
Zápisnica č. 26 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20.05.2020  

 
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), 
 

Neprítomný: 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 
Prizvaní: 
Valíček M. (generálny sekretár, predsedajúci), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Kosová D. (SZĽH Infra, s.r.o.) 
Kožanová Ľ. (manažér reprezentačného družstva SR ženy), 
Pavlikovský R. (regionálny manažér SZĽH pre región TN), 
Filc J.  (predseda Rady športového rozvoja), 
Čacho V. (HK Dukla Trenčín n.o., manažér mládežníckych reprezentácií SR), 
Kožanová Ľ. (manažér reprezentačného družstva SR ženy), 
Gordan J. (Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n.o.) 
Kukučka J. (Hokejový Klub Mládeže Prievidza o.z.) 
 
M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Informácia k projektom infraštruktúry 
3. Žiadosť HKM Zvolen  
4. Zriadenie pracovnej skupiny pre spracovanie žiadosti podpory z fondu 
5. Projekt a vízia „Hokejové Akadémie“ ako ďalej 
6. Návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentácií v sez. 2020/2021 
7. Návrh HT reprezentácie žien SR v sezóne 2020 /2021 
8. Žiadosť o prijatie za člena HKM Prievidza o.z. 
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. 26/2020/1 
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 (Z: predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 
dotknutým subjektom (Z: generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale), vytvorenie 
a zabezpečenie financovania projektu „mandátnych trénerov“ na návrh zástupcov Kongresu SZĽH (Z: 
generálny sekretár SZĽH) 
c)   nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19 aby v obchodných spoločnostiach 
Marketing SZĽH, spol. s r.o., HK VSR SR 20, s.r.o., SZĽH Infra, s.r.o. konali v mene spoločnosti 
vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne (Z: právne oddelenie SZĽH),. Uznesenie 
19/2020/9 v zmysle ktorého bola vytvorená pracovná skupina k rozpočtu SZĽH na rok 2021 (do 
pracovnej skupiny bol doplnený J. Taraba), pričom pracovná skupina ešte nezasadala (Z: V. Baluška), 
Úloha z uznesenia VV SZĽH 25/2020/2 aby sa o schvaľovaní podmienok na prihlásenie sa družstiev 
do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 rozhodovalo na zasadnutí VV až po ich 
prerokovaní Ligovou radou Extraligy seniorov a klubmi pôsobiacimi v Extralige seniorov (Z: I. 

Guryča), Úloha z uznesenia 25/2020/7 na prípravu návrhu konceptu výnimiek resp. usmernení pre 
zaraďovanie a štart hráčov vo vekových kategóriách predprípravka, prípravka, mladší a starší žiaci a 
kadeti pre sezónu 2020/2021 (Z: I. Guryča). Úloha v zmysle bodu 3. programu zasadnutia VV zo dňa 
06.05.2020, aby členovia VV zaslali  návrh na doplnenie zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o. (Z: generálny sekretár SZĽH, členovia VV), 
 
Bod 2 – Informácia k projektom infraštruktúry  

D. Kosová prezentovala členom VV žiadateľov, mestá Trebišov, Považská Bystrica, Piešťany, Martin, 
Gelnica a obchodná spoločnosť JL Aréna s.r.o. o poskytnutie dotácie na obnovu infraštruktúry, 
poskytovanej na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 258 z 12 júna 2016 k Výstavbe, 
modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021. Po 
vyhodnotení jednotlivých projektov žiadateľov rozhodovali členovia VV o schválení poskytnutia 
jednotlivých dotácií na infraštrukturálne projekty. 
 
D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Trebišov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/2 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 15.000,-EUR pre žiadateľa mesto 
Trebišov za účelom rekonštrukcie osvetlenia na zimnom štadióne. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Považská Bystrica. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/3 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 60.000,-EUR pre žiadateľa mesto 
Považská Bystrica za účelom modernizácie zimného štadióna (III. etapa.). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Piešťany. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/4 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 25.000,-EUR pre žiadateľa mesto 
Piešťany za účelom rekonštrukcie veže chladenia, pričom podmienkou poskytnutia finančných 



prostriedkov je navýšenie rozsahu bezodplatného využívania ľadovej plochy v rovnakej hodnote pre 
potreby reprezentačných družstiev SR. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Martin. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/5 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 70.000,-EUR pre žiadateľa mesto 
Martin za účelom dostavby hokejového areálu – mantinely a ochranné sklá. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa 
obchodnej spoločnosti JL Aréna s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna v Liptovskom 
Mikuláši. 
 
