
Zápisnica č. 22 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 07.04.2020  
 

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), 
Baluška V. (ekonomický riaditeľ SZĽH), 
Pavlikovský Ri. (regionálny manažér Trenčín), 
Filc. J.  (predseda Rady športového rozvoja), 
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH), 
Jaško J.  (predseda Komisie mládeže), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH, podpredseda Komisie mládeže), 

Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH) 
 

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. Legislatíva 

4. Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020 

5. Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  

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. 22/2020/1 

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. Baluška prezentoval členom VV aktualizovaný rozpočet SZĽH na rok 2020 upravený vzhľadom na 
reálne zmeny v oblasti príjmov a výdavkov v súvislosti so vznikom globálnej pandémie a s tým 

spojeným zákazom organizovať športové podujatia na úrovni SZĽH resp. IIHF. V Baluška 
informoval, že SZĽH nebude môcť disponovať so žiadnymi príjmami v položke príspevkov IIHF na 

organizáciu MS 18 a príspevkov za štart a umiestnenie SR „A“ na MS 2020. V Baluška informoval 
o krátených príjmoch súvisiacich s riadením súťaží SZĽH. V. Baluška taktiež uviedol, že ponížený 
príjem SZĽH oproti schvaľovanému rozpočtu na rok 2020 sa týka aj sumy poskytovanej MŠVVaŠ, 
pričom uvedené bolo SZĽH ozrejmené pri podpisovaní zmluvy s MŠVVaŠ a priamo nesúvisí 

s globálnou pandémiou. V oblasti výdavkov informoval V. Baluška o zmenách v nadväznosti na 

zmienenú zmenu sumy poskytovanej MŠVVaŠ pre SZĽH na rok 2020. V. Baluška taktiež prezentoval 
aj upravené zmeny rozpočtu na rok 2020 v oblasti výdavkov, ktoré sa týkajú najmä organizovania 

reprezentačných akcií a športových podujatí v rámci súťaží SZĽH a súvisiacich nákladov. Následne 

členovia VV diskutovali o možnostiach finančnej pomoci hokejového hnutia, pričom podmienkou 
takejto prípadnej pomoci by bolo splnenie povinností klubov, a síce uhradenie všetkých splátok 
štartovného v zmysle smernice SZĽH o štartovnom, vysporiadanie všetkých finančných vzťahov voči 
SZĽH, zaslanie žiadosti so špecifikáciou podpory od SZĽH aj s vyčíslením výšky straty s čestným 
prehlásením štatutárnych zástupcov klubu, obdobím začínajúcim rozhodnutím SZĽH o zastavení 

organizovania súťaží SZĽH a uskutočňovania hromadnej športovej prípravy. M. Šatan informoval 
členov VV, že spolu s regionálnymi manažérmi SZĽH budú komunikovať s klubmi z jednotlivých 

regiónov a diskutovať s nimi o momentálnej situácii v kluboch a o možnostiach pomoci. K zasadnutiu 

VV sa pripojil R. Pavlikovský a J. Filc a spoločne s členmi VV diskutovali o krízovom balíčku 
opatrení pre kluby, ktorý spočíva najmä v službách v oblasti ekonomickej a športovej pomoci. 
V oblasti ekonomickej pomoci by SZĽH zabezpečoval pre kluby najmä poradenstvo a pomoc pri 

uplatňovaní finančných príspevkov poskytovaných štátom. V druhom kroku by ekonomická pomoc 

