
Zápisnica č. 23 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 14.04.2020  
 

konaného prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
 

Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (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:  
Lipovský M. (člen VV) 
 

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

Peciar R. (poverený zapisovateľ, legislatívna skupina), 

Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Baluška V. (ekonomický riaditeľ SZĽH), 
Jaško J.  (predseda Komisie mládeže), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH, podpredseda Komisie mládeže), 

Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH, 
Pavlikovský R. (regionálny manažér SZĽH pre región TN), 

 

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

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 

Neprítomní - 0 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

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

2. Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020 

3. Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  

4. Aktuálna situácia v kluboch 

5. Udelenie čestného uznania  za celoživotný prínos ľadovému hokeju pri významnom jubileu 

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. 23/2020/1 

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 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.   

 

K zasadnutiu VV sa pripojil M. Lipovský. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť VV, na ktorú je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 

Neprítomný - 0 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

Bod 2 – Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020 
P. Remžík a I. Guryča informovali členov VV o záveroch riadiacich orgánov súťaží SZĽH 
a odporúčaniach Komisie mládeže k vyhodnoteniu mládežníckych súťaží SZĽH v sezóne 2019/2020.  

V rámci seniorských súťaží SZĽH – 1. liga seniorov a 2. liga seniorov sa členovia VV zhodli na 
odporúčaní riadiacim orgánom týchto seniorských súťaží SZĽH, vzhľadom na dovtedy dosiahnuté 
športové výsledky jednotlivých družstiev v predčasne ukončených súťažiach v časti play-off, 

neurčovať postupujúce družstvá v predmetných súťažiach, nakoľko v už začatých častiach súťaží play-

off nie je možné objektívne určiť postupujúce družstvá. Členovia VV sa zhodli o 
jednotlivých účastníkoch seniorských súťaží pre sezónu 2020/2021 rozhodovať prostredníctvom 

licenčného konania v zmysle predpisov SZĽH. 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/2 

VV SZĽH schválil odporúčacie stanovisko riadiacemu orgánu súťaže 1. ligy seniorov a riadiacemu 

orgánu  2. ligy seniorov, aby vzhľadom na dovtedy dosiahnuté športové výsledky jednotlivých 

družstiev v predčasne ukončených súťažiach 1. ligy seniorov a 2. ligy seniorov v časti play-off, 

neurčovali postupujúce družstvá v predmetných súťažiach a odporučili, aby sa o 
jednotlivých účastníkoch seniorských súťaží pre sezónu 2020/2021 rozhodovalo prostredníctvom 

licenčného konania v zmysle predpisov SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

V rámci mládežníckych súťaží SZĽH členovia VV opätovne diskutovali o odporúčacom stanovisku 
Komisie mládeže, aby sa v zmysle predpisov SZĽH v predčasne ukončených súťažiach nevyhlasovali 
a neudeľovali ocenenia víťaz a majster, ale len určili postupujúce a zostupujúce družstvá 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. 23/2020/3 

VV SZĽH schválil a stotožnil sa s odporúčacím stanoviskom Komisie mládeže, aby sa aby sa 

v zmysle predpisov SZĽH v predčasne ukončených mládežníckych súťažiach nevyhlasovali a 
neudeľovali ocenenia víťaz a majster, ale len určili postupujúce a zostupujúce družstvá na základe 

postavenia v tabuľkách jednotlivých súťaží tak, ako boli jednotlivé družstvá umiestnené v jednotlivých 
tabuľkách v momente  predčasného ukončenia súťaží. 
Za – 8; Proti – 1; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/4 



VV SZĽH vzal na vedomie stanovisko prítomných zástupcov riadiaceho orgánu súťaže Extraligy žien 
v zmysle predpisov SZĽH nevyhodnocovať a neoceňovať družstvá v predčasne ukončenej súťaži 
Extraligy žien v sezóne 2019/2020. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Vyhodnotenie súťaží v sezóne 2019/2020 – odporúčacie stanoviská 

 

Bod 3 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021       
P. Remžík a I. Guryča informovali členov VV o návrhu podmienok na prihlásenie sa družstiev do 
súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021. Vzhľadom k tomu, že SZĽH ešte nemá so všetkými klubmi 
Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov a 2. ligy seniorov prerokované jednotlivé návrhy podmienok na 

prihlásenie sa družstiev do seniorských súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021, navrhol I. Guryča, aby sa 
finálne verzie podmienok na prihlásenie sa družstiev do seniorských súťaží SZĽH pre sezónu 
2020/2021 predložili na schválenie VV až po ich prerokovaní s klubmi seniorských súťaží SZĽH. 
 

  Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/5 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie I. Guryču a P. Remžíka a súhlasí s tým, aby sa podmienky na 

prihlásenie sa družstiev do seniorských súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 predložili na schválenie 

VV až po ich prerokovaní s klubmi seniorských súťaží SZĽH, avšak najneskôr do 30.04.2020. 

