
Zápisnica č. 39 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 14.10.2020 

  
konaného prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 

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

Neprítomný: 
Gross L.  (člen VV), 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Urbanová A. (finančný manažér SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH), 
Janovský P. (konateľ Marketing SZĽH spol. s r.o.), 
Faithová M. (právna zástupkyňa SZĽH) 
 
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 – aktuálny stav a príprava rozpočtu na Kongres 
3. Reprezentácia SR 20 – momentálna situácia  
4. Sadzobník rozhodcov – schválenie zmien, plán budúcej úpravy a návrh na zmenu Smernice 

pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom a 
funkcionárom mimo ľadovej plochy  

5. Návrh na zmenu Smernice pre súťaž Extraligy seniorov 
6. Informácia o marketingových aktivitách M-SZĽH 
7. Návrh na zrušenie funkcie Výkonného riaditeľa 
8. 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. 39/2020/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 8 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Nehlasoval – 1. 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 – aktuálny stav a príprava rozpočtu na Kongres 
A. Urbanová prezentovala členom VV aktuálny stav príprav rozpočtu na Kongres, ktorý sa uskutoční 
dňa 26.11.2020, pričom informovala členov VV o procese tvorby rozpočtu, štruktúre rozpočtu 
a harmonograme aktivít súvisiacim s tvorbou rozpočtu. A. Urbanová informovala členov aj 
o základných zásadách a cieľoch prípravy rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH do budúcich 
období. A. Urbanová taktiež uviedla, že rozpočet SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH pre rok 2021 
bude predložený členom VV na zasadnutie VV 10.11.2020 a následne predložený na schvaľovanie 
Kongresu. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Urbanovej o stave príprav rozpočtu na Kongres SZĽH.  
 
V rámci bodu 2. programu zasadnutia VV navrhol M. Šatan z dôvodu zákazu resp. prísnych 
obmedzení organizovania hromadných športových podujatí v interiéri, ktoré v značnej miere zasiahnu 
do športovej činnosti mládežníckych aj seniorských hokejových klubov pôsobiacich v súťažiach 
SZĽH, schváliť návrhy uznesení týkajúce sa zrušenia 1. splátky štartovného. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/3 
VV SZĽH ruší povinnosť úhrady 1. splátky štartovného v zmysle Smernice SZĽH o štartovnom za 
všetky družstvá klubov (členov SZĽH) prihlásených do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Členovia VV rozhodovali taktiež o návrhu zmien podmienok poskytnutia finančných prostriedkov z 
príspevku uznanému športu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/4 
VV SZĽH VV SZĽH vzhľadom pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu, vyhlásený núdzový stav, 
účinnosť nariadenia vlády SR č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 a v nadväznosti na § 101a ods. 5 Zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení schvaľuje, aby sa zmenili podmienky poskytovania 
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, a  to tak, že VV SZĽH schvaľuje, aby sa suma 



finančných prostriedkov vo výške 160.000,-EUR pôvodne určená na projekty v zmysle bodu 3. 
schválených Kritérií účelu rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, použila 
na činnosť mládežníckych hokejových klubov v súlade s oprávnenými výdavkami v zmysle Zmluvy o 
poskytnutí príspevku uznanému športu, a to podľa kritérií, ktoré dodatočne určí VV SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Rozpočet SZĽH – aktuálny stav a príprava rozpočtu na Kongres, Návrh uznesení 
na schválenie k bodu 2. Rozpočet SZĽH – aktuálny stav a príprava rozpočtu na Kongres programu 
zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 14.10.2020 
 
Bod 3 – Reprezentácia SR 20 – momentálna situácia 
R. Petrovický informoval členov VV o stave prípravy reprezentačného družstva SR 20 pred blížiacimi 
sa MS juniorov 2021, ktoré sa uskutočnia od 25.12.2020 do 05.01.2021 v Kanade. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Petrovického o stave prípravy reprezentačného družstva SR 
20 pred blížiacimi sa MS juniorov 2021 v Kanade. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Reprezentácia SR 20 – momentálna situácia 