Za – 3; Proti – 1; Zdržali sa – 4;  

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/6 
VV SZĽH neschválil poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 183.863,-EUR pre obchodnej 
spoločnosti JL Aréna s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši za 
účelom rekonštrukcie ľadovej plochy. 
 
D. Kosová následne priblížila členom VV návrh projektu obnovy infraštruktúry od žiadateľa mesta 
Gelnica. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/7 
VV SZĽH bude posudzovať projekt žiadateľa mesta Gelnica po doplnení podkladov na najbližších 
zasadnutiach VV. 
 
K dotácii na podporu športu súvisiacu s výstavbou malých ľadových plôch D. Kosová a v nadväznosti 
na uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/4 uviedla, že mesto Veľké Kapušany vyjadrilo vôľu vybudovania a 
následného zastrešenia malej ľadovej plochy v súlade s požiadavkami SZĽH a SZĽH Infra, s.r.o. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/8 
VV SZĽH schválil dcérskej spoločnosti SZĽH Infra, s.r,o. mandát na rokovania s mestom Veľké 
Kapušany k vybudovaniu a následnému zastrešeniu malej ľadovej plochy v súlade s požiadavkami 
SZĽH a SZĽH Infra s.r.o.. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Informácia k projektom infraštruktúry – návrh žiadateľov o poskytnutie FP na 
poskytnutie dotácie na obnovu infraštruktúry, návrh na doplnenie mesta Veľké Kapušany k zoznamu 
obcí na vybudovanie a následné zastrešenie malej ľadovej plochy v súlade s požiadavkami SZĽH 
a SZĽH Infra s.r.o.. 
 
Bod 3 – Žiadosť HKM Zvolen  
M. Valíček informoval členov VV o žiadosti klubu HKM Zvolen o poskytnutie pôžičky v zmysle 
medializovaných informácií, na základe ktorých je SZĽH pripravený poskytnúť hokejovým klubom 
finančnú pomoc prostredníctvom finančných pôžičiek v dôsledku straty príjmov hokejových klubov 
spôsobených predčasných ukončením súťaží SZĽH v sezóne 2019/2020 v dôsledku koronavírusu. 
 



M. Valíček následne informoval členov VV o návrhu na vytvorenie odbornej komisie pre posúdenie 
žiadostí o finančnú pôžičku a o návrhoch podmienok na poskytnutie finančných pôžičiek pre hokejové 
kluby Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov o ktorých členovia VV následne diskutovali spoločne s GS. 
 
Po diskusii členov VV a GS k návrhu na poskytnutie finančných pôžičiek následne členovia VV 
hlasovali o vytvorení odbornej komisie pre posúdenie žiadostí o finančnú pôžičku a o vytvorení 
systému a podmienok na predkladanie žiadostí na poskytnutie finančných pôžičiek pre hokejové kluby 
Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov. 
 
Za – 3; Proti – 0; Zdržali sa – 5;  

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/9 
VV SZĽH neschválil vytvorenie odbornej komisie pre posúdenie žiadostí o finančnú pôžičku a taktiež 
neschválil vytvorenie systému a podmienok na predkladanie žiadostí na poskytnutie finančných 
pôžičiek pre hokejové kluby Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov. 
 
V oblasti alternatívneho systému finančnej pomoci pre hokejové kluby Extraligy seniorov a 1. ligy 
seniorov diskutovali členovia VV a GS o podmienkach pomoci a vzájomnej spolupráce v budúcich 
obdobiach v oblasti marketingovej spolupráce v kooperácii s obchodnou spoločnosťou Marketing 
SZĽH spol. s r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/10 
VV SZĽH poveril štatutárnych zástupcov SZĽH a obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. 
k prerokovaniu podmienok pomoci a vzájomnej marketingovej spolupráce do ďalšieho obdobia 
s klubmi Extraligy seniorov a spoločnosťou Prohokej, a.s. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/11 
VV SZĽH poveril štatutárnych zástupcov SZĽH a obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. 
k prerokovaniu podmienok pomoci a vzájomnej marketingovej spolupráce do ďalšieho obdobia 
s klubmi 1. ligy seniorov a ZOKom 1. ligy seniorov. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosť klubu HKM Zvolen o poskytnutie pôžičky, návrh na vytvorenie odbornej 
komisie pre posúdenie žiadostí o finančnú pôžičku a návrh podmienok na poskytnutie finančných 
pôžičiek pre hokejové kluby Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov 

Bod 4 – Zriadenie pracovnej skupiny pre spracovanie žiadosti podpory z fondu 
Vzhľadom na Uznesenie VV SZĽH 26/2020/9 sa o bode 4. programu zasadnutia VV - Zriadenie 
pracovnej skupiny pre spracovanie žiadosti podpory z fondu nebude rokovať. 
 
