
Zápisnica č. 25 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 06.05.2020  
 

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), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 
Neprítomný: nikto 
 

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

Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH, podpredseda Komisie mládeže), 

Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Kožanová Ľ. (manažér reprezentačného družstva SR ženy) 
Jaško J.  (predseda Komisie mládeže), 
Filc J.  (predseda Rady športového rozvoja) 
 

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

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 

Neprítomný - 0 

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 – seniorské súťaže 

3. Zmena konateľa v spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o. 
4. Návrh RT reprezentácií žien SR na sezónu 2020/2021 

5. Návrh na vypracovanie interných smerníc 

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. 25/2020/1 

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 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021 
P. Remžík prezentoval členom VV návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy 

seniorov, 1. ligy seniorov a Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021. V súvislosti s predloženými 
podmienkami na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy seniorov a Extraligy seniorov a licenčným 
konaním pre sezónu 2020/2021 diskutovali členovia VV o bode 3.9.3 Súťažného poriadku SZĽH 
v znení 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 sa vyjadril, že v prípade, ak klub prihlási 

družstvo seniorov do súťaže 1. ligy seniorov a Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 a nemá 

v rámci štruktúry klubu prihlásené družstvo dorastu v súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021, bude VV 
nesplnenie podmienky vyhodnocovať individuálne, pričom aj pri nesplnení uvedenej podmienky bude 
môcť VV udeliť klubu výnimku na udelenie licencie do súťaže 1. ligy seniorov a Extraligy seniorov 

pre sezónu 2020/2021. 

Členovia VV sa zaoberali aj možnosťou organizácie Slovenského pohára ako doplnkového turnaja 
SZĽH, pričom o podmienkach a možnostiach štartu Slovenského pohára sa bude rozhodovať 
v budúcom období v závislosti od vývoja pandemického ochorenia a s tým súvisiacej ekonomickej 

a športovej-technickej situácie. 

Následne členovia VV diskutovali o možnostiach štartu maximálneho počtu ostaršených hráčov 
v súťaži Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021. V zmysle predložených podmienok do súťaže 
Extraligy seniorov je maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase stanovený na 10 hráčov 
vrátane brankára. Členovia VV po diskusii navrhujú, aby bol je maximálny počet ostaršených hráčov 
v jednom zápase stanovený na 8 hráčov vrátane brankára. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/2 

VV SZĽH schválil odporúčacie stanovisko, aby pre sezónu 2020/2021 v Extralige seniorov bol 

stanovený maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase na 8 hráčov vrátane brankára. VV 

odstupuje uvedené odporúčacie stanovisko aj s predloženými podmienkami na prihlásenie sa družstiev 
do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 na prerokovanie Ligovej rade Extraligy seniorov 
a klubom pôsobiacim v Extralige seniorov. O schvaľovaní podmienok na prihlásenie sa družstiev do 
súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 bude VV rozhodovať na svojom najbližšom 
zasadnutí. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Členovia VV následne hlasovali o návrhu podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy 
seniorov, 1. ligy seniorov pre sezónu 2020/2021. 

Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/3 

VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy seniorov, 1. ligy seniorov 

pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 1). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy seniorov, 1. ligy 
seniorov a Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 

 

Bod 3 – Zmena konateľa v spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o. 
M. Valíček informoval členov VV o vzdaní sa V. Balušku funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti 
HK VSR SR 20 s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou SZĽH. M. Valíček vyzval členov VV, aby si do 
najbližšieho zasadnutia VV pripravili návrh na doplnenie štatutárneho orgánu tejto obchodnej 
spoločnosti. 
 

  Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/4 

VV SZĽH vzal na vedomie informáciu o vzdaní sa V. Balušku funkcie konateľa v obchodnej 

spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: informácia o vzdaní sa V. Balušku funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti HK 
VSR SR 20 s.r.o. 

