
Zápisnica č. 24 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23.04.2020  
 

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), 
Lipovský M. (člen VV), 
 

Neprítomný:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 

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

Peciar R. (poverený zapisovateľ, legislatívna skupina), 

Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
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 - 1 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

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

2. Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021  

3. Balíčky pomoci 
4. Smernica o opatreniach v súvislosti s ochorením COVID - 19 

5. 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. 24/2020/1 

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 J. Stümpel. 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 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021 
P. Remžík a I. Guryča v súvislosti s uznesením VV SZĽH č. 23/2020/9 opätovne prezentovali členom 
VV 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 prerokované za prítomnosti členov Komisie 
mládeže a niektorých členov Rady športového rozvoja a Výkonného výboru. I. Guryča informoval 
členov VV o záveroch z tohto rokovania. Následne členovia VV diskutovali o návrhu predložených 
podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy dorastu a Extraligy dorastu a 1. ligy juniorov 

a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021 a o počtoch „over age“ hráčov, ktorým by bolo umožnené 
štartovať v juniorských súťažiach SZĽH v sezónach 2020/2021 a 2021/2022. Členovia VV následne 
hlasovali o počte „over age“ hráčov, ktorým by bolo umožnené štartovať v súťaži Extraligy juniorov 

a 1. ligy juniorov (pozn. Variant 1 (návrh Komisie mládeže) - v súťaži Extraligy juniorov 1. ligy 

juniorov v sezóne 2020/2021 by bolo umožnené štartovať štyrom „over age“ hráčom. Variant 2  
(návrh M. Ozimáka a J. Stümpela) - v súťaži Extraligy juniorov a 1. ligy juniorov v sezóne 2020/2021 

by bolo umožnené štartovať trom „over age“ hráčom a od sezóny 2021/2022 by bolo v Extralige 

juniorov a 1. ligy juniorov umožnené štartovať dvom „over age“ hráčom). 

Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/2 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy dorastu a Extraligy dorastu 

a 1. ligy juniorov a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 1), pričom vo vzťahu k štartu 
„over age“ hráčov, ktorým by bolo umožnené štartovať v súťaži Extraligy juniorov a 1. ligy juniorov 

schválili členovia VV Variant 2 prerokovaný na zasadnutí VV. 
Za – 7; Proti – 2; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: M. Kohút v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 23/2020/6 
informoval členov VV o prerozdelení finančných príspevkov SZĽH (z prostriedkov za „históriu 

hráčov“) pre kluby, ktorých družstvá dorastu a juniorov pôsobia v súťažiach SZĽH, pričom vzhľadom 
na poskytnuté informácie M. Kohút považoval za potrebné obhájiť správnosť predmetného uznesenia 
vo vzťahu k prihlasovaniu a financovaniu neobmedzeného počtu družstiev prípravky do súťaže 
prípraviek SZĽH, kde by klubom patril finančný príspevok za každé družstvo prihlásené do súťaže 
prípraviek SZĽH, nakoľko do klubov, ktoré nemajú v súťažiach SZĽH prihlásené družstvá dorastu 
a juniorov sa poskytuje z finančných prostriedkov za „históriu hráčov“ iba 5,97% finančných 
prostriedkov z daného finančného balíka. 

Podklady k bodu: Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021 – dorast, junior 

 

Bod 3 – Balíčky pomoci 
M. Valíček informoval členov VV, že bod 3. programu zasadnutia VV bude pozostávať z dvoch 

okruhov tém. V rámci prvého okruhu tém bude členom VV v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 
23/2020/10 poskytnutá analýza možností a rizík zmeny 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. 

V rámci druhého okruhu tém bude členom VV predstavený návrh finančnej podpory pre mládežnícke 



kluby prezentovaný J. Filcom a R. Pavlikovským, ktorý je prvým projektom v rámci navrhovaného 

zámeru SZĽH na zriadenie Fondu finančnej podpory SZĽH. 
 

K prvému okruhu tém v bode 3. programu zasadnutia VV uviedla D. Kosová, že v zmysle uznesenia 

VV SZĽH č. 23/2020/10 bola vyhotovená analýza možností zmeny 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, ktorá bola členom VV zaslaná pred zasadnutím VV. D. Kosová 
skonštatovala, že v prípade požiadania vlády SR o zmenu účelu poskytovanej dotácie, by vzhľadom na 
už realizované aktivity SZĽH vo vzťahu k čerpaniu dotácie, mohlo nastať niekoľko rizík a ozrejmila 

členom VV aj skutočnosť, že predmetná dotácie sa nemôže „reťaziť, pričom aby vôbec mohla byť 
dotácia v zmysle návrhu J. Jurinyiho poskytovaná hokejovým klubom, muselo by dôjsť najskôr 
k zmene prijímateľa a dotácia by sa musela poskytnúť priamo hokejovým klubom. D. Kosová ďalej 
uviedla, že ak by aj nastala uvedená skutočnosť, hokejové kluby by následne museli splniť podmienky 
stanovené Protimonopolným úradom SR. V rámci rizík D. Kosová poukázala najmä na už 
zrealizované verejné obstarávania a na záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv v súvislosti so 

znášaním zodpovednosti za prípadné spôsobené škody voči už zazmluvneným subjektom. 

 

  Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/3 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie D. Kosovej o možnostiach a rizikách zmeny 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, pričom členovia VV sa zhodli, že nebudú za SZĽH žiadať 

vládu SR o zmenu účelu poskytovanej dotácie a za SZĽH budú hľadať možnosti finančnej podpory 
hokejovým klubom z iných finančných zdrojov. 

