
Zápisnica č. 34 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23.09.2020 

  
konaného prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
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) 
 
Neprítomní: 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Kohút 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), 
Pék L.  (sekretár mládežníckych súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH),  
Konečný R. (sekretár súťaží SZĽH - úsek riadenia súťaží SZĽH), 
Galbavý M. (manažér vnútornej kontroly SZĽH), 
Budi A.  (APHK) 
 
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. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
3. Legislatíva  
4. Odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku – Liptovský Mikuláš  
5. Rôzne 

 
Pred otvorením programu zasadnutia VV diskutovali členovia VV o procesných úkonoch NAKA 
uskutočnených dňa 22.09.2020 v sídle SZĽH a dotknutých dcérskych spoločnostiach SZĽH, pričom 
štatutárni zástupcovia SZĽH a dotknutých dcérskych spoločností SZĽH informovali členov VV, že 
boli a budú maximálne súčinní NAKA počas celého procesu vyšetrovania. K uvedenému Ľ. Jurinyi 
uviedol, že nakoľko v minulom období pôsobil v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti Marketing 
SZĽH spol. s r.o., bude pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť podľa potrieb vyšetrovateľov. 
Následne členovia VV diskutovali o zverejnenom stanovisku časti členov VV k procesným úkonom 
NAKA v sídle SZĽH. 

 
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. 34/2020/1 



VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 7 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; 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 – Udeľovanie licencií družstvám klubov v súťažiach SZĽH pre sezónu 2020/2021 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu Ligovej rady 2. Ligy seniorov, riadiaceho orgánu súťaže 
2. Ligy seniorov na udelenie licencií pre sezónu 2020/2021. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/2 
VV SZĽH na návrh Ligovej rady 2. Ligy seniorov udelil licencie pre súťaž 2. Ligy seniorov pre 
sezónu 2020/2021 družstvám klubov uvedených v prílohe č. 1. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu Ligovej rady 1. Ligy seniorov, riadiaceho orgánu súťaže 
1. Ligy seniorov na udelenie voľnej licencie pre družstvo seniorov klubu HC 19 Humenné pre sezónu 
2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/3 
VV SZĽH na návrh Ligovej rady 1. Ligy seniorov, riadiaceho orgánu súťaže 1. Ligy seniorov schválil 
udelenie voľnej licencie pre družstvo seniorov klubu HC 19 Humenné pre súťaž  1. Ligy seniorov pre 
sezónu 2020/2021. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
L. Pék oboznámil členov VV so žiadosťou klubu Prešov Penguins n.o. o schválenie zaradenia 
mladších žiakov 5. ŠHT do súťaže 1. ligy mladších žiakov v sezóne 2020/2021. Následne členovia VV 
hlasovali o schválení zaradenia družstva mladších žiakov 5. ŠHT Prešov Penguins n.o. do súťaže 1. 
ligy mladších žiakov  v sezóne 2020/2021. 
Za – 0; Proti – 4; Zdržali sa – 3; 
 



Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/4 
VV SZĽH z dôvodu nesplnenia podmienok na zaradenie a prihlásenie družstva mladších žiakov 5. 
ročník  klubu Prešov Penguins n.o. do súťaže mladších žiakov SZĽH, neschválil udelenie licencie pre 
družstvo mladších žiakov 5. ročník  klubu Prešov Penguins n.o. do súťaže 1. ligy mladších žiakov 
v sezóne 2020/2021 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh Ligovej rady 2. Ligy seniorov, riadiaceho orgánu súťaže 2. Ligy seniorov na 
udelenie licencií pre sezónu 2020/2021, návrh Ligovej rady 1. Ligy seniorov, riadiaceho orgánu 
súťaže 1. Ligy seniorov na udelenie voľnej licencie pre družstvo seniorov klubu HC 19 Humenné pre 
sezónu 2020/2021, žiadosť Prešov Penguins n.o. o schválenie zaradenia mladších žiakov 5. ŠHT do 
súťaže 1. ligy mladších žiakov v sezóne 2020/2021 
 
Bod 3 – Legislatíva 
I. Guryča informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži Extraliga seniorov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/5 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Extraliga 
seniorov pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1; 
 
M. Handzuš oboznámil členov VV s podnetom A. Šťastného vo veci neuhradenia záväzkov zo zmluvy 
s klubom HC Slovan Bratislava z minulých období. Informácie o uvedenom podnete následne členom 
VV poskytol aj I. Guryča a M. Šatan. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/6 
VV SZĽH prerokoval podnet A. Šťastného vo veci neuhradenia záväzkov zo zmluvy s klubom HC 
Slovan Bratislava z minulých období, pričom na základe informácie prítomných členov Ligovej rady 
Extraligy seniorov vzal na vedomie informáciu, že Ligová rada Extraligy seniorov požiadala klub HC 
Slovan Bratislava o vyjadrenie k predmetnému podnetu.  
 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži 1. liga seniorov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/7 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga seniorov 
pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži 2. liga seniorov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/8 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 2. liga seniorov 
pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
I. Guryča informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži 1. liga juniorov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/9 



VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga juniorov 
pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1; 
 
I. Guryča informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži 1. liga dorastu pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/10 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga dorastu 
pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
L. Pék informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži Liga kadetov pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/11 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Liga kadetov pre 
sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
L. Pék informoval členov VV o návrhu na schválenie smerníc SZĽH upravujúcich podmienky 
družstiev v súťažiach Starší žiaci 8. ročník a Starší žiaci 7. ročník pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/12 
VV SZĽH schválil znenie smerníc SZĽH upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Starší žiaci 
8. ročník a Starší žiaci 7. ročník pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
L. Pék informoval členov VV o návrhu na schválenie smerníc SZĽH upravujúcich podmienky 
družstiev v súťažiach Mladší žiaci 6. ročník a Mladší žiaci 5. ročník pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/13 
VV SZĽH schválil znenie smerníc SZĽH upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Mladší žiaci 
6. ročník a Mladší žiaci 5. ročník pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu na schválenie smernice SZĽH upravujúcej pravidlá 
ľadového hokeja v stretnutiach vekovej kategórie Prípravka U-9 a U-10, resp. 3-4 triedy (minihokej) 
pre sezónu 2020/2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/14 
VV SZĽH schválil znenie smernice SZĽH upravujúcej pravidlá ľadového hokeja v stretnutiach 
vekovej kategórie Prípravka U-9 a U-10, resp. 3-4 triedy (minihokej) pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 
2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
R. Peciar oboznámil členov VV s návrhom na zmenu Súťažného poriadku SZĽH týkajúceho sa štartu 
hokejistov v jednom „súťažnom dni“. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/15 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 23.09.2020 schvaľuje znenie bodu 1.1.28. Súťažného poriadku SZĽH 
1.1.28 súťažný deň – je kalendárny deň časovo vymedzený od 0:00 hod. do 23:59 hod. v ktorom sa 

uskutočnil zápas v súťaži SZĽH 

VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 23.09.2020 schvaľuje znenie bodu 4.2.9 Súťažného poriadku SZĽH 



4.2.9 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH sú kluby povinné v prípade schválenej predohrávky 
majstrovského stretnutia jasne špecifikovať dôvod zmeny termínu, ktorý musí byť preukázateľne 
vydokladovaný aj správcom, prevádzkovateľom, alebo vlastníkom zimného štadióna.  
 
VV SZĽH s účinnosťou odo dňa 23.09.2020 zrušuje bod 4.2.8 a 4.2.10 Súťažného poriadku SZĽH: 
4.2.8 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH môžu v prípade schválenej dohrávky majstrovského 
stretnutia v takomto stretnutí štartovať za dotknuté kluby len hráči, ktorí mali oprávnenie štartovať v 
klube vo svojej vekovej kategórii v pôvodnom termíne stretnutia, ktoré sa bude dohrávať (napr.: ostaršený 
hráč a pod.). Ak niektorý hráč v klube, resp. v družstve klubu má hosťovanie v zmysle čl. 10, 13, 14 PP 
SZĽH (striedavý štart) štartoval v pôvodnom termíne stretnutia v inom majstrovskom stretnutí za 
materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej kategórie nemôže štartovať v dohrávanom stretnutí vo 
svojej vekovej kategórii (napr. hráč dorasteneckého veku, ktorý v pôvodnom termíne už štartoval za 
družstvo juniorov). V prípade porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto 
štart považovať za neoprávnený štart hráča so všetkými dôsledkami v zmysle čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so 
všetkými dôsledkami v zmysle DP SZĽH. 
 

4.2.10  Ak hráč štartoval za materský alebo hosťujúci klub v povolenej predohrávke alebo dohrávke, 
nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo 
hosťujúci klub vo svojej, alebo inej vekovej kategórii, alebo vo farmárskom družstve v zmysle čl. 3.3 
SP SZĽH. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart 
hráča považovať za neoprávnený štart podľa čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so všetkými dôsledkami v zmysle DP 
SZĽH 

Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 2; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: smernice SZĽH upravujúce podmienky družstiev vo vybraných mládežníckych a 
seniorských súťažiach pre sezónu 2020/2021 schválených v zmysle uznesení v bode 3., Súťažný 
poriadok SZĽH 

