
Zápisnica č. 28 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 09.07.2020 v Bratislave 

 
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), 
Lipovský M. (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 

Neprítomný: 
Kohút M.  (člen VV)   
 
Prizvaní: 
Peciar R. (predsedajúci, poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Filc J.  (predseda Rady športového rozvoja, 
Jaško J.  (predseda Komisie mládeže), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH), 
Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH)  
Kosová D. (SZĽH Infra, s.r.o.), 
Sýkora J. (predseda Komisie rozhodcov), 
Baluška V. (ekonomický riaditeľ SZĽH), 
 
R. Peciar preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
R. Peciar skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Návrh finančnej podpory dorast – junior 
3. Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021 – seniorská súťaž Tipsportliga 
4. Ukončenie mimoriadnej situácie v zmysle „COVID“ Smernice SZĽH 
5. Štartovné 
6. Rozhodcovia v sezóne 2020/2021   
7. Účtovná závierka a hospodársky výsledok SZĽH za rok 2019 
8. Marketing SZĽH - plánované aktivity na letné obdobie 
9. Podpora študentov na štúdium vo Fínsku   
10. Fond na podporu športu – doplnenie člena správnej rady 
11. 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. 28/2020/1 
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), Úloha z uznesenia VV SZĽH 27/2020/11, aby konateľ obchodnej 
spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na každé zasadnutie VV pripravil správu o činnosti 
obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o., na požiadanie VV uvedená povinnosť platí pre 
všetky „dcérske“ spoločnosti SZĽH (Z: konatelia „dcérskych“ spoločností SZĽH)., 
c)   nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19 aby v obchod. spoločnosti Marketing 
SZĽH, spol. s r.o., konali v mene spoločnosti vždy dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne (Z: 
generálny sekretár 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),  
 
Bod 2 – Návrh finančnej podpory dorast – junior 
J. Jaško a I. Guryča predstavili členom VV návrh finančnej podpory mládežníckych hokejových 
družstiev vo vekových kategóriách dorast a junior, pričom informovali členov VV, že predmetný 
model financovania vekových kategóriách dorast a junior by mal primárne pozostávať z vyčlenených 
finančných prostriedkov v zmysle Uznesenia VV SZĽH č. 16/2019/PR, ktorých následné schválenie 
by podliehalo rozhodnutiu Kongresu SZĽH. I. Guryča a J. Jaško uviedli, že v prípade neschválenia 
finančných prostriedkov prostredníctvom Kongresu SZĽH by sa mohli poskytnúť finančné prostriedky 
na podporu družstiev vo vekových kategóriách dorast a junior z iných voľných zdrojov SZĽH. I. 
Guryča a J. Jaško vysvetlili členom VV, že cieľom predmetnej finančnej podpory je, v závislosti od 
výšky finančného príspevku za „históriu hráča“, docielenie podpory pre družstvá dorastu a junior 
v súčte na družstvo vekovej kategórie dorast aspoň 14.000 eur na sezónu, a na družstvo vekovej 
kategórie junior aspoň 19.000 eur na sezónu. 
 
Následne prezentoval členom VV návrh finančnej podpory mládežníckych hokejových družstiev vo 
vekových kategóriách dorast a junior J. Filc, pričom návrh finančnej podpory spočíva v oblasti 
materiálnej pomoci (t .j. v počte ks hokejok na hráča) a taktiež vo finančnej pomoci na družstvo klubu 
vekovej kategórie dorast a junior, a to vo výške finančného príspevku prislúchajúcemu klubu 
v závislosti od výšky finančného príspevku za „históriu hráča“. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/2 
VV SZĽH vzal na vedomie návrhy finančnej podpory mládežníckych hokejových družstiev vo 
vekových kategóriách dorast a junior prezentované J. Jaškom a I. Guryčom za Komisiu mládeže a J. 
Filcom za Radu športového rozvoja, pričom žiadajú ekonomického riaditeľa V. Balušku a manažéra 
vnútornej kontroly M. Galbavého, aby s spolupráci s J. Filcom, J. Jaškom a I. Guryčom pripravili 
návrh možností financovania projektu finančnej podpory mládežníckych hokejových družstiev vo 
vekových kategóriách dorast a junior, či už z vyčlenených finančných prostriedkov v zmysle 
Uznesenia VV SZĽH č. 16/2019/PR, alebo z prostriedkov získaných zo zisku z MS 2019 alebo 
prípadne z iných voľných prostriedkov SZĽH. 
 