Následne I. Guryča prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do 
mládežníckych súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021, ktoré boli prerokované Komisiou mládeže 
a zaslané VV na prerokovanie a schválenie. 

I. Guryča prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže prípravky 
(HP 3, HP 4) pre sezónu 2020/2021. V rámci financovania prihlásených družstiev do súťaže prípravky 

diskutovali členovia VV o troch variantoch financovania. Variant č. 1 spočíva v možnosti 
financovania najviac dvoch družstiev klubu vekovej kategórie prípravky prihlásených do súťaže 
prípraviek SZĽH. Variant č. 2 spočíva v možnosti prihlásenia a financovania neobmedzeného počtu 
družstiev prípravky do súťaže prípraviek SZĽH, pričom klubu by patril finančný príspevok za každé 
družstvo prihlásené do súťaže prípraviek SZĽH. Variant č. 3 spočíva v možnosti prihlásenia iba 
jedného družstva prípravky do súťaže prípraviek SZĽH, pričom finančný príspevok by tak patril klubu 
iba za jedno družstvo prihlásené do súťaže prípraviek SZĽH. Klub by si každé ďalšie vytvorené 
družstvo prípraviek mohol prihlásiť do súťaže prípraviek organizované regionálnym hokejovým 

zväzom. Nasledovala diskusia členov VV k jednotlivým variantom financovania prihlásených 

družstiev do súťaže prípravky o ktorých členovia VV následne hlasovali. (pozn.: za variant 1. 

hlasovali štyria členovia VV, za variant 2. hlasovali piati členovia VV, za variant č. 3. nehlasovali ani 
jeden člen VV). 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/6 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže prípravky (HP 3, HP 4) pre 
sezónu 2020/2021 (príloha č. 1), pričom v oblasti financovania prihlásených družstiev do súťaže 
prípravky schválili členovia VV variant financovania družstiev prípravky č. 2 prejednávaný na 
zasadnutí VV.  

Za – 5; Proti – 4; Zdržali sa – 0;  

 

I. Guryča prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže mladších 
žiakov (5. a 6. ročník) a starších žiakov (7. a 8. ročník) pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/7 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže mladších žiakov (5. a 6. ročník) 
a starších žiakov (7. a 8. ročník) pre sezónu 2020/2021 (Príloha č. 1). 
Za – 9; Proti – 0 Zdržali sa – 0;  

 



I. Guryča prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže Ligy 
kadetov pre sezónu 2020/2021. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/8 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže Ligy kadetov pre sezónu 
2020/2021 (Príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0 Zdržali sa – 1;  

 

I. Guryča prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy 

dorastu a Extraligy dorastu a 1. ligy juniorov a Extraligy juniorov. Členovia VV následne diskutovali 
o počte „over age“ hráčov, ktorí v zmysle podmienok na prihlásenie sa družstiev do juniorských súťaží 
môžu pôsobiť v súťažiach vo vekovej kategórie junior. Členovia VV taktiež diskutovali o počte 
ostaršených hráčov vekovej kategórie dorast, ktorí môžu pôsobiť v juniorských súťažiach v zmysle 

predložených podmienok na prihlásenie sa družstiev do dorasteneckých a juniorských súťaží. Po 

diskusii členov VV následne hlasovali členovia VV o návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do 
súťaže 1. ligy dorastu a Extraligy dorastu a 1. ligy juniorov a Extraligy juniorov pre sezónu 

2020/2021. 

 

Za – 3; Proti – 6 Zdržali sa – 0;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/9 

VV SZĽH neschválil predložené podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy dorastu 
a Extraligy dorastu a 1. ligy juniorov a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021. VV vracia 

predložené podmienky na opätovné prerokovanie Komisii mládeže a Rade športového rozvoja 
s návrhom na zmenu počtu štartu „over age“ hráčov v juniorských súťažiach a s návrhom na zmenu 

počtu ostaršených hráčov vekovej kategórie dorast, ktorí môžu pôsobiť v juniorských súťažiach. 
 

Členovia VV sa dohodli s prítomnými zástupcami Komisie mládeže, že podmienky na prihlásenie sa 
družstiev do súťaží vekovej kategórie prípravka, dorast a junior budú opätovne spoločne prerokované 
na zasadnutí Komisie mládeže a to v termíne ešte pred konaním ďalšieho zasadnutia VV. 
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: M. Lipovský navrhol zrušenie ostaršenia hráčov vo vekovej 
kategórie junior a žiada Legislatívnu skupinu o zaslanie stanoviska k uvedenému návrhu. 

