
Zápisnica č. 30 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 11.08.2020 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), 
Kohút M.  (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 
Neprítomný: 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH) 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH) 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH), 
Remžík P. (úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Pék L.  (sekretár mládežníckych súťaží SZĽH),  
Kosová D. (SZĽH Infra, s.r.o.), 
Sýkora J. (sekretár Komisie rozhodcov), 
Baluška V. (ekonomický riaditeľ SZĽH), 
Budi A.  (Hockey event, a.s.), 
Pavlikovský R. (regionálny manažér pre región Trenčín), 
Sýkora R. (riaditeľ Oddelenia rozvoja klubov a regiónov) 
 
M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 
Neprítomný - 0 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Zmena organizačnej štruktúry SZĽH (čl. 3.4.10 písm. q) a r) Stanov SZĽH), personálne 

otázky – žiadosť o informácie HK Trnava a LIBA ACADEMY 11 
3. Rozpočet SZĽH – aktuálny stav  
4. Riešenie oznámenia návrhu na člena správnej rady fondu na podporu športu za SZĽH  
5. Mzdy v SZĽH, odmeny a zmluvy v dcérskych spoločnostiach 
6. Audit v dcérskych spoločnostiach (Hockey Event, a.s., Marketing SZĽH, s.r.o., SZĽH Infra, 

s.r.o.) 
7. Kontrola zápisníc z VV, zverejňovanie uznesení bez zbytočného odkladu po konaní VV 

8. Príprava plánu pre prípad vzniku krízovej situácie (napr. mimoriadnej situácie núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu  vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky alebo v 
prípade vzniku živelnej pohromy alebo prírodnej katastrofy, ktorá zasiahla celé územie 
Slovenskej republiky alebo jeho časť) 

9. Informácia o predpoklade vyhlásenia volieb v prípade odvolania členov VV na kongrese 
SZĽH (určenie primeranej lehoty na nápravu v zmysle čl. 3.4.11 Stanov SZĽH) 

10. Návrh na schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov klubov formou per rollam 



11. Schválenie účtovnej závierky pre spoločnosť Hockey Event, a.s. overenú nezávislým 
audítorom, schválenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2019,  schválenie 
prevodu podielu na zisku jediným akcionárom 

12. Schválenie predmetu zmlúv na účel podpory klubov   
13. Legislatívne úpravy predpisov pre hokejové akadémie 
14. Žiadosť Mládež HC 46 Bardejov o motivačný príspevok 
15. Otázka zrušenia pravidla o histórii hráča (namiesto minimálne troch zápasov v minulom 

ročníku rozdelenie finančných prostriedkov podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov) 
16. Žiadosti mládežníckych klubov k prehodnoteniu prihlášok do súťaží 
17. Výnimky na zimných štadiónoch za účelom hrania prípravných a súťažných zápasov 
18. Žiadosť o finančný príspevok na infraštruktúru 
19. Správa o činnosti Marketingu SZĽH 
20. Ekonomické smernice a sadzobníky 
21. Podanie 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 

22. Komisia rozhodcov – doplnenie členov 
23. Doplnenie členov RT reprezentačných družstiev SR ženy 16 a SR ženy 18 
24. Návrh prerozdelenia hokejok do klubov 
25. 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. 30/2020/1 
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 z predošlých zápisníc vykonal R. Peciar 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),  Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/2 aby sa pripravil 
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), Úloha z uznesenia VV 
SZĽH 28/2020/6 aby boli poskytnuté informácie o zmene podmienok vydaných IIHF o refundácii 
miezd/odmien hráčov v prípade ich zranenia počas reprezentačných podujatí (Z: štatutárni 
zástupcovia SZĽH), Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/12 v zmysle ktorej sa majú pripraviť 
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 
SZĽH), Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/13 aby boli poskytnuté informácie o technickom stave 
inštalácie internetového a kamerového pripojenia na zimných štadiónoch v zmysle zmluvy 
s obchodnou spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (Z: M. Cisár), Úloha z uznesenia VV SZĽH 
28/2020/19 aby boli poskytnuté informácie o priebehu rokovaní medzi klubmi MHK Kežmarok 
a HKM Kežmarok o vzájomnej spolupráci pri uskutočňovaní športovej činnosti mládežníckeho hokeja 
v meste Kežmarok (Z: M. Petričko), Úloha z uznesenia VV SZĽH 28/2020/20 aby boli poskytnuté 
informácie o situácii HK Nové Mesto nad Váhom v súvislosti so spoplatnením ľadohodín na ZŠ 
v meste Nové Mesto nad Váhom (Z: R. Pavlikovský). 
 