Z: V. Baluška, M. Galbavý 
T: do 27.08.2020  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh Komisie mládeže finančnej podpory mládežníckych hokejových družstiev 
vo vekových kategóriách dorast a junior a návrh Rady športového rozvoja finančnej podpory 
mládežníckych hokejových družstiev vo vekových kategóriách dorast a junior 



 
Bod 3 – Podmienky do súťaží v sezóne 2020/2021 – seniorská súťaž Tipsportliga 
P. Remžík a I. Guryča prezentovali členom VV návrh na prijatie podmienok do súťaže Extraligy 
seniorov v sezóne 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/3 
VV SZĽH schválil podmienky do súťaže Extraligy seniorov v sezóne 2020/2021 (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Členovia VV následne diskutovali o potrebe vypracovania hygienických a bezpečnostných postupov 
súvisiacich so štartom súťaží SZĽH v nadväznosti na ochorenie COVID – 19. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/4 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o potrebe vypracovania hygienických a bezpečnostných 
postupov súvisiacich so štartom súťaží SZĽH v nadväznosti na ochorenie COVID – 19, pričom VV 
žiada riadiace orgány súťaží SZĽH a Zdravotnú komisiu SZĽH o urgentné vydanie hygienických 
a bezpečnostných postupov súvisiacich so štartom súťaží SZĽH. 
 

Z: riadiace orgány súťaží SZĽH, Zdravotná komisia SZĽH 
T: hneď  

 
Členovia VV následne diskutovali o poskytnutí finančnej podpory zo zisku z MS 2019 pre kluby 
seniorských súťaží SZĽH, pričom sa zhodli na hlasovaní o odporúčacom stanovisku pre Kongres 
SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/5 
VV SZĽH schválil odporúčacie stanovisko pre Kongres SZĽH na poskytnutie finančnej podpory zo 
zisku z MS 2019 pre družstvá klubov Extraligy seniorov vo výške 50.000 eur, pre družstvá klubov 1. 
Ligy seniorov vo výške 20.000 eur a pre družstvá klubov 2. Ligy seniorov vo výške 5.000 eur. 
O odporúčacom stanovisku pre Kongres SZĽH na poskytnutie finančnej podpory pre družstvá klubov 
Extraligy žien a mládežníckych vekových kategórií bude VV rokovať na nasledujúcich zasadnutiach 
VV. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Z: VV 
T: do 27.08.2020   

 
Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/6 

VV SZĽH zaviazal štatutárnych zástupcov SZĽH, aby členom VV poskytli informácie o zmene 
podmienok vydaných IIHF o refundácii miezd/odmien hráčov v prípade ich zranenia počas 
reprezentačných podujatí. 
 

Z: štatutárni zástupcovia SZĽH 
T: do 27.08.2020   

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: podmienky do súťaže Extraligy seniorov v sezóne 2020/2021, žiadosť PRO-
HOKEJ, a.s. o prerozdelenie podielu zo zisku z MS 2019 

Bod 4 – Ukončenie mimoriadnej situácie v zmysle „COVID“ Smernice SZĽH 
P. Remžík predstavil členom VV návrhy na zmeny termínov v predpisoch SZĽH, ktorých schválenie 
patrí v zmysle 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 do pôsobnosti VV. 



 
Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/7 

VV SZĽH schválil zmeny termínov v predpisoch SZĽH v zmysle 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 (príloha č. 2). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

R. Peciar oboznámil členov VV, vzhľadom na vývoj situácie ochorenia COVID – 19 a vzhľadom na 
športovo-technickú prípravu sezónu 2020/2021, o potrebe ukončenia mimoriadnej situácie v zmysle 
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. 28/2020/8 
VV SZĽH ku dňu 09.07.2020 rozhodol o ukončení mimoriadnej situácie v zmysle 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. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: zmeny termínov v predpisoch SZĽH 