K druhému okruhu tém v bode 3. programu zasadnutia VV uviedol J. Filc a R. Pavlikovský návrh  

finančnej podpory pre mládežnícke kluby, pričom uvedený návrh sa zároveň týka aj pomoci 
hokejovým klubom v oblasti metodickej a športovo-technickej. J. Filc a R. Pavlikovský uviedli, že 
cieľom prezentovaného návrhu pomoci je najmä inovácia výchovného procesu v mládežníckych 
kluboch, taktiež je cieľom zahájenie procesu transformácie hokejových klubov na vzorové športové 
organizácie, ďalším cieľom je zabezpečenie kontinuity práce trénerov a následne aj harmonizácia 

vzťahov v hokejovom hnutí. J. Filc a R. Pavlikovský informovali členov VV, že v oblasti finančnej 
pomoci by SZĽH poskytol vo forme finančných príspevkov hokejovým klubom na činnosť športového 
odborníka - hokejového trénera v klube vo vekových kategórii mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, dorast 

a junior sumu v celkovej výške 237.000 EUR na obdobie od 01.05.2020 do 31.07.2020.  Spôsob 

a podmienky čerpania tohto finančného príspevku  ako aj športovo-metodické pokyny súvisiace 

s daným projektom bližšie upraví SZĽH. M. Valíček následne informoval členov VV, že prezentovaný 
návrh finančnej podpory je ako osobitný projekt súčasťou návrhu SZĽH na zriadenie Fondu finančnej 
podpory SZĽH. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/4 

VV SZĽH schválil projekt finančnej podpory pre mládežnícke kluby, pričom v rámci predmetného 

projektu budú mládežníckym hokejovým klubom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 237.000 
EUR na obdobie od 01.05.2020 do 31.07.2020. Spôsob a podmienky čerpania tohto finančného 
príspevku  ako aj športovo-metodické pokyny súvisiace s daným projektom bližšie upraví SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/5 

VV SZĽH schválil zriadenie Fondu finančnej podpory SZĽH, v rámci ktorého bude SZĽH poskytovať 
finančnú pomoc mládežníckym a seniorským hokejovým klubom na jednotlivé projekty SZĽH, a to za 

podmienok stanovených SZĽH k jednotlivým projektom. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  



Dôležité vyjadrenia členov VV: M. Valíček dal za úlohu Rade športového rozvoja, ekonomickému 

oddeleniu, právnemu oddeleniu a projektovému oddeleniu vypracovať návrh podmienok pre 
poskytnutie finančných prostriedkov zo systému Fondu finančnej podpory SZĽH, a to jednotlivo pre 

mládežnícke kluby a seniorské a profesionálne kluby. 

Podklady k bodu: Balíčky pomoci – informácia možností zmeny 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; Projekt finančnej podpory pre mládežnícke kluby a informácia o návrhu 

na zriadenie Fondu finančnej podpory SZĽH 

 

Bod 4 – Smernica o opatreniach v súvislosti s ochorením COVID - 19 
R. Peciar prezentoval členom VV návrh na schválenie Smernice o opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými 

predpismi SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/6 

VV SZĽH schválil Smernicu o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie 
práv a splnenie povinnosti (príloha č. 2). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Bod 5 – Rôzne 
Členovia VV sa zaoberali podnetom klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na preskúmanie uznesenia VV 

č. 23/2020/3 o schválení odporúčacieho stanoviska k určeniu postupujúcich a zostupujúcich družstiev 
v predčasne ukončených dorasteneckých a juniorských súťažiach  v sezóne 2019/2020. 

 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/7 

VV odmietol podnet klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na preskúmanie uznesenia VV č. 
23/2020/3 o schválení odporúčacieho stanoviska k určeniu postupujúcich a zostupujúcich 

družstiev v predčasne ukončených dorasteneckých a juniorských súťažiach  v sezóne 

2019/2020 a taktiež potvrdil rozhodnutie SO SZĽH č. 68/2019-20. 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

 

J. Šmátrala prezentoval členom VV návrh na zverejňovanie informácií na webe SZĽH o kluboch, 
ktoré majú zaplatené/nezaplatené splátky štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/8 

VV schválil na návrh J. Šmátralu zverejňovanie informácií na webe SZĽH o kluboch, ktoré 
majú nezaplatené splátky štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom 

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

 

J. Šmátrala v nadväznosti na vyhlásenie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu navrhol, aby sa 
dočasne pozastavila vykonateľnosť Uznesenia VV SZĽH č. 21/2020/2. 

 

Za – 1; Proti – 4; Zdržali sa – 3; Nehlasovali – 1. 

 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 24/2020/9 

VV neschválil návrh J. Šmátralu na pozastavenie vykonateľnosti Uznesenia VV SZĽH č. 
21/2020/2. 

 

L. Gross žiada SZĽH o zaslanie informácie k najbližšiemu zasadnutiu VV o poskytnutí/neposkytnutí 

odmeny pre kluby 2LS za umiestnenie v súťaži 2LS v sezóne 2019/2020. 

 

Prílohy: 



1. podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy dorastu a Extraligy dorastu a 1. ligy 

juniorov a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021  

2. Smernica o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 v súvislosti s lehotami a termínmi  stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie 
práv a splnenie povinnosti 

 

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: Mgr. Marcel Ozimák 
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