Bod 2 – Zmena organizačnej štruktúry SZĽH (čl. 3.4.10 písm. q) a r) Stanov SZĽH), personálne 
otázky – žiadosť o informácie HK Trnava a LIBA ACADEMY 11 
P. Kruľ a I. Pulkert prezentovali členom VV návrh novej organizačnej štruktúry SZĽH. P. Kruľ 
uviedol, že schválením novej organizačnej štruktúry SZĽH by vznikla,  a v štruktúre SZĽH by sa 
riadne ukotvila, funkcia výkonného riaditeľa SZĽH, ktorá by zabezpečovala najmä koordináciu 
činností medzi SZĽH a „dcérskymi“ spoločnosťami SZĽH, pričom by mala zodpovedať za chod a 
fungovanie SZĽH. P. Kruľ taktiež uviedol, že v zmysle predloženej štruktúry by generálny sekretár 
zodpovedal najmä za chod SZĽH po športovej stránke a koordináciu oddelení a odborných komisií 
SZĽH. V nadväznosti na novú funkciu výkonného riaditeľa boli členovia VV oboznámení s podnetom 
HK Trnava a LIBA ACADEMY 11. Následne členovia VV rozhodovali o schválení novej 
organizačnej štruktúry SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/2 
VV SZĽH v zmysle bodu 3.4.10 písm. r) Stanov SZĽH schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH. 
Za – 6; Proti – 2; Zdržali sa – 1;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh organizačnej štruktúry SZĽH 
 
Bod 3 – Rozpočet SZĽH – aktuálny stav  
V. Baluška informoval členov VV o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH ku dňu 05.08.2020. V. 
Baluška informoval členov VV o rozpočtových položkách na príjmovej a výdavkovej časti v rámci 
rozpočtu SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/3 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH ku dňu 05.08.2020. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Rozpočet SZĽH – aktuálny stav 

Bod 4 – Riešenie oznámenia návrhu na člena správnej rady fondu na podporu športu za SZĽH 
Za prítomnosti všetkých členov VV sa opätovne prerokoval návrh na nominovanie člena správnej rady 
Fondu na podporu športu za SZĽH. Členovia VV opätovne diskutovali o návrhu na nominovanie 
Ľudovíta Jurinyiho za člena správnej rady Fondu na podporu športu za SZĽH, ktorý bol uznesením 
VV SZĽH 28/2020/15 na uvedený post za SZĽH navrhnutý dňa 09.07.2020 na zasadnutí VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/4 
VV SZĽH opätovne prerokoval návrh na nominovanie Ľudovíta Jurinyiho za člena správnej rady 
Fondu na podporu športu za SZĽH, pričom potvrdil platnosť uznesenia VV SZĽH 28/2020/15. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu:  
 
