
 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 08.09.2022  

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Lipovský M. (člen VV),  
Handzuš M. (člen VV), 
Semančík B.  (člen VV),  
Dráb M. (člen VV), 
Kužma J. (člen VV), 
Lažo M. (člen VV za športovcov), 
 

Neprítomní: nikto   
Hrubý R. (člen VV),  
Mráz D. (člen VV),  
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH),  
Kruľ P. (výkonný riaditeľ SZĽH),  
Peciar R. (poverený zapisovateľ),  
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH – predseda Dozornej rady SZĽH),  
Feneš I. (hlavný tréner reprezentačného družstva SR 20), 
Štrbák M. (asistent hlavného trénera reprezentačného družstva SR 20), 
Ladiver M. (Manažér rozvojového oddelenia SZĽH), 
Konečný R. (Manažér športového oddelenia SZĽH), 
Remžík P. (Športový manažér – mentor), 
Pék L. (predseda Komisie mládeže SZĽH, Športový manažér - junior), 
Peško M. (zástupca HK Havrani Piešťany) – prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Hujo D. (hlavná účtovníčka), 
 
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. Správa a vyhodnotenie IIHF MS do 20 rokov 2022 
3. Slovenskí hokejisti pôsobiaci v KHL  

4. Udeľovanie licencií do súťaží SZĽH pre sezónu 2022/2023 
5. Schválenie smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach SZĽH pre sezónu 

2022/2023 
6. Schválenie úprav smerníc, štatútov a ostatných predpisov SZĽH 
7. Voľba členov Disciplinárnej komisie SZĽH a Legislatívnej komisie SZĽH 
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. 4/2022/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 7 prítomných 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), 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: 
štatutárni zástupcovia „dcérskych“ spoločností SZĽH)., 
c)   nesplnené úlohy: 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). Prerokovanie Správy o činnosti 
Disciplinárnej komisie SZĽH za sezónu 2020/2021 (Z: predseda DK SZĽH).  
 
Bod 2 – Správa a vyhodnotenie IIHF MS do 20 rokov 2022 
I. Feneš informoval členov VV o priebehu prípravy a procese výstavby kádra reprezentačného 
družstva SR 20 na IIHF MS do 20 rokov 2022. I. Feneš  a M. Štrbák následne vyhodnotili výkony 
jednotlivých hráčov a výkony družstva SR 20 v zápasoch počas MS do 20 rokov. Následne I. Feneš 
a M. Štrbák diskutovali a reagovali na otázky členov VV týkajúce sa výkonov družstva SR 20 
v zápasoch počas MS do 20 rokov a týkajúce sa budúcich MS 2023. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o priebehu prípravy a procese výstavby kádra reprezentačného 
družstva SR 20 na IIHF MS do 20 rokov 2022 a informácie týkajúce sa prípravy družstva SR 20 na 
MS 2023.  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: členovia VV žiadajú do budúcich zasadnutí upraviť štatút 
reprezentanta vo vzťahu k odmietnutiu hráča reprezentovať družstvo po absolvovaní prípravy na 
reprezentačné podujatie 

Podklady k bodu:  
 
Bod 3 – Slovenskí hokejisti pôsobiaci v KHL 
M. Handzuš požiadal členov VV, aby sa na pôde VV prerokovala a prediskutovala téma pôsobenia 
slovenských hokejistov v KHL a ich následné nominovanie do reprezentácie SR. M. Handzuš uviedol, 
že by bolo vhodné k uvedenej téme vyjadriť svoje stanovisko. Následne sa k danej téme vyjadrili 
všetci prítomní členovia VV, pričom všetci sa zhodli, že o uvedenej téme sa nebude hlasovať, ale 
každý k nej iba vyjadrí svoj názor a o prípadnom hlasovaní k zákazu reprezentovať slovenským 
hokejistom pôsobiacim v KHL sa bude rozhodovať až za prítomnosti všetkých členov VV. Vzhľadom 
na dopyt médií k predmetnej téme sa členovia VV zhodli, že bude nateraz zaslané stanovisko za SZĽH 
resp. aj väčšinový názor členov VV a v prípade odlišného stanoviska budú jednotliví členovia VV 
komunikovať svoj názor osobitne. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 4 – Udeľovanie licencií do súťaží SZĽH pre sezónu 2022/2023 
Zástupca klubu HK Havrani Piešťany M. Peško informoval členov VV, že z dôvodu nemožnosti 
vykonávania tréningovej a športovej činnosti na ZŠ v Piešťanoch z dôvodov na strane vlastníka ZŠ sa 
klub dohodol na uzatvorení zmluvy o združení s klubom HK Nové Mesto nad Váhom v zmysle ktorej 
družstvá klubu so súhlasom HK Nové Mesto nad Váhom budú pôsobiť v sezóne 2022/2023 na ZŠ 
v Novom Meste nad Váhom. 