Bod 4 – Sadzobník rozhodcov – schválenie zmien, plán budúcej úpravy a návrh na zmenu 

Smernice pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým 
rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy  
P. Kruľ oboznámil členov VV s návrhom zástupcov rozhodcov k zmene sadzobníku odmien 
rozhodcov a inštruktorov rozhodcov vo vybraných súťažiach SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/6 
VV SZĽH schválil zmenu sadzobníku odmien rozhodcov a inštruktorov rozhodcov vo vybraných 
súťažiach SZĽH (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1; Nehlasovali – 1 
 
P. Kruľ informoval členov VV, že ďalšie zmeny týkajúce sa sadzobníka rozhodcov a inštruktorov 
rozhodcov (kontinuálne navyšovanie odmien, odmeny za reprezentačné podujatia ostatné zápasy, 
príplatky za zápasy hrané v popoludňajších hodinách v pracovných dňoch atď.) budú predmetom 
najbližších zasadnutí VV. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Sadzobník rozhodcov – schválenie zmien, plán budúcej úpravy a návrh na zmenu 
Smernice pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom 
a funkcionárom mimo ľadovej plochy 
 
Bod 5 – Návrh na zmenu Smernice pre súťaž Extraligy seniorov  
I. Guryča predstavil členom VV návrh na zmenu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži extraliga seniorov pre sezónu 2020/2021, a síce návrh na zmenu definície U20 a U21 
v predmetnej smernici. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/7 
VV SZĽH schválil zmenu bodu 1.8 a 1.9 Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 
extraliga seniorov pre sezónu 2020/2021 v znení: 



1. 8. Hokejistom U – 20 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2001 a mladší, a má slovenskú 

štátnu príslušnosť. 
1.9. Hokejistom U – 21 je hokejista družstva Klubu narodený v roku 2000 a mladší, a má slovenskú 

štátnu príslušnosť. 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
I. Guryča následne navrhol členom VV úpravu prvého odseku bodu 6.3. Smernice SZĽH upravujúcej 
podmienky družstiev v súťaži 1. ligy dorastu pre sezónu 2020/2021, a síce aby v jednom zápase mohli 
na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS SZĽH nastúpiť aj hokejisti z nižšej 
vekovej kategórii, a  to najviac 10 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/8 
VV SZĽH schválil zmenu prvého odseku bodu 6.3 Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži 1. ligy dorastu pre sezónu 2020/2021 v znení: 
V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS SZĽH 
nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórii, a to najviac 10 hráčov vrátane brankára, alebo 
brankárov. 

Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 2; Nehlasovali – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na zmenu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 
extraliga seniorov pre sezónu 2020/2021, návrh na zmenu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži 1. ligy dorastu pre sezónu 2020/2021 
 
Bod 6 – Informácia o marketingových aktivitách M-SZĽH  
P. Janovský informoval členov VV o marketingových aktivitách M-SZĽH v najbližšom období, 
informoval členov VV o projekte hokejového štúdia, hokejovej televízie, projekte hokejová 
republika, projekt hokejová kuchárka a o najnovších mediálnych kampaniach na webe SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/9 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o projektoch a marketingových aktivitách M-SZĽH 
v najbližšom období. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Informácia o marketingových aktivitách M-SZĽH 
 