Bod 5 - Mzdy v SZĽH, odmeny a zmluvy v dcérskych spoločnostiach 
Ž. Pálffy v rámci bodu 5. programu zasadnutia VV požadoval informácie o činnosti obchodnej 
spoločnosti Hockey event, a.s. počas obdobia pandémie v rámci ktorého sa neorganizovali žiadne 
podujatia, ktoré by inak zabezpečovala obchodná spoločnosť Hockey event, a.s.. Ž. Pálffy sa taktiež 
dotazoval na odmeňovanie pracovníkov Hockey event, a.s. počas predmetného obdobia. M. Šatan a P. 
Kruľ informovali členov VV o zámere zlúčenia obchodných spoločností Hockey event, a.s. 
a Marketing SZĽH spol. s r.o. v budúcom období, pričom výkon marketingu a organizovania 
športových podujatí by mala zabezpečovať iba jedna „dcérska“ spoločnosť SZĽH, pričom taktiež 
informovali členov o spôsobe odmeňovania pracovníkov SZĽH a „dcérskych“ spoločností SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana a P. Kruľa o spôsobe odmeňovania pracovníkov 
SZĽH a „dcérskych“ spoločností SZĽH,  o činnosti obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. 
v minulom období a informácie o zámere zlúčenia obchodných spoločností Hockey event, a.s. 
a Marketing SZĽH spol. s r.o. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 6 - Audit v dcérskych spoločnostiach (Hockey Event, a.s., Marketing SZĽH, s.r.o., SZĽH 
Infra, s.r.o.) 
A. Budi informovala členov VV o priebehu právneho auditu uskutočňovaného na obchodnej 
spoločnosti Hockey Event, a.s. pričom uviedla, že na právny audit bude následne nadväzovať 
ekonomický audit. A. Budi informovala členov VV o nedostatkoch zistených právnym auditom. A. 
Budi uviedla, že výsledok právneho auditu príde prezentovať advokátska kancelária vykonávajúca 
právny audit. P. Kruľ poznamenal, že právny a ekonomický audit bude vykonaný aj na obchodnej 
spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o.. K termínu dokončenia auditov sa A. Budi vyjadrila, že 
správy z právnych a ekonomických auditov Hockey Event, a.s. a Marketing SZĽH spol. s r.o. by 
mohli byť hotové koncom septembra. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/6 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Budi o priebehu právneho auditu uskutočňovaného na 
obchodnej spoločnosti Hockey Event, a.s. a o možnom termíne prezentovania predmetného auditu 
advokátskou kanceláriou uskutočňujúcou audit v budúcom období. VV vzal na vedomie informácie A. 
Budi o pripravovanom ekonomickom audite na obchodnej spoločnosti Hockey Event, a.s. 
a o pripravovanom právnom a ekonomickom audite na obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH spol. 
s r.o. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 7 - Kontrola zápisníc z VV, zverejňovanie uznesení bez zbytočného odkladu po konaní VV 
Členovia VV diskutovali o možnosti skrátenia lehoty na zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí VV 
rešpektujúc zákonnú lehotu na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia VV, ktorá je 25 dní. M. Šatan a R. 
Peciar uviedli, že sa budú snažiť zverejniť zápisnicu zo zasadnutia VV v lehote 7 dní po konaní VV 
pričom dôležité uznesenia budú zasielané dotknutým subjektom bezodkladne po konaní VV ako tomu 
bolo doteraz. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/7 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana a R. Peciara o zverejňovaní zápisnice zo zasadnutí 
VV, pričom napriek zákonnej lehote na zverejnenie zápisnice budú vyvíjať všetku snahu, aby zo 



zasadnutia VV bola zverejnená zápisnica v lehote 7 dní po konaní VV pričom dôležité uznesenia budú 
zasielané dotknutým subjektom bezodkladne po konaní VV. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 8 - Príprava plánu pre prípad vzniku krízovej situácie (napr. mimoriadnej situácie 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu  vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky 
alebo v prípade vzniku živelnej pohromy alebo prírodnej katastrofy, ktorá zasiahla celé územie 
Slovenskej republiky alebo jeho časť 
K zasadnutiu VV sa pripojil P. Remžík, ktorý s prítomnými diskutoval o bezpečnostno-hygienických 
opatreniach súvisiacich so začiatkom prípravných zápasov družstiev klubov v spojení s blížiacim sa 
štartom súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 a Kaufland Cup-om. 
Členovia VV diskutovali aj o potrebe zorganizovania stretnutia za účelom koordinácie aktivít a 
postupov SZĽH a hokejových klubov pri komunikácii ďalších krokov s Vládou SR a ÚVZ, týkajúcich 
sa „COVID“ testovaní hokejistov a unifikovania postupov a opatrení v prípade príchodu „2. vlny 
koronavírusu“ vo vzťahu k dohratiu súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021.  
Členovia VV a P. Remžík následne diskutovali o obsahu dokumentu „Opatrenia pri organizácii 
športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre tréningový proces, prípravné zápasy, turnaje“, ktorý upravuje 
opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji, a síce všeobecné pokyny, tréningový 
proces a organizáciu prípravných zápasov a turnajov. 
P. Remžík v súvislosti s prejednávaným bodom programu navrhol vytvorenie stáleho krízového štábu 
SZĽH na riešenie situácie "COVID", definovať okruh a rozsah pôsobnosti, zloženie krízového štábu 
a jeho úloh v rámci SZĽH (legislatívne procesy) a následne pod vedením štatutárneho zástupcu SZĽH 
krízový štáb zriadiť a personálne obsadiť. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/8 
VV SZĽH schválil dokument „Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre 
tréningový proces, prípravné zápasy, turnaje“ (príloha č.1)  
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2; 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/9 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o potrebe koordinácie aktivít a postupov SZĽH a hokejových 
klubov pri komunikácii ďalších krokov s Vládou SR a ÚVZ, týkajúcich sa „COVID“ testovaní 
hokejistov a unifikovania postupov a opatrení v prípade príchodu „2. vlny koronavírusu“ vo vzťahu 
k dohratiu súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021.  VV SZĽH vzal na vedomie návrh na vytvorenie stáleho 
krízového štábu SZĽH na riešenie situácie "COVID". 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre tréningový 
proces, prípravné zápasy, turnaje 
 