 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/3 
VV SZĽH schválil zmluvu o združení medzi klubmi HK Havrani Piešťany a HK Nové Mesto nad 
Váhom a schválil, že družstvá klubu HK Havrani Piešťany budú pôsobiť v sezóne 2022/2023 na ZŠ 
v Novom Meste nad Váhom. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
L. Pék následne informoval členov VV o návrhu na udelenie licencií družstvám klubov do súťaže Ligy 
prípraviek 4. ročník a Ligy prípraviek 5. ročník pre sezónu 2022/2023. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/4 
VV SZĽH schválil návrh na udelenie licencií družstvám klubov do súťaže Ligy prípraviek 4. ročník 
pre sezónu 2022/2023 pre družstvá uvedené v prílohe č. 1 zápisnice. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/5 
VV SZĽH schválil návrh na udelenie licencií družstvám klubov do súťaže Ligy prípraviek 5. ročník 
pre sezónu 2022/2023 pre družstvá uvedené v prílohe č. 1 zápisnice. 
 
R. Konečný informoval členov VV o návrhu na udelenie licencií družstvám klubov do súťaže 
Extraligy žien a 2. Ligy seniorov pre sezónu 2022/2023. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/6 
VV SZĽH schválil návrh na udelenie licencií družstvám klubom do súťaže Extraligy žien pre sezónu 
2022/2023 pre družstvá uvedené v prílohe č. 2 zápisnice. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/7 
VV SZĽH schválil návrh na udelenie licencií družstvám klubom do súťaže 2. Ligy seniorov pre 
sezónu 2022/2023 pre družstvá uvedené v prílohe č. 2 zápisnice. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
VV sa následne zaoberal schválením zmluvy o združení medzi klubom Mestský Hokejový klub 32 
Liptovský Mikuláš a.s a HOKEJOVÉ TALENTY MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. a prerokoval 
dokumenty zaslané kontrolórom mesta Liptovský Mikuláš p. Alušiscom. Na základe informácii 
a dokumentov zaslaných p. Alušicom dňa 06.09.2022 sa uvádza, že Dozorná rada klubu MHk 32 
Liptovský Mikuláš ku dňu 22.08.2022 odvolala pána O. Drahovzala z funkcie predsedu 
predstavenstva klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, na základe čoho,  podľa stanoviska kontrolóra 
mesta Liptovský Mikuláš, klub nemá od uvedeného termínu ustanovenú osobu, ktorá je oprávnená 
uskutočňovať právne úkony v mene klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Uvedená skutočnosť má vplyv 
na rozhodovanie VV SZĽH o udelení licencie seniorskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš do 
súťaže Extraligy seniorov pre súťažné obdobie 2022/2023, keďže v prípade, ak nastali skutočnosti 
zmienené vyššie, je možné považovať zmluvu o vytvorení združenia medzi subjektami MHk 32 
Liptovský Mikuláš a MHk 32 Liptovský Mikuláš – Hokejové talenty za absolútne neplatnú, čím by 
klub MHk 32 Liptovský Mikuláš nenaplnil podmienky na udelenie licencie do súťaže Extraligy 
seniorov pre súťažné obdobie 2022/2023 stanovené Licenčnou smernicou SZĽH s poukazom na 
príslušné ustanovenie Súťažného poriadku SZĽH. Vzhľadom na závažnosť uvedených skutočností 
a z dôvodu právnej istoty členov VV SZĽH pri výkone svojho mandátu žiadajú členovia VV klub 
MHk 32 Liptovský Mikuláš o vyjadrenie a objasnenie uvedených skutočností a o vyhlásenie, či  p. O. 
Drahovzal bol v čase uzatvorenia zmluvy o združení oprávnený konať v mene klubu MHk 32 
Liptovský Mikuláš. 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/8 