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 5 – Projekt a vízia „Hokejové Akadémie“ ako ďalej 
R. Pavlikovský informoval členov VV o priebehu realizácie projektu „Hokejové akadémie“, ktorých 
cieľom je rozvoj hokeja, skvalitnenie vzdelávacieho a tréningového procesu hokejistov a zvýšenie 
členskej základne. R. Pavlikovský uviedol, že dôležitým krokom k realizácii daného projektu je 
pokračovanie spolupráce s jednotlivými vyššími územnými celkami. R. Pavlikovský následne 
informoval členov VV o postupe v realizácii projektu hokejových akadémii vo všetkých regiónoch. V. 



Čacho následne prezentoval členom VV proces realizácie projektu hokejovej akadémie v Trenčíne. 
V oblasti vnútorného riadenia projektu Hokejových akadémií navrhuje R. Pavlikovský a J. Filc 
vytvoriť a pripraviť návrh postupov a opatrení k realizácii projektu Hokejových akadémií vo vzťahu 
k predpisom SZĽH a vnútro-organizačnej štruktúry SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/12 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Pavlikovského, J. Filca a V. Čacha o priebehu realizácie 
projektu Hokejové akadémie. VV ukladá úlohu GS, aby na najbližšie zasadnutia VV pripravil návrh 
postupov a opatrení k realizácii projektu Hokejových akadémií vo vzťahu k predpisom SZĽH 
a vnútro-organizačnej štruktúry SZĽH a určenie osôb, ktorí budú danú agendu zabezpečovať. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Projekt a vízia „Hokejové Akadémie“ - správa 

Bod 6 – Návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentácií v sez. 2020/2021 
V. Čacho prezentoval členom VV návrh realizačných tímov reprezentačných družstiev SR 15 až SR 
20 pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/13 
VV SZĽH schválil návrh realizačných tímov reprezentačných družstiev SR 15 až SR 20 pre sezónu 
2020/2021 (príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentácií v sez. 2020/2021 

 
Bod 7 - Návrh HT reprezentácie žien SR v sezóne 2020 /2021 
K zasadnutiu VV sa pripojila Ľ. Kožanová, ktorá v nadväznosti na Uznesenie VV SZĽH č. 25/2020/5 
informovala členov VV o kandidátoch na hlavného trénera reprezentačného družstva SR ženy. Ľ. 
Kožanová uviedla, že na základe výberového konania sa na uvedený post prihlásil B. Záhumenský a I. 
Dornič. Ľ. Kožanová poznamenala, že B. Záhumenský nespĺnil zverejnené kritéria výberového 
konania na uvedený post. Ohľadom kandidáta I. Dorniča sa Ľ. Kožanová vyjadrila, že vzhľadom na 
informácie z predchádzajúceho trénerského pôsobenia, ktoré bližšie špecifikovala na zasadnutí VV, 
neodporúča jeho nominovanie na post hlavného trénera reprezentačného družstva SR ženy. Ľ. Jurinyi 
sa následne informoval, či sa do výberového konania prihlásil I. Bednár, pričom k uvedenému sa Ľ. 
Kožanová vyjadrila, že sa do výberového konania neprihlásil. Ľ. Kožanová navrhla, aby bol na post 
hlavného trénera reprezentačného družstva SR ženy nominovaný doterajší asistent Tomáš Segíň, 
pričom Roman Mega by vykonával zdvojenú funkciu na poste trénera brankárok a asistenta hlavného 
trénera. Ľ. Kožanová navrhla, aby bol nominovaný za konzultanta reprezentačného družstva SR ženy 
M. Ševčík a aby ako konzultantka/ambasádorka v budúcom období bola nominovaná aj hokejistka, 
ktorá ako hráčka olympionička má skúsenosti s vrcholovými podujatiami a mohla by napomáhať 
trénerom v tréningovom aj športovom procese. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/14 
VV SZĽH schválil návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev - SR 16, SR 18, SR 
ženy  pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 1). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 4;  

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 8 - Žiadosť o prijatie za člena HKM Prievidza o.z. 