Bod 9 - Informácia o predpoklade vyhlásenia volieb v prípade odvolania členov VV na kongrese 
SZĽH (určenie primeranej lehoty na nápravu v zmysle čl. 3.4.11 Stanov SZĽH) 
Ž. Pálffy požiadal prítomných o poskytnutie stanoviska k legislatívnej úprave odvolania členov VV. P. 
Kruľ  uviedol, že spôsob a právna úprava odvolania člena VV je legislatívne zakotvená v Stanovách 
SZĽH. 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/10 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o právnej úprave odvolania člena VV, ktoré je 
legislatívne zakotvené v Stanovách SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Stanovy SZĽH 



 
Bod 10 - Návrh na schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov klubov formou per rollam 
P. Kruľ, I. Pulkert a Členovia VV z dôvodu bezpečnostno-hygienických obáv diskutovali o možnosti 
presunutia resp. zlúčenia septembrového Kongresu s plánovaným zimným decembrovým Kongresom, 
a to z termínu Kongresu 16.09.2020 na neskorší novembrový termín, ktorý by zaručil konanie 
Kongresu v roku 2020. P. Kruľ uviedol, že dôvodom zlúčenia Kongresov na jeden novembrový termín 
je najmä hygienické a bezpečnostné hľadisko, keďže v prípade objavenia ochorenia COVID 19 u 
niektorého z účastníkov kongresu by sa nákaza mohla rozšíriť do celého hokejového hnutia. Následná 
povinná karanténa funkcionárov a tímov, s ktorými prišli do kontaktu, by mohla výrazne ohroziť 
začiatok celej hokejovej sezóny 2020/2021. P. Kruľ následne poznamenal, že takáto situácia by tiež 
mohla vzbudiť negatívnu pozornosť verejných inštitúcií, na základe ktorej by mohlo dôjsť k 
dodatočným obmedzeniam ligových súťaží a prípadné zrušenie, resp. odloženie sezóny by malo veľmi 
negatívny dopad na financie a existenciu klubov a celého hokejového hnutia. P. Kruľ k uvedenému 
skonštatoval, že zlúčenie kongresov umožní znížiť riziko spôsobené stretnutím veľkého počtu 
funkcionárov zo všetkých klubov, a tým minimalizovať riziko šírenia nákazy a ohrozenia súťažnej 
sezóny. V nadväznosti na uvedené P. Kruľ navrhol riešenie danej situácie v zlúčení kongresov na 
jeden termín v druhej polovici novembra, taktiež navrhol, aby SZĽH ponúkla pomoc hokejovým 
klubom na zvládnutie situácie do konania sa Kongresu. P. Kruľ navrhol, aby SZĽH v čo najskoršej 
dobe uvoľnil finančné prostriedky zo zisku z MS 2019 podľa návrhu schválenom na minulom 
zasadnutí Výkonného výboru SZĽH (50-tisíc na klub z extraligy seniorov, 20-tisíc na klub z 1. ligy 
seniorov, 5-tisíc na klub z 2. ligy seniorov). P. Kruľ taktiež navrhol, aby bol predĺžený aj „COVID 
balík pomoci“ pre mládežníckych trénerov vo výške 500 EUR/mesačne až do novembra, pričom daná 
pomoc by bola financovaná zo zisku z MS 2019. P. Kruľ taktiež navrhol urýchlenie rozdelenia 
hokejok pre hráčov mládežníckych klubov v čo najkratšej dobe. P. Kruľ následne poznamenal, že 
v prípade zlúčenia kongresov na novembrový termín by prítomným delegátom taktiež spoločne s I. 
Pulkertom vedeli predstaviť ucelenú stratégiu riadenia SZĽH a ľadového hokeja do najbližších 
období. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/11 
VV SZĽH schválil návrh na zlúčenie dvoch tohtoročných kongresov (september a december 2020) do 
jedného (november 2020) z dôvodu zníženia rizika šírenia pandémie COVID19, a tiež pre ochranu 
začatia súťaží SZĽH. VV SZĽH taktiež schválil: 

 aby sa v čo najskoršej dobe uvoľnili finančné prostriedky zo zisku z MS 2019 podľa návrhu 
schválenom na minulom zasadnutí Výkonného výboru SZĽH (50-tisíc na klub z extraligy 
seniorov, 20-tisíc na klub z 1. ligy seniorov, 5-tisíc na klub z 2. ligy seniorov),  