Bod 7 – Návrh na zrušenie funkcie Výkonného riaditeľa 
M. Ozimák predniesol návrh Ľ. Jurinyiho, M. Lipovského, Ž. Pálffyho, L. Grossa a M. Ozimáka na 
zrušenie funkcie Výkonného riaditeľa, ktorá bola zakotvená v organizačnej štruktúre SZĽH na návrh 
generálneho sekretára rozhodnutím VV dňa 11.08.2020. M. Ozimák informoval, že podľa 
menovaných členov VV schválená organizačná štruktúra SZĽH s funkciou  výkonného riaditeľa ako 
osoby  zodpovednej za chod a fungovanie  SZĽH,  nie je v súlade so Stanovami SZĽH a nie je v 
súlade s princípom neprenositeľnosti práv a povinností  vyplývajúcich z  výkonu mandátu volenej 
funkcie, pričom M. Ozimák uviedol, že podľa návrhu menovaných členov VV je schválená 
organizačná štruktúra v rozpore so Stanovami a Zákonom o športe. 
M. Faithová k uvedenému uviedla, že vznikom funkcie Výkonného riaditeľa nedošlo ani k porušeniu 
Stanov a ani k porušeniu Zákona o športe. M. Faithová poznamenala, že organizačná štruktúra v ktorej 
je kreovaná aj funkcia Výkonného riaditeľa bola riadne schválená VV na základe návrhu generálneho 
sekretára, pričom uvedená funkcia je pracovnou pozíciou, ktorej pracovnou náplňou je zabezpečenie 
a zodpovedanie za administratívny chod, operatívu, fungovanie a kooperáciu zväzu a dcérskych 
spoločností SZĽH po administratívnej stránke, a to na základe pokynov zamestnávateľa - prezidenta, 
ktorý menuje a odvoláva Výkonného riaditeľa. M. Faithová vysvetlila dôvody vzniku predmetnej 
pozície, pričom uviedla, že daná pozícia má slúžiť potrebám prezidenta, a to v nadväznosti na rozsah 