Bod 5 – Štartovné 
R. Peciar informoval členov VV o návrhu na zmenu Smernice SZĽH o štartovnom, pričom poukázal 
najmä na zmenu výšky štartovného vo všetkých súťažiach SZĽH oproti minulej sezóne a taktiež 
o návrhu zrušenia štartovného pre súťaž prípravky. R. Peciar informoval členov VV, že oproti minulej 
sezóne je v návrhu na zmenu Smernice SZĽH o štartovnom doplnené štartovné pre súťaž Extraligy 
seniorov. M. Šatan uviedol, že zo štartovného sa bude uhrádzať najmä výkon činnosti rozhodcov 
v súťažiach riadených SZĽH, ale aj prevádzka súťaží, rozvoj a organizácia delegátov zväzu, nákup 
cien pre hokejové súťaže riadené SZĽH a podpora mládežníckych družstiev v súťažiach SZĽH. V. 
Baluška informoval členov VV, že v prípade schválenia predloženej zmeny Smernice SZĽH 
o štartovnom sa bude rušiť 60 eurový príspevok na organizačné zabezpečenie zápasu, či finančný 
príspevok poskytovaný SZĽH klubom nad rámec stanovených percent v zmysle § 69 ods. 4 Zákona 
o športe, pričom príspevky pre kluby, ktoré sa budú rušiť resp. krátiť budú prezentované klubom na 
predkongresovom konaní v septembri. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/9 
VV SZĽH schválil zmenu Smernice SZĽH o štartovnom (príloha č. 3). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

Vo vzťahu k začiatku hokejovej sezóny 2020/2021 rozhodoval VV o prijatí uznesenia voči klubom, 
ktoré ku dňu zasadnutia VV nemajú uhradené všetky splátky štartovného v zmysle Smernice SZĽH 
o štartovnom z minulých období. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/10 
VV SZĽH rozhodol, že klub, ktorý v termíne do 19.07.2020 nemá uhradené všetky splátky 
štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom (resp. nebude mať vysporiadané všetky finančné 
záväzky voči SZĽH), nebudú príslušné družstvá klubu zaradené do súťaží SZĽH pre sezónu 
2020/2021. Nesplnenie si predmetných finančných záväzkov klubu voči SZĽH má v zmysle Smernice 
pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou za následok taktiež nesplnenie 
podmienok pre udelenie súťažnej licencie pre družstvá klubu pre sezónu 2020/2021. 



Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

 

Členovia VV diskutovali o situácii klubu MHK Dubnica, ktorý za sezónu 2019/2020 neuhradil ani 
jednu splátku štartovného, pričom sa členovia VV dohodli, že na budúce zasadnutie VV budú žiadať 
od regionálneho manažéra SZĽH pre región Trenčín R. Pavlikovského o podanie komplexnej 
informácie o situácii v klube MHK Dubnica vo vzťahu možnému prihláseniu družstiev do súťaží 
v sezóne 2020/2021 a vo vzťahu k neuhradenému štartovnému za sezónu 2019/2020 a nevyplatených 
finančných príspevkov za sezónu 2019/2020. 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/11 
VV SZĽH žiada od regionálneho manažéra SZĽH pre región Trenčín R. Pavlikovského o podanie 
komplexnej informácie o situácii v klube MHK Dubnica vo vzťahu možnému prihláseniu družstiev do 
súťaží v sezóne 2020/2021 a vo vzťahu k neuhradenému štartovnému za sezónu 2019/2020 
a nevyplatených finančných príspevkov za sezónu 2019/2020. 

Z: R. Pavlikovský 
T: do 11.08.2020   

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na zmenu Smernice SZĽH o štartovnom  

Bod 6 – Rozhodcovia v sezóne 2020/2021   
J. Sýkora a I. Guryča informovali členov VV o situácii v oblasti rozhodcov pre sezónu 2020/2021. 
Následne V. Baluška, J. Sýkora, I. Guryča a členovia VV diskutovali o návrhu na zmenu sadzobníka 
pre odmeňovanie rozhodcov pre sezónu 2020/2021. M. Šatan uviedol, že nahradí M. Valíčka v 
pracovnej skupine pre riešenie sadzobníku odmien rozhodcov za SZĽH. Následne prítomní diskutovali 
aj o návrhu zriadenia kategorizácie rozhodcov pre sezónu 2020/2021 a nasl., o opätovnom zriadení 
profesionálnych rozhodcov SZĽH a o materiálnom zabezpečení rozhodcov pre sezónu 2020/2021 
a nasl. v kooperácii s Marketingom SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/12 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o situácii v oblasti rozhodcov pre sezónu 2020/2021, pričom na 
budúcich zasadnutiach VV bude požadovať od pracovnej skupiny pre riešenie sadzobníku odmien 
rozhodcov za SZĽH a Komisie rozhodcov návrhy zmien v sadzobníku odmien rozhodcov pre sezónu 
2020/2021 a nasl. a návrhy na prípadné zriadenie kategorizácie rozhodcov pre sezónu 2020/2021 
a nasl.. VV navrhol SZĽH v kooperácii s Marketingom SZĽH odporúčanie k osloveniu štátnych 
orgánov resp. inštitúcií a partnerov na získanie finančných prostriedkov resp. materiálneho 
zabezpečenia t. j. oblečenia prípadne výstroja pre rozhodcov. 
 

