
Zápisnica č. 32 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16.09.2020 v Bratislave 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Gross L.  (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV),  
Jurinyi Ľ. (člen VV),  
Handzuš M. (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Kohút M.  (člen VV),  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov) 
 

Neprítomný: 
Lipovský M. (člen VV) 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Remžík P. (sekretár súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Pék L.  (sekretár mládežníckych súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH),  
Čanky M. (MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.), 
Ľupták R. (HC 07 Detva, s.r.o.), 
Lažo M. (HC Slovan Bratislava – mládež) 
 
M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Rozpočet SZĽH – informácia o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa konsolidácie financií 

SZĽH 
3. Sadzobník odmien rozhodcov - informácia o rokovaniach so zástupcami rozhodcov  
4. Zmluvy SZĽH Infra, s.r.o  
5. Personálne zmeny 
6. Legislatíva 
7. Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
8. Poverenie regionálnych zväzov ľadového hokeja na riadenie žiackych súťaží SZĽH a súťaží 

prípraviek  
9. Stály krízový štáb SZĽH na riešenie situácie "COVID" - priebežné informácie 
10. 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. 32/2020/1 
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 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: 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 28/2020/6 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). 
 
Bod 2 – Rozpočet SZĽH – informácia o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa konsolidácie financií 

SZĽH 
P. Kruľ informoval členov VV o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa konsolidácie financií SZĽH 
a dcérskych spoločností SZĽH a o zámere transformácie ekonomického oddelenia SZĽH a dcérskych 
spoločností SZĽH. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o aktuálnych aktivitách týkajúcich sa konsolidácie 
financií SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH a o zámere transformácie ekonomického oddelenia 
SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 3 – Sadzobník odmien rozhodcov - informácia o rokovaniach so zástupcami rozhodcov 
P. Kruľ a I. Pulkert informovali členov VV o aktuálnej situácii o rokovaniach zástupcov SZĽH so 
zástupcami rozhodcov týkajúcej sa návrhov zmien v odmeňovaní rozhodcov pre sezónu 2020/2021 
a nasl. P. Kruľ a I. Pulkert uviedli, že na zmene odmeňovania sa zatiaľ so zástupcami rozhodcov 
nedohodli, avšak budú pokračovať v rokovaniach. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/3 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa a I. Pulkerta o aktuálnej situácii o rokovaniach 
zástupcov SZĽH so zástupcami rozhodcov týkajúcej sa návrhov zmien v odmeňovaní rozhodcov pre 
sezónu 2020/2021 a nasl. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu:  

Bod 4 – Zmluvy SZĽH Infra, s.r.o 
P. Kruľ a I. Pulkert informovali členov VV o uzatvorených zmluvách medzi SZĽH Infra, s.r.o. 
týkajúcich sa zhotovenia malých ľadových plôch, pričom informovali členov VV o ďalšom postupe 
v súvislosti s uvedenými zmluvami. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/4 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o uzatvorených zmluvách medzi SZĽH Infra, s.r.o. týkajúce sa 
zhotovenia malých ľadových plôch a vzali na vedomie informácie o ďalšom postupe v súvislosti 
s uvedenými zmluvami 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 5 - Personálne zmeny 
P. Kruľ a I. Pulkert informovali členov VV o personálnych zmenách na SZĽH a dcérskych 
spoločnostiach SZĽH, pričom informovali, že sa dohodli resp. plánujú dohodnúť na ukončení 
spolupráce s D. Kosovou, M. Cisárom a advokátskou kanceláriou LEGAL & CORP s.r.o.. P. Kruľ a I. 
Pulkert taktiež informovali členov VV o prebiehajúcich právnych auditoch a chystaných účtovných 
auditoch v obchodných spoločnostiach SZĽH Infra, s.r.o. a Marketing SZĽH spol. s r.o. P. Kruľ 
taktiež informoval členov VV o záujme dohodnúť sa na ukončení spolupráce s ekonomickým 
riaditeľom SZĽH V. Baluškom. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o personálnych zmenách na SZĽH a dcérskych spoločnostiach 
SZĽH o prebiehajúcich právnych auditoch a chystaných účtovných auditoch v obchodných 
spoločnostiach SZĽH Infra, s.r.o. a Marketing SZĽH spol. s r.o. a udelil mandát P. Kruľovi, aby 
rokoval s V. Baluškom na dohode o ukončení spolupráce vo funkcii ekonomického riaditeľa SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Zo zasadnutia VV sa ospravedlnil M. Kohút. M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného 
výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 7 
Neprítomní - 2 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Bod 6 - Legislatíva 
P. Remžík oboznámil členov VV s navrhovanými zmenami v smerniciach upravujúcich podmienky 
družstiev v súťažiach Extraligy dorastu a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/6 
VV SZĽH schválil smernice upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu 
a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