M. Valíček informoval členov VV o doručených dokumentoch a materiáloch Matriky SZĽH na 
prijatie Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného člena SZĽH. M. Valíček 
a prizvaný R. Pavlikovský ozrejmili členom VV, že v zmysle doručených podkladov a informácií 
Hokejový Klub Mládeže Prievidza o.z. plánuje pôsobiť ako mládežnícky hokejový klub na 
existujúcom zimnom štadióne v Prievidzi, pričom ozrejmili členom VV aj momentálnu situáciu 
fungovania mládežníckeho hokeja v Prievidzi. K zasadnutiu VV bol prizvaný J. Kukučka, zástupca 
Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z., ktorý členom VV ozrejmil dôvody žiadosti na prijatie 
hokejového klubu za registrovaného člena SZĽH. Na základe informácií poskytnutých J. Kukučkom 
na rokovaní VV členovia VV diskutovali s J. Kukučkom o víziách novovznikajúceho Hokejového 
Klubu Mládeže Prievidza o.z. vo vzťahu k tréningovému procesu mládeže. Na základe otázok členov 
VV J. Kukučka následne poznamenal, že momentálne neexistuje žiadna dohoda o spolupráci pri 
výkone tréningovej a športovej činnosti medzi oboma mládežníckymi klubmi pôsobiacimi v Prievidzi. 
K zasadnutiu VV bol prizvaný taktiež J. Gordan, zástupca Mestského športového hokejového klubu – 
mládež Prievidza, n.o., ktorý sa vyjadril k žiadosti na prijatie Hokejového Klubu Mládeže Prievidza 
o.z. za registrovaného člena SZĽH a taktiež uviedol, že momentálne neexistuje žiadna dohoda 
o spolupráci pri výkone tréningovej a športovej činnosti medzi oboma mládežníckymi klubmi 
pôsobiacimi v Prievidzi, pričom uviedol, že ako zástupca už existujúceho klubu neodporúča prijatie 
Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného člena SZĽH, nakoľko uvedené by malo 
negatívne dopady na realizáciu tréningového procesu detí a mládeže v Prievidzi a vzhľadom na 
neexistujúcu dohodu o spolupráci medzi oboma hokejovými subjektami by prípadné prijatie nového 
hokejového subjektu za člena SZĽH mohlo vyeskalovať napr. do sporov o užívanie ľadovej plochy na 
zimnom štadióne v Prievidzi či do iných sporov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na dlhodobú 
a fungujúcu prácu Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o. s mládežou 
v Prievidzi. 

V  súvislosti s uvedenými vyjadreniami zástupcov Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. a  
Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o., poukázal VV na negatívne vplyvy 
prijatia nového hokejového klubu za člena SZĽH, a síce v meste v ktorom už pôsobí existujúci 
a riadne fungujúci hokejový klub s mládežníckou štruktúrou hokejových družstiev, a to na rovnakom 
zimnom štadióne. VV poznamenal, že v prípade ak novovznikajúci hokejový klub začne pôsobiť na 
zimnom štadióne, kde už pôsobí existujúci hokejový klub, a to bez odporúčacieho stanoviska 
existujúceho hokejového klubu alebo bez dohody o spolupráci medzi oboma hokejovými klubmi, 
uvedené má častokrát značný negatívny dopad na realizáciu tréningového procesu mládeže v oboch 
hokejových subjektoch, a to napr. vo vzťahu k sporom o poskytovanie a užívanie ľadovej plochy na 
zimnom štadióne či hokejových tréningových pomôcok a výstroje. VV taktiež poznamenal, že zo 
skúseností z minulých funkčných období VV sa v praxi ukázalo, že uvedené má častokrát negatívny 
dopad aj na výkon športovo-súťažnej činnosti mládežníckych hokejových klubov a to najmä 
s poukazom na plnenie podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaží organizovaných a riadených 
SZĽH najmä vo vzťahu k splneniu podmienky minimálneho počtu hokejistov, ktorí sú registrovaní 
v materskom hokejovom klube a následne ako súťažiace družstvo prihlásené do súťaží SZĽH. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti VV skonštatoval, že prijatie nového hokejového klubu za člena 
SZĽH by mohlo spôsobiť konfliktné prostredie medzi oboma hokejovými klubmi  čo by mohlo 
ohroziť a narušiť fungujúci výkon tréningovej a športovej činnosti existujúceho hokejového klubu - 
Mestského športového hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o., riadneho člena SZĽH, a 
mládežníckych hokejistov pôsobiacich v Prievidzi. Členovia VV poznamenali, že v prípade vôle 
funkcionárov Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. realizovať tréningovú a športovú hokejovú 
činnosť mládeže na zimnom štadióne v Prievidzi, odporúčajú, aby taká činnosť bola realizovaná pod 
záštitou už fungujúceho hokejového klubu Mestského športového hokejového klubu – mládež 
Prievidza, n.o., prípadne bola realizovaná na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi oboma 
hokejovými subjektami. Ak by uvedené nebolo možné docieliť, členovia VV odporúčajú 
novovznikajúcemu klubu uskutočňovať tréningovú a športovú hokejovú činnosť mládeže na inom 
zimnom štadióne bez nenarušovania výkonu tréningovej a športovej činnosti Mestského športového 
hokejového klubu – mládež Prievidza, n.o.. 