Z: pracovná skupina pre riešenie sadzobníku odmien rozhodcov, 
Komisia rozhodcov 

T: do 11.08.2020 resp. 27.08.2020   
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Rozhodcovia v sezóne 2020/2021  - informácia 
 
Bod 7 – Účtovná závierka a hospodársky výsledok SZĽH za rok 2019 
V. Baluška informoval členov VV o hospodárskom výsledku SZĽH za rok 2019 a vyhotovení 
účtovnej závierky SZĽH za rok 2019. V. Baluška taktiež informoval členov VV, že momentálne 
Ekonomické oddelenie SZĽH pripravuje výročnú správu SZĽH za rok 2019 na predloženie Kongresu. 
V. Baluška a členovia VV následne diskutovali o jednotlivých položkách v rozpočte SZĽH pre rok 
2020 a o zmenách rozpočtu SZĽH pre rok 2020. Členovia VV poukázali na položku vo výdavkovej 



časti rozpočtu s názvom „Orange celoročná prevádzka, internetové prepojenia pre všetky ZŠ“ 
a žiadajú od zodpovedného pracovníka SZĽH Infra, s.r.o. M. Cisára, aby na budúce zasadnutie 
priniesol informáciu o technickom stave inštalácie internetového a kamerového pripojenia na zimných 
štadiónoch. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/13 
VV SZĽH žiada od zodpovedného pracovníka SZĽH Infra, s.r.o. M. Cisára, aby na budúce zasadnutie 
VV priniesol informáciu o technickom stave inštalácie internetového a kamerového pripojenia na 
zimných štadiónoch v zmysle zmluvy s obchodnou spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.. 
 

Z: M. Cisár 
T: do 11.08.2020  

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: V. Baluška požaduje od obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. 
resp. Marketing SZĽH spol. s r.o., aby boli od predmetných obchodných spoločností na SZĽH 
refundované náklady za bufety počas MS 2019, nakoľko príjmy z uzatvorených zmluvných vzťahov 
medzi SZĽH a bufetmi počas MS 2019 SZĽH sú zrejme vedené v účtovníctve predmetných 
obchodných spoločností ako príjmy Hockey event, a.s. resp. Marketing SZĽH spol. s r.o.. 

Podklady k bodu: Účtovná závierka a hospodársky výsledok SZĽH za rok 2019 
 
Bod 9 - Podpora študentov na štúdium vo Fínsku   
D. Kosová informovala členov VV o návrhu na poskytnutie finančnej podpory projektu rozvoja 
slovenských hokejových trénerov študujúcich v zahraničí vo fínskom Vierumäki na jeden školský rok 
(10 mesiacov) vo výške najviac 20 000 Eur/žiadateľ, pre žiadateľov: Nicolas Struhár, Marek Kohút 
a Peter Kúdelka. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/14 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančnej podpory pre projekt rozvoja slovenských hokejových 
trénerov študujúcich v zahraničí vo fínskom Vierumäki na jeden školský rok (10 mesiacov) približne 
vo výške najviac 20 000 Eur/žiadateľ, pre žiadateľov: Nicolas Struhár, Marek Kohút a Peter Kúdelka. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na poskytnutie finančnej podpory projektu rozvoja slovenských hokejových 
trénerov študujúcich v zahraničí vo fínskom Vierumäki 

Bod 10 – Fond na podporu športu – doplnenie člena správnej rady 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/15 
VV SZĽH schválil návrh na nominovanie Ľudovíta Jurinyiho za člena správnej rady Fondu na 
podporu športu za Slovenský zväz ľadového hokeja. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržal sa – 3;  
 