P. Remžík oboznámil členov VV so žiadosťou HC 05 Banská Bystrica o udelenie výnimky hrania 
majstrovských zápasov na tréningovej ľadovej ploche (hala B) pre vekové kategórie kadet, dorast 
a junior. 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/7 



VV SZĽH schválil klubu HC 05 Banská Bystrica udelenie výnimky z pravidiel ľadového hokeja 
Pravidlo č. 9 – hráčske lavice, č. 10 – trestné lavice, č. 13 – mantinel, č. 14 – ochranné sklo pre hranie 
majstrovských zápasov na tréningovej ľadovej ploche (hala B) pre vekové kategórie kadet, dorast 
a junior pre sezónu 2020/2021 za predpokladu, že organizátor zápasov do 26.09.2020 v hale B 
zabezpečí vytvorenie samostatných boxov trestnej lavice domácich, trestnej lavice hostí a boxu 
časomiery a uzavretie hráčskych lavíc domácich a hostí. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/8 
VV SZĽH schválil zmenu Štatútu Ligovej rady Extraligy seniorov (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: smernice upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu 
a Extraligy juniorov pre sezónu 2020/2021, žiadosť HC 05 Banská Bystrica o udelenie výnimky hrania 
majstrovských zápasov na tréningovej ľadovej ploche (hala B) pre vekové kategórie kadet, dorast 
a junior, Štatútu Ligovej rady Extraligy seniorov 
 
Bod 7 - Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
P. Remžík informoval členov VV o návrhu Úseku riadenia súťaží SZĽH, riadiaceho orgánu súťaží 1. 
ligy juniorov, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov a Ligy mladších a starších žiakov na udelenie licencií pre 
sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/9 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH udelil licencie pre súťaž 1. ligy juniorov pre sezónu 
2020/2021 družstvám klubov uvedených v prílohe č. 3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/10 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH udelil licencie pre súťaž 1. ligy dorastu pre sezónu 
2020/2021 družstvám klubov uvedených v prílohe č. 3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/11 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH udelil licencie pre súťaž Ligy kadetov pre sezónu 
2020/2021 družstvám klubov uvedených v prílohe č. 3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/12 
VV SZĽH na návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH udelil licencie pre súťaže Ligy mladších žiakov 5. 
ročník, Ligy mladších žiakov 6. ročník, Ligy starších žiakov 7. ročník a Ligy starších žiakov 8. ročník  
pre sezónu 2020/2021 družstvám klubov uvedených v prílohe č. 3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

M. Čanky a R. Ľupták informovali členov VV o zámere odstúpenia licencie prostredníctvom predaja 
časti podniku z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na ŠK 32 Liptovský Mikuláš. VV zobral na 
vedomie uvedené informácie a v zmysle Licenčnej smernice SZĽH odstúpil podklady k žiadosti 
o odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na 
ŠK 32 Liptovský Mikuláš Ligovej rade Extraligy seniorov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/13 



VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Čankyho a R. Ľuptáka o zámere odstúpenia licencie 
prostredníctvom predaja časti podniku z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na ŠK 32 Liptovský 
Mikuláš a odstúpil doručené podklady Ligovej rade Extraligy seniorov. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH, riadiaceho orgánu súťaží 1. ligy juniorov, 1. 
ligy dorastu, Ligy kadetov a Ligy mladších a starších žiakov na udelenie licencií pre sezónu 
2020/2021 
 
Bod 8 - Poverenie regionálnych zväzov ľadového hokeja na riadenie žiackych súťaží SZĽH a 
súťaží prípraviek 
L. Pék a R. Peciar informovali členov VV o návrhu SZĽH na poverenie regionálnych zväzov 
ľadového hokeja na riadenie súťaží Ligy mladších žiakov, Ligy starších žiakov a súťaže prípraviek pre 
sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/14 
VV SZĽH schválil poverenie regionálnych zväzov ľadového hokeja (ZsZĽH, SzĽH, VsZĽH) na 
riadenie súťaží Ligy mladších žiakov, Ligy starších žiakov a súťaže prípraviek pre sezónu 2020/2021, 
pričom podrobnosti k riadeniu jednotlivých súťaží budú upravené v osobitných zmluvách medzi 
SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 9 - Stály krízový štáb SZĽH na riešenie situácie "COVID" - priebežné informácie 
I. Pulkert informoval členov VV o priebežnej činnosti Stáleho krízového štábu SZĽH na riešenie 
situácie "COVID", pričom uviedol, že krízový štáb sa bude stretávať na pravidelnej báze a zaoberá sa 
aktuálnymi opatreniami ÚVZ a pripravuje na základe opatrení konkrétne opatrenia pri organizácii 
športovej činnosti v podmienkach SZĽH.  
I. Pulkert taktiež informoval členov VV o stretnutí zástupcov SOŠV a zástupcov športových zväzov 
kolektívnych športov, ktoré sa uskutočnilo na pôde SZĽH a oboznámil členov VV s pripravovanými 
spoločnými krokmi SOŠV a športových zväzov smerom k štátnym inštitúciám vo veci finančnej a inej 
pomoci súvisiacej s organizáciou športových podujatí a chodom športových súťaží. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/15 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o I. Pulkerta o priebežnej činnosti Stáleho krízového štábu 
SZĽH na riešenie situácie "COVID" a o stretnutí zástupcov SOŠV a zástupcov športových zväzov 
kolektívnych športov. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
 