agendy a aktivít pri riadení zväzu a kooperácii pri prepojení aktivít s dcérskymi spoločnosťami SZĽH. 
M. Faithová uviedla, že uvedená funkcia je pracovným miestom vytvoreným v zmysle Zákonníka 
práce, pričom náplň práce bola ustanovená prezidentom SZĽH. 
Ľ. Jurinyi poznamenal, že podľa jeho názoru došlo k porušeniu Stanov a uvedenú pracovnú pozíciu by 
mal schváliť Kongres. M. Faithová uviedla, že k porušeniu Stanov nedošlo, nakoľko pracovná pozícia 
je riadne upravená v organizačnej štruktúre rovnako ako napr. pozícia účtovníka či právnika a teda ani 
vznik takejto pozície nemôže byť v rozpore so Stanovami. M. Faithová poukázala na skutočnosť, že aj 
ostatné športové organizácie či zväzy disponujú podobnými pozíciami ako výkonný riaditeľ, a to napr. 
viceprezident či generálny riaditeľ, tj. pozície, ktoré zabezpečujú chod a operatívu menovaných 
subjektov.  
R. Peciar v nadväznosti na uvedené poukázal na skutočnosť, že napr. aj Fond na podporu športu 
v nedávnej dobe uskutočnil výberové konanie na post generálneho riaditeľa, ktorý by mal zastrešovať 
chod a fungovanie Fondu po administratívnej a operatívnej stránke pričom existencia uvedenej pozície 
nie je zmienená a upravená v samotnom Zákone o Fonde na podporu, čo však nebráni Správnej rade 
Fondu, aby vytvorila a obsadila predmetnú pozíciu, pričom uvedená skutočnosť sa taktiež nepovažuje 
za porušenie Zákona o fonde na podporu športu. 
M. Faithová poznamenala, že fungujúca organizačná štruktúra má slúžiť najmä prezidentovi 
za účelom efektívneho vykonávania pracovných úloh jednotlivých vedúcich pracovníkov, 
zamestnancov, oddelení a komisií a to podľa potrieb SZĽH v závislosti od objemu a rozsahu práce 
jednotlivých oddelení resp. komisií a súčastí zväzu. 
M. Lipovský a Ľ. Jurinyi vzhľadom na uvedené informácie navrhujú, aby menovanie a odvolávanie 
osoby - Výkonného riaditeľa bolo v kompetencii Výkonného výboru a nie v kompetencii prezidenta, 
k čomu by sa navrhovalo zmeniť Stanovy SZĽH a rozšíriť kompetencie Výkonného výboru. Ľ. Jurinyi 
poznamenal, že podľa jeho názoru by mal mať Výkonný výbor dosah na funkciu Výkonného riaditeľa, 
čo znamená, že ak bude Výkonný výbor nespokojný s jeho činnosťou môže navrhnúť jeho  odvolanie. 
Ľ. Jurinyi sa vyjadril, že Výkonný výbor ako najvyšší výkonný orgán SZĽH by mal mať dosah na 
všetky personálne zmeny. K uvedenému I. Pulkert a R. Peciar poznamenali, že prípadné ukončenia už 
existujúcich pracovnoprávnych vzťahov rozhodnutím Výkonného výboru sú v rozpore so Zákonníkom 
práce.  
I. Pulkert poznamenal, že úlohy a kompetencie Výkonného výboru a prezidenta sú presne upravené 
v Stanovách SZĽH, pričom jednotlivé personálne otázky týkajúce sa zamestnancov zväzu a princíp 
administratívneho riadenia zväzu je výlučne v pôsobnosti prezidenta, ktorý si ako zamestnávateľ 
určuje okruh zamestnancov prípadne ním menovaných pracovníkov s ktorými chce na zväze pracovať. 
M. Faithová uviedla, že napriek tomu, že pozícia Výkonného riaditeľa nie je explicitne definovaná 
v Stanovách, neznamená to, že uvedená pracovná pozícia nemôže vzniknúť, rovnako ako vznikli 
a existujú rôzne iné pracovné pozície, ktoré na zväze existujú a v Stanovách nefigurujú. M. Faithová 
však poznamenala, že ak by pozícia Výkonného riaditeľa mala byť aj štatutárnym orgánom SZĽH, 
v takom prípade by muselo byť uvedené upravené aj Stanovami. Uviedla, že Výkonný riaditeľ 
momentálne nemôže za zväz podpisovať žiadne zmluvy či účtovné doklady. 
R. Peciar uviedol, že ak má akýkoľvek člen VV alebo člen SZĽH podozrenie, že vytvorením pozície 
Výkonného riaditeľa boli porušené Stanovy alebo  Zákon o športe, o uvedenom je potrebné oboznámiť 
podnetom Kontrolóra SZĽH, Dozornú radu SZĽH prípadne Hlavného kontrolóra športu, pričom 
uvedené orgány sú oprávnené o danej veci vydať relevantné stanovisko a predmetné skutočnosti 
riadne vyhodnotiť. R. Peciar sa vzhľadom na uvedené stotožnil so stanoviskom M. Faithovej a taktiež 
skonštatoval, že podľa jeho názoru vytvorením pozície Výkonného riaditeľa neboli porušené Stanovy 
alebo Zákon o športe. 
I. Pulkert taktiež skonštatoval, že Stanovy porušené neboli pričom sa vyjadril, že ani on z pozície 
generálneho sekretára SZĽH by si nedovolil predložiť členom VV organizačnú štruktúru, ktorá by 
mala byť v rozpore s predpismi SZĽH alebo Zákonom o športe. Vysvetlil, že schválená organizačná 
štruktúra má zabezpečiť zefektívnenie procesov fungovania SZĽH a dcérskych spoločností. 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam však I. Pulkert ani P. Kruľ nechceli brániť a neumožniť členom 
VV hlasovať o návrhu časti členov VV na zrušenie funkcie Výkonného riaditeľa a požiadali členov 
VV, aby o uvedenom návrhu členov VV hlasovali. M. Lipovský a M. Ozimák navrhol, aby sa tento 
návrh a bod programu odložil a aby o ňom rozhodovali delegáti Kongresu v rámci prípadných návrhov 
na zmenu Stanov SZĽH. 