SZĽH spočívala v prípadnom poskytnutí prostriedkov SZĽH za určených podmienok, pričom SZĽH 
momentálne hľadá vnútorné finančné rezervy pre poskytnutie danej pomoci. V oblasti športovej 
pomoci uviedol J. Filc, že SZĽH by zabezpečoval pre kluby pomoc v metodickej oblasti, a síce 

v oblasti tréningového procesu, osobnostného rozvoja a komunikačnej podpory. K ekonomickej 

pomoci M. Valíček  a M. Kohút uviedli, že SZĽH si splní svoje povinnosti voči klubom a neuvažuje 
nad krátením žiadnych zmluvne dohodnutých finančných príspevkov, pokiaľ nepríde zmene zmluvy s 
MŠVVaŠ. V oblasti ekonomickej pomoci M. Šatan uviedol, že prisľúbil od sezóny 2020/2021 
zrušenie štartovného pre vekové kategórie HP3 a HP4. Následne D. Kosová v krátkosti ozrejmila 

opatrenia osobnostného rozvoja súvisiaceho so športovou pomocou pre kluby v zmysle 

prezentovaného krízového balíčka pomoci. R. Pavlikovský uviedol, že spolu s regionálnymi 

inštruktormi a manažérmi SZĽH budú v najbližšom období identifikovať problémy v jednotlivých 

kluboch, pričom uvedené správy sa budú jednotlivo vyhodnocovať a následne sa budú pripravovať 
individuálne návrhy na pomoc pre kluby. 

Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/2 

VV SZĽH schválil krízový balíček SZĽH opatrení pre kluby, ktorý spočíva najmä v službách v oblasti 

ekonomickej a športovej pomoci, pričom žiada R. Pavlikovského o doplnenie obsahu znenia krízového 

balíčka opatrení v zmysle záverov zo zasadnutia.  

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  



Dôležité vyjadrenia členov VV: M. Kohút: ekonomickú pomoc je potrebné poskytovať individuálne 
pre konkrétne kluby po vyhodnotení jednotlivých požiadaviek klubov. L. Gross a M. Handzuš: je 
potrebné získať informácie od jednotlivých klubov a zistiť prostredníctvom regionálnych manažérov 
SZĽH akú pomoc je potrebné poskytnúť jednotlivým klubom v závislosti od toho, ako kluby dokázali 

reálne čerpať štátnu finančnú pomoc a v akej sú finančnej kondícii po čerpaní štátnej pomoci. 

Podklady k bodu: upravené zmeny rozpočtu SZĽH na rok 2020. Krízový balíček SZĽH opatrení pre 
kluby 

 

Bod 3 – Legislatíva       
VV spolu s R. Peciarom diskutovali o navrhovaných zmenách v predpisoch SZĽH, pričom schválil 
nasledovné zmeny v predpisoch SZĽH: 
 

  Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/3 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (07.04.2020) schvaľuje znenie bodu 3.9.3 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži extraligy seniorov a I. ligy seniorov, sú povinné mať v 
príslušnej súťažnej sezóne družstvá zaradené v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH, a to povinne 
družstvo vekovej kategórie dorastu a najmenej jedno ďalšie družstvo z vekovej kategórie juniori, 
kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto družstvá mládežníckych vekových kategórií sú povinné odohrať 
celú príslušnú súťaž a nemôžu sa zo súťaže odhlásiť. Podmienka uvedená v tomto bode sa považuje za 
splnenú aj v prípade, ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity a súčasne platí, že 
združené kluby sú z rovnakého mesta/obce. 
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (07.04.2020) schvaľuje znenie bodu 3.9.4 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

SZĽH zaradí do súťaže každé družstvo, ktoré spĺňa základné podmienky na účasť v súťaži a podmienky 
určené podľa predpisov SZĽH. Pre štart družstva v súťaží následne musí byť družstvu klubu udelená 
licencia, ktorú vydáva SZĽH pre príslušnú súťaž. 
 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (07.04.2020) schvaľuje znenie bodu 3.9.7 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré 
spolupracujú v oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji 
musí byť vykonávaný pod jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na 
evidenciu združenia bez právnej subjektivity.  
Združenie bez právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné 
vytvoriť  združenie pre spoločný výkon športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré súťažia v 
súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov a v extralige dorastu.  

 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (07.04.2020) schvaľuje znenie bodu 3.9.7.1 Súťažného 
poriadku SZĽH nasledovne: 

V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre spoločný výkon športovej 

činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej 
úrovne súťaže nemôže postúpiť do vyššej úrovne súťaže.  