Bod 4 – Návrh RT reprezentácií žien SR na sezónu 2020/2021 
Ľ. Kožanová predstavila členom VV návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev – 

SR 16, SR 18 a SR ženy pre sezónu 2020/2021. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/5 

VV SZĽH  schválil návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev – SR 16 a SR 18 

pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). VV SZĽH zároveň neschválil predložený návrh realizačného 
tímu ženského reprezentačného družstva SR ženy pre sezónu 2020/2021, pričom o schvaľovaní 
realizačného tímu ženského reprezentačného družstva SR ženy pre sezónu 2020/2021 bude VV 
rozhodovať na najbližších zasadnutiach VV. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev – SR 16, SR 18 

a SR ženy pre sezónu 2020/2021 

 
Bod 5 – Návrh na vypracovanie interných smerníc 
J. Šmátrala informoval členov VV o návrhu na vypracovanie resp. novelizáciu dokumentov: 

- Smernica o spôsobe účtovania a vedenia skladového hospodárstva, 
- Smernica o spôsobe vykonania inventarizácie finančných prostriedkov, 
- Smernica o inventúre a inventarizácii majetku, 

- Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb 

- Zodpovedným osobám v zmluvách upraviť - Dohodu o hmotnej zodpovednosti 

M. Valíček informoval J. Šmátralu, že SZĽH sa už riadi platnými internými predpismi pre obeh 
účtovných dokladov, pre inventarizáciu majetkov a záväzkov, pre vyhotovenie ročnej účtovnej 
závierky, pre vedenie účtovníctva, a o evidencii, úschove a archivácii dokumentov. M. Valíček taktiež 
poznamenal, že právnu úpravu verejného obstarávania upravuje Zákon o verejnom obstarávaní. M. 

Valíček navrhol, aby sa Ekonomické oddelenie SZĽH zaoberali prípravou Smernice o spôsobe 

vedenia a účtovania a vedenia skladového hospodárstva. M. Valíček navrhol, aby Projektové 

oddelenie SZĽH pripravilo návrh dohody o hmotnej zodpovednosti pre pracovníkov SZĽH resp. 
dcérskych spoločností SZĽH s prístupom do skladových priestorov SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/6 



VV SZĽH schválil návrh M. Valíčka, aby sa Ekonomické oddelenie SZĽH zaoberalo prípravou 
Smernice o spôsobe vedenia a účtovania a vedenia skladového hospodárstva a aby Projektové 

oddelenie SZĽH pripravilo návrh dohody o hmotnej zodpovednosti pre pracovníkov SZĽH resp. 
dcérskych spoločností SZĽH s prístupom do skladových priestorov SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Bod 6 – Rôzne 
K zasadnutiu VV sa pripojil J. Filc a J. Jaško a spoločne s členmi VV sa zaoberali podnetom 
hokejových klubov východ k zmene bodu 3.4.2 Súťažného poriadku SZĽH a o navrátenie pôvodného 

znenia bodu 3.4.2 Súťažného poriadku SZĽH pred jeho legislatívnou úpravou zo dňa 25.02.2020. 

 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/7 

VV SZĽH poveril Komisiu mládeže a Radu športového rozvoja, aby do najbližšieho 
zasadnutia VV pripravili návrh konceptu výnimiek resp. usmernení pre zaraďovanie a štart 
hráčov vo vekových kategóriách predprípravka, prípravka, mladší a starší žiaci a kadeti pre 

sezónu 2020/2021. 

 

Členovia VV sa následne zaoberali sťažnosťou klubu HK Ružinov 99 Bratislava o spôsobe 

predčasného ukončenia dorasteneckých súťaží v sezóne 2019/2020 

 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/8 

VV SZĽH odmietol Sťažnosť klubu HK Ružinov 99 Bratislava o spôsobe predčasného 
ukončenia dorasteneckých súťaží v sezóne 2019/2020 a potvrdil rozhodnutie SO SZĽH č. 
68/2019-20. 

 

Prílohy: 

1. podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy seniorov, 1. ligy seniorov pre sezónu 

2020/2021 

2. návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev – SR 16 a SR 18 pre sezónu 

2020/2021 

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 

 

 

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
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