Bod 4 – Odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku – Liptovský Mikuláš  
R. Peciar oboznámil členov VV s podkladmi, ktoré boli doručené právnemu oddeleniu SZĽH 
k žiadosti na odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo subjektu Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. Následne M. 
Galbavý oboznámil členov VV s podkladmi, ktoré boli doručené ekonomickému oddeleniu SZĽH. J. 
Šmátrala sa následne vyjadril k ostatným doručeným podkladom, a síce najmä k stanovisku Mgr. 
Martina Alušica (hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš) k predaju časti podniku, ktorý vo 
svojom stanovisku uviedol, že zmluvu o prevode časti podniku považuje za absolútne neplatnú, 
pričom zmluvu o prevode časti podniku označil za absolútne neplatný právny úkon, keďže podľa 
názoru M. Alušica môže o predaji časti podniku klubu, ktorého jediným akcionárom je mesto 
Liptovský Mikuláš, rozhodnúť iba mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš. M. Alušic taktiež 
vyjadril svoj názor, že spôsob, akým v minulosti klub zaplatil svoje záväzky je predmetom trestného 
stíhania a je podľa prokuratúry a Ministerstva financií SR absolútne neplatným právnym úkonom, 
z čoho má vyplývať skutočnosť, že klub má záväzky po lehote splatnosti. Následne sa J. Šmátrala 
vyjadril k stanovisku advokáta JUDr. Oskara Chnápka z advokátskej kancelárie KOVAL & spol., 
ktorý bol požiadaný mestom Liptovský Mikuláš o zaslanie právnej analýzy na základe ktorej usúdil, 
že o predaji časti podniku klubu, ktorého jediným akcionárom je mesto Liptovský Mikuláš postačuje 
rozhodnutie primátora mesta Liptovský Mikuláš a teda na uvedený úkon nie je potrebné 
predchádzajúce schválenie mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš. Na základe 
pripomienky M. Lipovského následne členovia VV diskutovali o splnení športovo-technických 
podmienok klubu ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. na prípadné udelenie resp. odstúpenie licencie 
v zmysle Licenčnej smernice SZĽH. 
 



Na základe prerokovaných podkladov a skutočností následne členovia VV hlasovali o Variant 1 – 
schválenie zmeny termínu na odstúpenie licencie pre sezónu 2020/2021 na 31.12.2020; Variant 2 – 
hlasovanie Proti odstúpeniu licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo subjektu Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o.; Variant 3 – 
hlasovanie Za odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo subjektu Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o.; Variant 4 – 
Zdržal sa hasovania. 
 
Hlasovanie VV: za variant 1. hlasovali dvaja členovia VV, za variant 2. hlasovalo 0 členov VV, za 
variant č. 3. hlasovali 3 členovia VV, za variant č. 4 hlasovali dvaja členovia VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/16 
VV SZĽH vo vzťahu k žiadosti na odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo 
subjektu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš 
s.r.o. neschválil ani variant. č. 1, ani variant. č. 2, ani variant. č. 3, ani variant. č. 4. 
 
Následne hlasovali členovia VV za zmenu termínu na odstúpenie licencie pre sezónu 2020/2021 na 
31.12.2020. 
Za – 2; Proti – 0; Zdržali sa – 5; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/17 
VV SZĽH neschválil zmenu Licenčnej smernice SZĽH na zmenu termínu na odstúpenie licencie pre 
sezónu 2020/2021 na 31.12.2020. 
 
Následne členovia VV hlasovali o odstúpení licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo 
subjektu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš 
s.r.o. 
Za – 3; Proti – 1; Zdržali sa – 3; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/18 
VV SZĽH neschválil odstúpenie licencie prostredníctvom predaja časti podniku zo subjektu Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o. 
 
Následne členovia VV hlasovali o návrhu, aby sa členom VV umožnilo hlasovať formou per rollam 
o zmene Licenčnej smernice SZĽH, a síce o zmene termínu na odstúpenie licencie pre sezónu 
2020/2021 na 31.12.2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/19 
VV SZĽH schválil, aby sa o zmene Licenčnej smernice SZĽH, a síce o zmene termínu na odstúpenie 
licencie pre sezónu 2020/2021 na 31.12.2020 hlasovalo formou per rollam. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Zmluva o predaji časti podniku s prílohami, rozhodnutie jediného akcionára 
spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.  o predaji časti podniku,  stanovisko 
Mgr. Martina Alušica (hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš) k predaju časti podniku, 
stanovisko JUDr. Oskara Chnápka k schváleniu/súhlasu mestského zastupiteľstva mesta  Liptovský 
Mikuláš so zamýšľaným predajom časti podniku, účtovné dokumenty, Licenčná Smernica SZĽH 
 
Bod 5 - Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 34/2020/20 



VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie subjektov MHK Dolný Kubín s.r.o. 
a Hokejový klub Spišská Nová Ves Mládež o.z. za registrovaných členov SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

 
Prílohy: 

1. návrh Ligovej rady 2. Ligy seniorov na udelenie licencí pre súťaž 2. Ligy seniorov pre sezónu 
2020/2021 
 

2. Smernice upravujúce podmienky družstiev v súťažiach: Extraligy seniorov, 1. Ligy seniorov, 
2. Ligy seniorov, 1. Ligy juniorov, 1. Ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy Starších a Mladších 
žiakov a  pravidlá ľadového hokeja v stretnutiach vekovej kategórie Prípravka U-9 a U-10, 
resp. 3-4 triedy (minihokej)  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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