 aby bol predĺžený „COVID balík pomoci“ pre mládežníckych trénerov vo výške 500 
EUR/mesačne až do novembra, 

 urýchlené prerozdelenie hokejok pre hráčov mládežníckych klubov. 
V rámci uvedeného uznesenia VV SZĽH zrušil uznesenie VV SZĽH č. 28/2020/5. 
VV SZĽH sa dohodol, že platnosť uvedeného uznesenia musí byť ešte dodatočne potvrdená členmi 
VV SZĽH hlasovaním spôsobom per rollam, a to po predchádzajúcom prerokovaní predmetného 
uznesenia so zástupcami hokejových klubov. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 11 - Schválenie účtovnej závierky pre spoločnosť Hockey Event, a.s. overenú nezávislým 
audítorom, schválenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2019,  schválenie 

prevodu podielu na zisku jediným akcionárom 
Členovia VV sa zhodli, že informácie poskytnuté A. Budi v bode 6. programu zasadnutia VV sú 
dostatočné k bodu 11. programu zasadnutia VV, a preto sa bod  11. programu zasadnutia VV považuje 
za prerokovaný. 
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 12 - Schválenie predmetu zmlúv na účel podpory klubov   
Členovia VV sa zhodli, že informácie poskytnuté v bode 10. programu zasadnutia VV vo vzťahu 
k prijatému uzneseniu VV SZĽH č. 30/2020/11 sú dostatočné k bodu 12. programu zasadnutia VV, 
a preto sa bod  12. programu zasadnutia VV považuje za prerokovaný. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 13 - Legislatívne úpravy predpisov pre hokejové akadémie 
Členovia VV spoločne s R. Pavlikovským diskutovali o postupe pri realizácii projektu regionálnych 
hokejových akadémií. P. Kruľ, I. Pulkert a členovia VV sa zhodli na prioritizácii a urgentnosti úprav 
resp. príprav predpisov zakotvujúcich regionálne akadémie do legislatívnych noriem SZĽH 
a vytvorení pracovnej skupiny pre legislatívnu realizáciu projektu regionálnych hokejových akadémií. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/12 
VV SZĽH vzali na vedomie informácie R. Pavlikovského o postupe pri realizácii projektu 
regionálnych hokejových akadémií s návrhom na urgentné začlenenie regionálnych hokejových 
akadémií do predpisov SZĽH a vytvorenie pracovnej skupiny pre legislatívnu realizáciu projektu 
regionálnych hokejových akadémií. 
 

Z: štatutárni zástupcovia SZĽH 
T: hneď 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 14 - Žiadosť Mládež HC 46 Bardejov o motivačný príspevok 

D. Kosová informovala členov VV o žiadosti hokejového klubu Mládež HC 46 Bardejov o opätovnom 
prehodnotení poskytnutia finančného príspevku na projekt „Hokej je radosť !!!“.  Rovnako bol 
predložený návrh, aby sa opätovne prehodnotilo aj poskytnutie finančného príspevku na projekt HK 
Mládež Michalovce „Hokejový výstroj pre kategórie dorast a juniorka“. 
 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/13 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančného príspevku vo výške 10.000 EUR na projekt Mládež HC 46 
Bardejov „Hokej je radosť !!!“. VV SZĽH schválil poskytnutie finančného príspevku vo výške 10.000 
EUR na projekt HK Mládež Michalovce „Hokejový výstroj pre kategórie dorast a juniorka“. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: projekt Mládež HC 46 Bardejov „Hokej je radosť !!!“, projekt HK Mládež 
Michalovce „Hokejový výstroj pre kategórie dorast a juniorka“ 
 
Bod 15 - Otázka zrušenia pravidla o histórii hráča (namiesto minimálne troch zápasov v 
minulom ročníku rozdelenie finančných prostriedkov podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 
rokov) 
Prítomný I. Guryča a členovia VV diskutovali o právnej úprave pojmu “aktívny hokejista”, ktorým je 
v zmysle Súťažného poriadku je hokejista, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch 
súťažných zápasoch organizovaných SZĽH. M. Lipovský poukázal na skutočnosť, že status aktívneho 
hokejistu ma úzky súvis s prihlasovaním sa družstiev do súťaží SZĽH, keďže v zmysle bodu 3.2.1 