VV následne o návrhu na prijatie Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného člena 
SZĽH rozhodoval v zmysle ustanovení Stanov SZĽH a podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“), pričom 

v zmysle bodu 2.5.2 Stanov SZĽH O prijatí za riadneho a registrovaného člena SZĽH na 
návrh profesionálneho aparátu SZĽH (ďalej aj iba ako „Matrika“)  rozhoduje Výkonný výbor, o 

prijatí za čestného člena SZĽH na návrh člena s hlasovacím právom rozhoduje Kongres, o prijatí za 
individuálneho člena SZĽH rozhoduje Matrika  v súlade s predpismi SZĽH. v zmysle druhej vety bodu 
2.5.1 Stanov SZĽH Na vznik členstva v SZĽH nie je právny nárok. 
 

v zmysle bodu 2.5.3 Stanov SZĽH O neprijatí za člena SZĽH rozhoduje iba Kongres, preto ak  
Výkonný výbor  alebo Matrika majú  výhrady k prijatiu uchádzača  za  člena v  SZĽH, predložia 
uvedenú  vec na  rozhodnutie Kongresu a to  na najbližšom jeho zasadnutí  spolu s výhradami 

k prijatiu za člena SZĽH. Kongres vec posúdi a rozhodne buď o prijatí alebo neprijatí uchádzača za 
člena SZĽH. 

 

v zmysle § 22 ods. 2  zákona o športe O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo 
o vylúčení člena z národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže 
rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. 

Na základe uvedených skutočností následne členovia VV rozhodovali o návrhu Matriky SZĽH na 
prijatie Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného člena SZĽH. 

Za – 0; Proti – 8 Zdržal sa – 0;  Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/15 
VV SZĽH s poukazom na bod 2.5.1 až 2.5.3 Stanov SZĽH neschválil návrh na prijatie Hokejového 
Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného člena SZĽH, pričom v zmysle 2.5.3 Stanov SZĽH 
predloží uvedenú vec na  rozhodnutie Kongresu a to  na najbližšom jeho zasadnutí  spolu s výhradami 
k prijatiu Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z za člena SZĽH. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhu na prijatie Hokejového Klubu Mládeže Prievidza o.z. za registrovaného 
člena SZĽH 
 
Bod 9 – Rôzne 
Z ďalšieho priebehu zasadnutia VV sa ospravedlnili L. Gross a Ž. Pálffy. M. Valíček preveril 
uznášaniaschopnosť VV, na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 

Prítomní - 7 
Neprítomní - 2 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

M. Valíček v nadväznosti na bod 3. programu zasadnutia VV zo dňa 06.05.2020 neeviduje od členov 
VV návrh na doplnenie zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o.. M. 
Valíček informoval, že poskytol možnosť pôsobiť vo funkcii štatutárneho zástupcu obchodnej 
spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o. ôsmim funkcionárom hokejových klubov s členstvom k SZĽH, 
pričom informoval, že traja funkcionári túto ponuku odmietli. 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/16 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Valíčka o momentálnej situácii pri doplnení 
zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti HK VSR SR 20 s.r.o.. 
 



M. Valíček informoval členov VV o návrhu opatrení SZĽH, reflektujúc ekonomické následky 
spôsobené koronavírusom.  M. Valíček informoval členov VV o priebežnej aktualizácii príjmov 
a výdavkov vo vzťahu k rozpočtu SZĽH na rok 2020. M. Valíček následne informoval členov VV aj 
o zmenách v organizačnej štruktúre SZĽH.  

b) Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/17 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Valíčka o priebežnej aktualizácii príjmov 
a výdavkov vo vzťahu k rozpočtu SZĽH na rok 2020 a o zmenách v organizačnej štruktúre 
SZĽH. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/18 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Kohúta, že sa vzhľadom na zmenu legislatívy 
pravdepodobne vzdá členstva v Správnej rade Fondu na podporu športu. 
 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 26/2020/19 
VV SZĽH schválil termín najbližšieho zasadnutia VV na 10.06.2020 v Trenčíne. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   

 
Prílohy: 

1. návrh realizačných tímov reprezentačných družstiev SR 15 až SR 20 pre sezónu 2020/2021, 
návrh realizačných tímov ženských reprezentačných družstiev – SR 16, SR 18 a SR ženy 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 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Mgr. Ľudovít Jurinyi  
 
 
Správnosť overil: Jozef Stümpel 
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