Bod 10 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/16 
VV SZĽH vzal na vedomie písomnú správu R. Pavlikovského  o momentálnej situácii klubu 
HK Nové Mesto nad Váhom v súvislosti so spoplatnením ľadohodín na ZŠ v meste Nové 
Mesto nad Váhom. 
 
I. Pulkert oboznámil členov VV so žiadosťou Bratislava Capitals, a.s.  o udelenie finančného 
príspevku vo výške 50.000 EUR pre hokejový klub Bratislava Capitals, a.s. v rámci pomoci 



klubom pri dopadoch koronakrízy. Členovia VV sa zhodli, že predmetný finančný príspevok 
bude poskytovaný iba slovenským hokejovým klubom, ktorých seniorské družstvá budú 
v sezóne 2020/2021 pôsobiť v seniorských súťažiach SZĽH, a síce v Extralige seniorov, 1. 
lige seniorov, 2. lige seniorov a Extralige žien, pričom  následne hlasovali o poskytnutí 
finančného príspevku. 

 Za – 0; Proti – 3; Zdržali sa – 4;  

b) Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/17 
VV SZĽH nevyhovel žiadosti klubu Bratislava Capitals, a.s. o udelenie finančného príspevku 
vo výške 50.000 EUR pre hokejový klub Bratislava Capitals, a.s.  a finančný príspevok vo 
výške 50.000 EUR klubu Bratislava Capitals, a.s. neposkytne. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/18 
VV SZĽH schválil termín Kongresu SZĽH na 26.11.2020. VV SZĽH schválil termíny 
najbližších zasadnutí VV na 14.10.2020 a 10.11.2020. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

Prizvaný M. Lažo informoval členov VV o žiadosti na zmenu prihlásenia družstva dorastu zo 
subjektu HC Slovan Bratislava, a.s. na subjekt HC Slovan Bratislava – mládež. M. Lažo 
odôvodnil uvedený návrh na zmenu administratívnou chybou pri prihlasovaní družstva dorastu 
pred sezónou 2020/2021. Členovia VV diskutovali o uvedenej žiadosti a následne hlasovali. 
Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 1; 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/19 
VV SZĽH neschválil žiadosť na zmenu prihlásenia družstva dorastu zo subjektu HC Slovan 
Bratislava, a.s. na subjekt HC Slovan Bratislava – mládež pre sezónu 2020/2021. 

d) M. Ozimák oboznámil členov VV s podnetom klubu HK Trnava, ktorý sa týka možnosti klubu 
nahlásiť na matriku U kategóriu bez obmedzenia ostaršení v hokejovej kategórii a  bez 
možnosti hrať spätne za svoj školský ročník, teda v nižšej kategórii. 

Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/20 
VV SZĽH vzal na vedomie a prerokoval podnet HK Trnava, pričom VV poveruje 
regionálneho manažéra s regionálnou pôsobnosťou TT , aby spoločne s klubom HK Trnava 
zaslal členom VV bližšie informácie k danému podnetu súvzťažne  ku klubu HK Trnava. 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 32/2020/21 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa a I. Pulkerta o príprave plánu na systematickú 
podporu mládeže na obdobie 3-4 rokov v dostatočnom predstihu pred Kongresom, a to 
najneskôr do konca októbra 2020. 
 
Prílohy: 

1. Smernice upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu a Extraligy juniorov 
pre sezónu 2020/2021  
 

2. Štatút Ligovej rady Extraligy seniorov 
 

3. návrh Úseku riadenia súťaží SZĽH, riadiaceho orgánu súťaží 1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu, 
Ligy kadetov a Ligy mladších a starších žiakov na udelenie licencií 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: Miroslav Šatan 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 
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