Bod 11 – Rôzne 

 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/16 

VV SZĽH vyzýva klub ŽHK Poprad na doplnenie podkladov (najmä stanovisko riadiaceho 
orgánu Extraligy žien, stanovisko klubov súťažiacich v Extralige žien) k žiadosti o povolenie 
účasti ženského družstva n nadnárodnej súťaži EWHL, a to na najbližšie zasadnutie VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   



b) R. Peciar informoval členov VV o žiadosti klubu Prešov Penguins na odsúhlasenie 
splátkového kalendára za dlžné štartovné v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom zo sezóny 
2019/2020. 
Za – 0; Proti – 7; Zdržal sa – 0;  Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/17 
VV SZĽH neschválil žiadosť klubu Prešov Penguins na odsúhlasenie splátkového kalendára 
za dlžné štartovné v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom zo sezóny 2019/2020. 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/18 
VV SZĽH posúva rozhodovanie o prijatí klubov ŠK Pelikán Hanušovce nad Topľou a HK 
Žiar nad Hronom po doplnení podkladov na ďalšie zasadnutia VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   
 

d) M. Handzuš a Ľ. Jurinyi informovali členov VV o momentálnej situácii mládežníckeho hokeja 
v meste Kežmarok a situácii klubov MHK Kežmarok a HKM Kežmarok. 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/19 
VV SZĽH vzali na vedomie informácie M. Handzuša a Ľ. Jurinyiho o momentálnej situácii 
mládežníckeho hokeja v meste Kežmarok a situácii klubov MHK Kežmarok a HKM 
Kežmarok a žiadajú menované kluby, aby našli dohodu o fungovaní a vzájomnej spolupráci 
pri uskutočňovaní športovej činnosti mládežníckeho hokeja v meste Kežmarok, pričom VV 
poveruje regionálneho manažéra SZĽH pre región Prešov M. Petrička, aby inicioval rokovania 
medzi klubmi MHK Kežmarok a HKM Kežmarok o vzájomnej spolupráci pri uskutočňovaní 
športovej činnosti mládežníckeho hokeja v meste Kežmarok a o nových skutočnostiach 
informoval VV na najbližšom zasadnutí VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   

e) M. Ozimák informoval členov VV o žiadosti HK Nové Mesto nad Váhom o poskytnutie 
pomoci od SZĽH v súvislosti so spoplatnením ľadohodín na ZŠ v meste Nové Mesto nad 
Váhom. 

Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/20 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Ozimáka o žiadosti HK Nové Mesto nad Váhom 
o poskytnutie pomoci od SZĽH v súvislosti so spoplatnením ľadohodín na ZŠ v meste Nové 
Mesto nad Váhom a poveruje regionálneho manažéra SZĽH pre región Trenčín R. 
Pavlikovského o kontaktovanie zástupcov klubu HK Nové Mesto nad Váhom s návrhom na 
riešenie danej situácie a o prípadných nových skutočnostiach následne informoval VV na 
najbližšom zasadnutí VV. 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/21 
VV SZĽH schválil doplnenie M. Stanislava do realizačného tímu reprezentačného družstva 
SR 18 a ostatných mládežníckych reprezentačných družstiev SR v pozícii mentálny kouč pre 
sezónu 2020/2021. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   
 

g) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/22 
VV SZĽH žiada D. Kosovú a M. Petrička, aby informovali zástupcov klubov HK Sršne 
Košice  a HA Slávia Prešov o výsledkoch podaných žiadostí o poskytnutie fin. príspevku na 
infraštruktúrne projekty. 
 

h) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/23 
VV schválil termín najbližších zasadnutí VV na 11.08.2020 a 27.08.2020, termín 
predkongresového konania na 08.09.2020 a termín konania Kongresu SZĽH na 16.09.2020 



Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   
 

i) Uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/24 
VV vzal na vedomie žiadosť M. Lipovského k príprave Zmluvy o spolupráci na podporu 
talentovaných športovcov do 23 rokov pôsobiacich v kluboch 1HL pre sezónu 2020/2021. 
 

Z: právne odd. 
T: do 11.08.2020  

 
 

Prílohy: 

1. podmienky do súťaže Extraligy seniorov v sezóne 2020/2021  

2. zmeny termínov v predpisoch SZĽH v zmysle 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 

3. Smernica SZĽH o štartovnom 

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: Miroslav Šatan 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Miroslav Šatan 
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