bod 4.5.3 Súťažného poriadku SZĽH v znení: 

Postup a zostup v majstrovských súťažiach sa  realizuje podľa umiestnenia družstiev po skončení 
súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém priameho postupu z nižšej 
súťaže do vyššej súťaže, ak smernice pre príslušné mládežnícke súťaže SZĽH neustanovujú inak. 
Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo umiestnené na druhom mieste rovnakej 
súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém priameho zostupu sa uplatňuje tak, že 
družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo 
zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže.       
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) schvaľuje znenie bodu 4.5.4 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

Družstvá, ktoré poskytnú do projektu výcvikového strediska reprezentácie viac ako 4 hokejistov, ktorí 
v rámci projektu odohrajú viac ako 50% zápasov, nebude sa nich vzťahovať priamy zostup. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) schvaľuje znenie bodov 2.1.5.8, 2.4.1, 2.4.3 
až 2.4.6 Súťažného poriadku SZĽH nasledovne: 

2.1.5.8 oceňuje družstvá, ktoré sú umiestnené na prvých troch miestach a jednotlivcov v určených 
kategóriách po riadnom skončení súťaže. 

2.4.1   SZĽH po riadnom skončení súťaže zhodnotí súťaž po športovej, technickej, marketingovej a 
spoločenskej stránke. 
 

2.4.3   SZĽH oceňuje po riadnom skončení súťaže všetky družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom 
(zlato), druhom (striebro) a treťom (bronz) mieste v majstrovských súťažiach, a to ocenením družstva 
– pohár, plaketa a ocenením jednotlivcov – medaila. 

 

2.4.4   V súťažiach v Slovenskej republike sa po riadnom skončení súťaže udeľujú tieto ocenenia: 
2.4.4.1 Majster Slovenskej republiky – v súťažiach: Extraliga seniorov,  extraliga žien,   
extraliga juniorov, extraliga dorastu, liga kadetov, liga starších žiakov, 
2.4.4.2 Víťaz I. ligy Slovenskej republiky – v súťaži: I. liga seniorov, I.liga juniorov a I.liga 
dorastu 

2.4.4.3 Víťaz II. ligy Slovenskej republiky – v súťaži: II. liga seniorov 

2.4.4.4 Víťaz regiónu – v súťaži: regionálna súťaž 

 

2.4.5   SZĽH môže vyhodnotiť a oceniť individuálne výkony a počiny hokejistov a športových 
odborníkov v súťaži spravidla týmito oceneniami: 

2.4.5.1 najproduktívnejší hráč súťaže 

2.4.5.2 najlepší strelec súťaže 

2.4.5.3 najproduktívnejší obranca súťaže 

2.4.5.4 najlepší brankár súťaže 

2.4.5.5 cena za fair play 

2.4.5.6 najlepší tréner súťaže 

2.4.5.7 cena za osobitný prínos v súťaži 
 

2.4.6   SZĽH môže oceniť aj počínanie si družstva v súťaži, napr. cenou fair play za najslušnejšie 
družstvo v súťaži, cenou víťaza základnej časti súťaže a podobne. 



 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 31.03.2020 zrušuje bod 2.4.7 Súťažného poriadku SZĽH v znení: 

SZĽH prostredníctvom Výkonnému výboru SZĽH navrhuje ocenenia hokejistov a športových 

odborníkov v jednotlivých kategóriách. 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (31.03.2020) schvaľuje znenie bodu 9.1.1 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

9.1.1. Odvolanie je možné podať voči: 
- rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, 
- ďalším rozhodnutiam SZĽH,  proti ktorým  je odvolanie podľa predpisov SZĽH  prípustné. 

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 31.03.2020 zrušuje bod 2.1.5.7 Súťažného poriadku SZĽH v znení 
 
SZĽH má tieto povinnosti: 
2.1.5.7 rieši podnety, pripomienky a sťažnosti jednotlivých družstiev alebo ich členov k riadeniu a 
organizácii súťažného procesu ako prvostupňový orgán 

 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh uznesení na zasadnutie Výkonného výboru SZĽH dňa 31.03.2020 k bodu 
Legislatíva 
 
Bod 8 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/7 
VV SZĽH schválil presunutie bodu 8. programu zasadnutia VV konaného dňa 31.03.2020 na 
najbližšie zasadnutie VV, ktoré sa bude konať 07.04.2020  
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 
 
Bod 9 – Rôzne 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 21/2020/8 
VV SZĽH prerokoval návrh Matriky SZĽH na prijatie klubu Hokejový Klub Mládeže 
Prievidza o.z., pričom rozhodol, že o predmetnom návrhu sa bude zaoberať na nasledujúcich 
zasadnutiach VV. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 
 

Prílohy: 

1. motivačné projekty SZĽH  

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 


	V rámci bodu programu č. 2 diskutovali členovia VV o stratégii a možnostiach finančnej podpory hokejového hnutia. M. Kohút poukázal najmä na štátne kompenzačné opatrenia, ktorými štát bude podporovať zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávat...