 
Členovia VV následne spoločne s prítomnými zástupcami SZĽH diskutovali o ukončení spolupráce V. 
Balušku na pozícii ekonomického riaditeľa SZĽH. Následne diskutovali aj o pracovných úlohách  
a činnosti zamestnanca M. Galbavého v spojení s aktuálnymi ekonomickými auditmi na dcérskych 
spoločnostiach SZĽH. I. Pulkert uviedol, že pracovný úväzok M. Galbavého na SZĽH je dohodnutý 
do 31.01.2021. 
Ľ. Jurinyi v rámci diskusie k uvedenému bodu požiadal, aby v zápisnici zo zasadnutia bolo uvedené, 
že sa nechce stať prezidentom SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte 

Podklady k bodu: Návrh na zrušenie funkcie Výkonného riaditeľa 
 
Bod 8 - Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/11 
VV SZĽH schvaľuje zmenu znenia čl. 4 ods. 1 Licenčnej smernice SZĽH platnú výlučne pre 
súťažné obdobie 2020/2021: „VV SZĽH môže v súťažnom období 2020/2021 rozhodnúť o 
odstúpení licencie kedykoľvek po jej udelení, ale najneskôr do 31.12.2020. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa –1; Nehlasoval – 1; 

 
b) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/12 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh na odstúpenie licencie HK Spišská Nová Ves  a HK Spišská 
Nová Ves mládež pričom o uvedenom návrhu bude rozhodovať na nasledujúcich zasadnutiach 
VV. 

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/13 

VV SZĽH schválil Smernicu SZĽH upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga žien 
pre sezónu 2020/2021 (príloha č. 2). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa –0; Nehlasoval – 2; 

 
d) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/14 

VV SZĽH na návrh Ligovej rady 1.HL schválil výnimky štartu hráčov: L. Eperješi (KRP: 
28561), O. Molnár (KRP: 28832), F. Dej (KRP: 29707) v súťaži 1. ligy seniorov pre sezónu 
2020/2021. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa –0; Nehlasoval – 1; 
 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/15 
VV SZĽH na základe odporúčania Ligovej rady EXS (v nadväznosti na bod 2 zo zápisnice č. 
25 VV z 06.02.2020) udeľuje pre sezónu 2020/2021 v súťaži Extraligy seniorov výnimku 
z bodu 3.9.3 SP SZĽH pre klub HC Nové Zámky. 
VV SZĽH na základe odporúčania Ligovej rady 1.HL (v nadväznosti na bod 2 zo zápisnice č. 
25 VV z 06.02.2020) udeľuje pre sezónu 2020/2021 v súťaži 1. Ligy seniorov výnimku z bodu 
3.9.3 SP SZĽH pre klub HC 19 Humenné. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa –0; Nehlasoval – 1; 
 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/16 
VV SZĽH na základe žiadosti klubu Bratislava Capitals, a.s. schválil klubu Bratislava 
Capitals, a.s., (slovenskému účastníkovi reprezentujúcemu slovenský seniorský klubový 
ľadový hokej v zahraničí v súťaži ICE HOCKEY LEAGUE) poskytnutie finančnej podpory 
vo výške 20.000 EUR ako pomoc na preklenutie obdobia spôsobeného pandémiou COVID-
19. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa –0; Nehlasoval – 0; 

 
g) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/17 



VV SZĽH sa na základe žiadosti J. Stümpela venoval otázke možného nevyplatenia dlžnej 
odmeny z minulých období klubu HC Slovan Bratislava voči hráčovi Andrejovi Šťastnému. 
VV na základe dostupných informácií skonštatoval, že o relevancii tohto nároku hráča môže 
rozhodnúť iba súd. VV však žiada, aby sa nasledujúceho rokovania VV zúčastnili zástupcovia 
klubu HC Slovan Bratislava a poskytli členom VV k uvedenému relevantné informácie. 
 

h) Uznesenie VV SZĽH č. 39/2020/18 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie Ľ. Jurinyiho o momentálnych aktivitách a činnostiach 
Správnej rady Fondu na podporu športu. 
 

 
Prílohy: 

1. zmena sadzobníku odmien rozhodcov a inštruktorov rozhodcov vo vybraných súťažiach 
SZĽH 
 

2. Smernica SZĽH upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga žien 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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