Súťažného poriadku na účely prihlásenia sa do súťaže organizovanej a riadenej SZĽH, sa za družstvo 
považuje skupina najmenej 16 hokejistov (vrátane brankára), s výnimkou súťaže prípraviek SZĽH, v 
ktorej sa za družstvo považuje skupina najmenej 12 hokejistov (vrátane brankára), ktorí sú klubom 
zapísaní na oficiálnom zozname hokejistov a sú registrovaní v materskom klube, alebo pôsobia v 
materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10. alebo čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň 
aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou licenciou (KRP). Klub, ktorý prihlasuje družstvo do 
súťaže  je riadnym alebo registrovaným členom SZĽH. Hokejisti uvedení v oficiálnom zozname 
hokejistov sa môžu zmeniť aj v priebehu súťaže. Po skončení obdobia určeného na prihlásenie sa do 
súťaže až do konca prestupového obdobia, musia byť na zoznam družstva pre jednotlivé súťaže 
dopísaní aj hráči, ktorí pôsobia v klube na hosťovaní. Hráči, ktorí boli vyradení, musia byť zo 
zoznamu vyškrtnutí.  
M. Lipovský navrhol, aby sa uvedená právna úprava aktívneho hokejistu vo vzťahu k prihlasovaniu sa 
družstiev do súťaží, neuplatňovala nie len na kategóriu prípravka - HP3, ale aj na kategóriu prípravka - 
HP4. I. Pulkert sa k uvedenej problematike vyjadril s tým, že SZĽH nechce brániť zvyšovaniu 
členskej základne a počtu družstiev v súťažiach SZĽH, pričom z dôvodu doplnenia podkladov 
k danému bodu požiadal členov VV, aby sa daný bod presunul na najbližšie zasadnutie VV 
27.08.2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/14 
VV SZĽH schválil, aby sa opätovné prerokovanie bodu 15. programu zasadnutia VV presunulo na 
najbližšie zasadnutie VV. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Z: I. Guryča, I. Pulkert 
T: 27.08.2020 

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 16 - Žiadosti mládežníckych klubov k prehodnoteniu prihlášok do súťaží 
L. Pék informoval členov VV, že termín podávania prihlášok do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 
bol z dôvodu koronavírusu stanovený od 8. júla do 19. júla 2020. Podávanie prihlášok sa realizovalo 
elektronicky prostredníctvom Informačného systému SZĽH (IS SZĽH) s tým, že prihlášku, ktorá 
nespĺňala kritériá pre zaradenie družstva do súťaží, neumožnil IS SZĽH odoslať (okrem prihlášok do 
HP 3). L. Pék prezentoval členom VV stav prihlášok družstiev klubov do mládežníckych súťaží SZĽH 
pre sezónu 2020/2021. L. Pék informoval členov VV, že z došlých 398 prihlášok družstiev klubov do 
mládežníckych súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021, je k termínu zasadnutia VV 371 prihlášok 
schválených, 2 prihlášky čakajú na schválenie a 25 prihlášok bolo neplatných, pričom zdôvodnil, 
prečo jednotlivé prihlášky čakajú na schválenie resp. boli označené ako neplatné, a to najmä z dôvodu 
nesplnenia podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH podľa článku 3.2.1. Súťažného 
poriadku. Členovia VV sa zhodli, že uvedený bod súvisí najmä s právnou úpravou bodu 3.2.1. 
Súťažného poriadku a navrhujú, aby sa prerokovanie bodu 16. programu zasadnutia VV presunulo na 
najbližšie zasadnutie VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/15 
VV SZĽH schválil, aby sa opätovné prerokovanie bodu 16. programu zasadnutia VV presunulo na 
najbližšie zasadnutie VV po doplnení podkladov. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Žiadosti mládežníckych klubov k prehodnoteniu prihlášok do súťaží, prihlášky 
družstiev do súťaží SZĽH 
 



Bod 17 - Výnimky na zimných štadiónoch za účelom hrania prípravných a súťažných zápasov 
P. Remžík predstavil členom VV návrh na schválenie výnimiek z pravidiel ľadového hokeja – časť 
ihrisko, pravidlá č. 12 – rozmery ihriska – výška, č. 13 – mantinel a č. 14 – ochranné sklo pre sezónu 
2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/16 
VV SZĽH schválil výnimky z pravidiel ľadového hokeja – časť ihrisko, pravidlá č. 12 – rozmery 
ihriska – výška, č. 13 – mantinel a č. 14 – ochranné sklo pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: výnimky z pravidiel ľadového hokeja pre sezónu 2020/2021 
 