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa schválenia (07.04.2020) schvaľuje Štatút Ligovej rady Extraligy 
seniorov, 1. Ligy seniorov a 2. Ligy seniorov (príloha č. 1). 

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

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu: Návrh uznesení na zasadnutie Výkonného výboru SZĽH dňa 07.04.2020 k bodu 

Legislatíva 

 

Bod 4 – Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020 
J. Jaško, I. Guryča, P. Remžík a členovia VV diskutovali o situácii predčasného ukončenia súťaží 
SZĽH v sezóne 2019/2020, pričom najskôr sa členovia VV a prizvaní zaoberali mládežníckymi 
súťažami SZĽH. Jedným z návrhov Komisie mládeže vo vzťahu k predčasného ukončeniu 
mládežníckych súťaží, ktorý prezentovali J. Jaško a I. Guryča  je anulovanie sezóny a  začatie novej 
sezóny v rovnakom zložení účastníkov v jednotlivých súťažiach tak, ako začali v nedohranej sezóne 
2019 / 2020 bez postupov a zostupov do sezóny 2020/2021. Ďalším návrhom je v zmysle prijatej 

legislatívy SZĽH v mládežníckych súťažiach nevyhlasovať a neudeľovať víťazov a majstrovské tituly,  
ale len určiť postupujúcich a zostupujúcich na základe postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, 
ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých tabuľkách v momente  predčasného ukončenia 
súťaží.  
 

Po diskusii členovia VV hlasovali o návrhu Komisie mládeže, aby sa v mládežníckych súťažiach 
nevyhlasovali a neudeľovali víťazi a majstri,  ale len určili postupujúci a zostupujúci na základe 
postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých 

tabuľkách v momente  predčasného ukončenia súťaží. 
 

Za – 4; Proti – 4; Zdržali sa – 1 

 
Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/4 

VV SZĽH neschválil návrh Komisie mládeže, aby sa aby sa v mládežníckych súťažiach nevyhlasovali 
a neudeľovali víťazi a majstri,  ale len určili postupujúci a zostupujúci na základe postavenia v 
tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých tabuľkách v 
momente  predčasného ukončenia súťaží.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/5 

VV SZĽH žiada Komisiu mládeže o doplnenie predloženého návrhu (doriešenie legislatívno-právnych 

otázok postupov a zostupov) vo vzťahu k určeniu postupov a zostupov na základe postavenia v 

tabuľkách jednotlivých  mládežníckych súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v 
jednotlivých tabuľkách v momente  predčasného ukončenia súťaží, pričom v zmysle prijatej 

legislatívy SZĽH súhlasí s tým, aby sa v mládežníckych súťažiach neudeľovali ocenenia víťazi 
a majstri. O predčasnom ukončení mládežníckych a seniorských súťaží vo vzťahu k postupom 

a zostupom bude danú problematiku prejednávať VV na najbližšom zasadnutí VV. 
 

Bod 5 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/6 

VV SZĽH schválil presunutie bodu 5. programu zasadnutia VV konaného dňa 07.04.2020 na 
najbližšie zasadnutie VV, ktoré sa bude konať 14.04.2020  

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 
 

Bod 6 – Rôzne 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/7 

VV SZĽH rozhodol, že overovateľom zápisnice č. 22 bude Martin Kohút a Michal Handzuš. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 22/2020/8 

VV SZĽH vzal na vedomie a súhlasí s návrhom M. Šatana, aby regionálni manažéri SZĽH na 
najbližších zasadnutiach VV poskytli členom VV informácie o situácii klubov v jednotlivých 

regiónoch v ich pôsobnosti a poskytli zhrnutie ku každému regiónu. 
 



Prílohy: 

1. Štatút Ligovej rady Extraligy seniorov, 1. Ligy seniorov a 2. Ligy seniorov 

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 Ing. Martin Kohút: 

 

 

Správnosť overil Michal Handzuš: 
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