Podklady k bodu: Návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže prípravky, mladších 
žiakov (5. a 6. ročník) a starších žiakov (7. a 8. ročník), Ligy kadetov, 1. ligy dorastu a Extraligy 

dorastu a 1. ligy juniorov a Extraligy juniorov 

 

Bod 4 – Aktuálna situácia v kluboch  
M. Valíček informoval členov VV o aktuálnej situácii klubov počas pandémie. M. Valíček uviedol, že 
spoločne s M. Šatanom a R. Pavlikovským diskutovali so zástupcami hokejových klubov naprieč 
všetkými regiónmi SR, pričom informovali zástupcov hokejových klubov o finančných opatreniach 
štátu vo vzťahu k finančnej pomoci hokejovým klubom a taktiež o možnostiach pomoci SZĽH voči 
hokejovým klubom. Ľ. Jurinyi v oblasti finančnej pomoci SZĽH voči klubom navrhol vypracovať 
návrh analýzy a možnosti prípadného podania žiadosti vláde SR na vydanie súhlasu vlády Slovenskej 

republiky so zmenou účelu uvoľnenia finančných prostriedkov pre Slovenský zväz ľadového hokeja 
poskytnutých podľa úlohy v bode A.2 uznesenia vlády SR č. 357 z 3. júla 2019  na rozvoj hokejovej 

infraštruktúry a odstraňovanie pohybovej negramotnosti detí a mládeže tak, že účelom použitia 
nevyčerpaných finančných prostriedkov je podpora udržania zamestnancov a samostatne zárobkovo 

činných osôb pôsobiacich v hokejových kluboch pripravujúcich mládež a športových reprezentantov 
všetkých vekových kategórií v týchto hokejových kluboch v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. D. Kosová 

k uvedenému návrhu uviedla, že schválené finančné prostriedky v zmysle uznesenia vlády sú 

poskytované pre oblasť kapitálových výdavkov, pričom uvedené finančné prostriedky by sa pri 
navrhovanej zmene účelu uvoľnenia finančných prostriedkov nedali použiť. D. Kosová taktiež 



uviedla, že z hľadiska čerpania uvedenej štátnej dotácie už prebehli verejné obstarávania a boli 

uzatvorené zmluvy súvisiace s čerpaním štátnej dotácie, pričom takáto zmena účelu použitia štátnej 
dotácie by mohla spôsobiť riziko pre SZĽH resp. SZĽH Infra, a to v oblasti sankcií vyplývajúcich z už 
uzatvorených zmlúv a následných súdnych konaní. M. Kohút navrhuje, aby sa účel poskytovanej 
štátnej dotácie nemenil, pričom navrhuje aby SZĽH v rámci prípadnej finančnej pomoci hokejovým 
klubom vytvoril vlastný fond na podporu hokejových klubov, a to v rozsahu finančných možností 
SZĽH vzhľadom na schválený rozpočet SZĽH na rok 2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/10 

VV SZĽH schválil návrh Ľ. Jurinyiho na vypracovanie analýzy (možností, rizík) prípadného podania 

žiadosti vláde SR na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu uvoľnenia 
finančných prostriedkov pre Slovenský zväz ľadového hokeja poskytnutých podľa úlohy v bode A.2 

uznesenia vlády SR č. 357 z 3. júla 2019  na rozvoj hokejovej infraštruktúry a odstraňovanie 
pohybovej negramotnosti detí a mládeže tak, že účelom použitia nevyčerpaných finančných 
prostriedkov je podpora udržania zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pôsobiacich v 
hokejových kluboch pripravujúcich mládež a športových reprezentantov všetkých vekových kategórií 
v týchto hokejových kluboch v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu a odstránením ich následkov. 

Za – 7; Proti – 1 Zdržali sa – 1;  

 

Bod 5 – Udelenie čestného uznania  za celoživotný prínos ľadovému hokeju pri významnom 
jubileu 
M. Valíček prezentoval členom VV návrh na udelenie čestného uznania SZĽH v zmysle 7.1.4 písm. d) 

Stanov SZĽH, a to, P. Siroťákovi, P. Učňovi a J. Vrábelovi, ktoré sa udeľuje fyzickým a právnickým 
osobám za významný prínos slovenskému hokeju a za mimoriadne pracovné výsledky 

 
Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/11 

VV SZĽH schválil udelenie čestného uznania SZĽH v zmysle 7.1.4 písm. d) Stanov SZĽH, a to, P. 

Siroťákovi, P. Učňovi a J. Vrábelovi. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 2 

 
 
Bod 6 – Rôzne 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/12 

VV SZĽH schválil termín najbližšieho rokovania VV na 23.04.2020. 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 2 

 

Prílohy: 

1. podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021: súťaž 
prípraviek, súťaže mladších žiakov (5. a 6. ročník) a starších žiakov (7. a 8. ročník), Liga 
kadetov  

 

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: Žigmund Pálffy 

 

 

 

Správnosť overil: Ladislav Gross 
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	VV SZĽH schválil a stotožnil sa s odporúčacím stanoviskom Komisie mládeže, aby sa aby sa v zmysle predpisov SZĽH v predčasne ukončených mládežníckych súťažiach nevyhlasovali a neudeľovali ocenenia víťaz a majster, ale len určili postupujúce a zostupuj...
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