Bod 18 - Žiadosť o finančný príspevok na infraštruktúru 
D. Kosová  informovala členov VV o žiadosti obchodnej spoločnosti S&S Kovovýroba s.r.o. 
o finančný príspevok na obnovu hokejovej infraštruktúry za účelom zvýšenia prevádzkovej 
bezpečnosti trafostanice zimného štadióna v Nových Zámkoch. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/17 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančného príspevku vo výške 20.500 EUR na obnovu hokejovej 
infraštruktúry za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti trafostanice zimného štadióna v Nových 
Zámkoch, pričom podmienkou poskytnutia predmetných finančných príspevkov je doplnenie a 
zaslanie originálnej dokumentácie k danej žiadosti. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Žiadosti mládežníckych klubov k prehodnoteniu prihlášok do súťaží, prihlášky 
družstiev do súťaží SZĽH 
 
Bod 19 - Správa o činnosti Marketingu SZĽH 
P. Janovský informoval členov VV o marketingových aktivitách obchodnej spoločnosti Marketing 
SZĽH spol. s r.o. v letnom období a taktiež o marketingových stratégiách do budúcich období. P. 
Janovský informoval členov VV o posilnení redakčného tímu SZĽH ako aj o príprave TV a video 
štúdia. P. Janovský informoval členov VV o marketingových aktivitách SZĽH a partnerov SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/18 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Janovského o marketingových aktivitách obchodnej 
spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Správa o činnosti Marketingu SZĽH 
 
Bod 20 – Ekonomické smernice a sadzobníky 
V. Baluška predstavil členom VV obsah ekonomických smerníc a sadzobníkov na schválenie pre 
sezónu 2020/2021, a síce Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH, Denné odmeny 
členom RT v sezóne 2020/2021, Stravné limity pre reprezentačné tímy SR, Interná smernica SZĽH č. 
1/2020 – Variabilné symboly, Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom zväzu 
SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/19 
VV SZĽH schválil ekonomické smernice a sadzobníky pre sezónu 2020/2021, a síce Cestovné 
náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH, Denné odmeny členom RT v sezóne 2020/2021, 



Stravné limity pre reprezentačné tímy SR, Interná smernica SZĽH č. 1/2020 – Variabilné symboly, 
Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom zväzu SZĽH (príloha č. 3). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH, Denné odmeny členom 
RT v sezóne 2020/2021, Stravné limity pre reprezentačné tímy SR, Interná smernica SZĽH č. 1/2020 
– Variabilné symboly, Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom zväzu SZĽH 

Bod 21 - Podanie 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 
R. Pavlikovský informoval členov VV o situácii v klube MHK Dubnica nad Váhom vo vzťahu 
k prihláseniu sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021. R. Pavlikovský poukázal na 
skutočnosť, že klub MHK Dubnica nad Váhom uhradil za sezónu 2019/2020 kompletné štartovné, 
pričom uviedol, že má vysporiadané všetky záväzky voči SZĽH.  R. Pavlikovský taktiež uviedol, že 
klub MHK Dubnica nad Váhom momentálne spĺňa všetky podmienky pre udelenie licencie do súťaže 
1. ligy seniorov pre sezónu 2020/2021. Vzhľadom na prebiehajúce exekučné konanie R. Pavlikovský 
taktiež informoval členov VV o výške nevyplatených finančných prostriedkov SZĽH voči klubu MHK 
Dubnica nad Váhom v sezóne 2019/2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/20 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Pavlikovského o situácii v klube MHK Dubnica nad Váhom 
vo vzťahu k prihláseniu sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021, pričom vyjadril 
jednoznačný záujem podporovať seniorský hokej v Dubnici and Váhom pre sezónu 2020/2021 a nasl.. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: správa o situácii v klube MHK Dubnica nad Váhom vo vzťahu k prihláseniu sa 
družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2020/2021 
 
Bod 22 - Komisia rozhodcov – doplnenie členov 
J. Sýkora prezentoval členom VV návrh predsedu Komisie rozhodcov V. Mihálika na členov Komisie 
rozhodcov, a to R. Lauffa, V. Martinka a P. Jonáka. J. Sýkora taktiež informoval členov VV 
o návrhoch a stratégiách V. Mihálika vo vzťahu k práci a činnosti Komisie rozhodcov do budúcich 
období. Členovia VV a J. Sýkora následne diskutovali o požiadavke rozhodcov na úpravu sadzobníka 
odmien rozhodcov pre sezónu 2020/2021 a nasl. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/21 
VV SZĽH volí na návrh predsedu Komisie rozhodcov členov Komisie rozhodcov, a to R. Lauffa, V. 
Martinka a P. Jonáka. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/22 
VV SZĽH vzal na vedomie návrh M. Šatana a požiadal J. Sýkoru o zvolanie termínu so zástupcami 
rozhodcov k návrhom na úpravu sadzobníka odmien rozhodcov pre sezónu 2020/2021 a nasl. 
 

Z: J. Sýkora 
T: hneď 

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Komisia rozhodcov – doplnenie členov 
 
Bod 23 - Doplnenie členov RT reprezentačných družstiev SR ženy 16 a SR ženy 18 



R. Peciar informoval členov VV o návrhu Ľ. Kožanovej na schválenie zmien  v realizačných tímoch 
reprezentačných družstiev SR 18 ženy a SR 16 ženy. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/23 
VV SZĽH schválil návrh Ľ. Kožanovej na zmeny v realizačných tímoch reprezentačných družstiev SR 
18 ženy a SR 16 ženy, pričom schválil: 
- B. Kežmarskú na post hlavnej trénerky reprezentačného družstva SR 18 ženy,  
- R. Martona na post asistenta hlavnej trénerky reprezentačného družstva SR 18 ženy, 
- E. Petrusovú na post manažérky reprezentačného družstva SR 16 ženy, 
- M. Ondrička na post asistenta hlavnej trénerky reprezentačného družstva SR 16 ženy, 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh zmien členov RT reprezentačných družstiev SR ženy 16 a SR ženy 18 
 
Bod 24 - Návrh prerozdelenia hokejok do klubov 

R. Sýkora prezentoval členom VV návrh kľúča na prerozdelenie hokejok do klubov a reprezentácií 
SR, pričom spoločne s členmi VV diskutovali o kritériách na prerozdelenie hokejok. R. Sýkora 
informoval, že v prípade schválenia kľúča prerozdelenia hokejok, by SZĽH vedel po splnení 
podmienok spojených so športovým testovaním hokejistov, začať prerozdeľovať hokejky v priebehu 
septembra 2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/24 
VV SZĽH schválil návrh kľúča na prerozdelenie hokejok do klubov a reprezentácií SR (príloha č. 4). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Z: R. Sýkora 
T: hneď 

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh prerozdelenia hokejok do klubov 
 
Bod 25 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/25 
VV SZĽH prejednal žiadosť HC Nové Zámky o udelenie výnimky z bodu 3.9.3 Súťažného 
poriadku SZĽH, t. j. o zrušenie povinnosti zaradenia družstva dorastu do súťaže na sezónu 
2020/2021, pričom o prípadnom udelení výnimky bude rozhodovať VV pri udeľovaní licencií 
na následných zasadnutiach VV. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   

b) Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/26 
VV SZĽH posúdil žiadosť HK Lokomotíva Nové Zámky a v zmysle bodu 2.4. Smernice o 
postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH udelil výnimku zo 
statusu zahraničného hráča pre hokejistu: Roman Dubec (ČRP 33862). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržal sa – 0;   

c) Uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/27 
VV SZĽH sa oboznámil s podnetom klubu LIBA ACADEMY 11 o poskytnutie informácie 
o nakladaní s finančnými prostriedkami poskytovanými SZĽH v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
príspevku uznanému športu v nadväznosti na poslednú novelu zákona o športe, pričom 
k uvedenej žiadosti VV uviedol, že SZĽH v zmysle schváleného rozpočtu SZĽH na rok 2020 
a Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu poskytuje priamo hokejovým klubom 
finančné príspevky, a to podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov a na účel rozvoja 



talentovaných športovcov celkovo vo výške 3 385 000 EUR. Prerozdelenie celkovej sumy 
finančných prostriedkov v nadväznosti na schválenú novelu zákona o športe bude hokejovým 
klubom prezentované na zasadnutí Kongresu. 
 

 

 

Prílohy: 

1. Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre tréningový proces, prípravné 
zápasy, turnaje  

2. výnimky z pravidiel ľadového hokeja – časť ihrisko, pravidlá č. 12 – rozmery ihriska – výška, 
č. 13 – mantinel a č. 14 – ochranné sklo pre sezónu 2020/2021 

3. Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH, Denné odmeny členom RT 
v sezóne 2020/2021, Stravné limity pre reprezentačné tímy SR, Interná smernica SZĽH č. 
1/2020 – Variabilné symboly, Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom 
zväzu SZĽH 

4. kľúč prerozdelenia hokejok do klubov a reprezentácií SR 

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: Michal Handzuš 
 
 
Správnosť overil: Ľudovít Jurinyi 
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