VV SZĽH potvrdzuje platnosť podmienečne udelenej licencie do súťaže Extraligy seniorov pre 
súťažné obdobie 2022/2023 družstvu klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. (IČO: 
36413941) do termínu 12.09.2022, pričom podmienečné udelenie licencie stále spočíva v 
riadnom preukázaní splnenia podmienky na udelenie licencie do súťaže Extraligy seniorov podľa bodu 
3.9.3 Súťažného poriadku SZĽH, ktorá, vzhľadom na doručenú dokumentáciu kontrolóra mesta 
Liptovský Mikuláš, týkajúcu sa absolútnej neplatnosti zmluvy o vytvorení združenia medzi subjektami 
MHk 32 Liptovský Mikuláš a MHk 32 Liptovský Mikuláš – Hokejové talenty zo dňa 06.09.2022, ku 
dňu 08.09.2022 nebola riadne preukázaná. Členovia VV SZĽH z dôvodu právnej istoty pri výkone 
svojho mandátu žiadajú zástupcu klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s.  do termínu 
12.09.2022 o zaslanie stanoviska k mailovej správe s predmetom „Ozrejmenie skutočností týkajúcich 
sa oprávnenia osoby konať v mene klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.“ 
zasielanej klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. dňa 08.09.2022 a žiadajú klub 
o vyjadrenie, či  p. O. Drahovzal bol v čase uzatvorenia zmluvy o združení oprávnený konať v mene 
klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s.. Vzhľadom na uvedené skutočnosti členovia 
VV SZĽH konštatujú, že družstvu klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. nateraz 
nebola riadne  udelená licencia do súťaže Extraligy seniorov pre súťažné obdobie 2022/2023. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

J. Kužma a L. Pék informovali členov VV o žiadosti klubu HK Sršne Košice o zaradenie druhého 
družstva a o udelenie licencie do súťaže Ligy mladších žiakov „A“ pre súťažné obdobie 2022/2023. 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/9 
VV SZĽH schválil zaradenie a udelenie licencie druhému družstvu klubu HK Sršne Košice do súťaže 
Ligy mladších žiakov „A“ pre súťažné obdobie 2022/2023.  
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/10 
VV SZĽH schválil výnimku z pravidiel ľadového hokeja – časť ihrisko, pravidlá č. 1. – rozmery 
ihriska – výška, č. 1.3. – mantinel a ochranné sklo pre zimné štadióny uvedené v prílohe č. 3, na 
ktorých sa uskutočňujú zápasy družstiev klubov v súťažiach SZĽH v sezóne 2022/23. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: zmluva o združení medzi klubmi HK Havrani Piešťany a HK Nové Mesto nad 
Váhom, návrh na udelenie licencií družstvám klubov do súťaže Ligy prípraviek 4. ročník,  Ligy 
prípraviek 5. ročník, Extraliga žien, 2. Ligy seniorov pre sezónu 2022/2023, zmluva o združení medzi 
klubom Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s a HOKEJOVÉ TALENTY MHK 32 
Liptovský Mikuláš, o.z., zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.08.2022 - Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s, Stanovy klubu Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš a.s, žiadosť klubu HK Sršne Košice o zaradenie druhého družstva a o udelenie licencie do 
súťaže Ligy mladších žiakov „A“ pre súťažné obdobie 2022/2023, výnimky z pravidiel ľadového 
hokeja – časť ihrisko, pravidlá č. 1. – rozmery ihriska – výška, č. 1.3. – mantinel a ochranné sklo pre 
zimné štadióny 
  
Bod 5 – Schválenie smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach SZĽH pre sezónu 
2022/2023 
L. Pék predstavil členom VV pre sezónu 2022/2023 návrhy smerníc upravujúce podmienky družstiev 
v súťažiach Extraliga juniorov, 1. liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, starší žiaci „AA“, 
starší žiaci „A“, mladší žiaci „AA“, mladší žiaci „A“. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/11 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 4). 



Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/12 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži 1. liga juniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 4). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/13 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga dorastu pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 4). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/14 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži 1. liga dorastu pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 4). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/15 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Liga starších žiakov „AA“ pre 
sezónu 2022/2023 (príloha č. 4). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/16 
VV SZĽH schválil smernice upravujúce podmienky družstiev v súťaži Liga starších žiakov „A“, Liga 
mladších žiakov „AA“, Liga mladších žiakov „A“ pre sezónu 2022/2023 (príloha č. 4). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 

R. Konečný predstavil členom VV pre sezónu 2022/2023 návrhy smerníc upravujúce podmienky 
družstiev v súťažiach Extraliga žien, 2. liga seniorov, 1. liga seniorov a Extraliga seniorov. 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/17 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga žien pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 5). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/18 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži 2. liga seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 5). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/19 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži 1. liga seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 5). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/20 
VV SZĽH schválil smernicu upravujúcu podmienky družstiev v súťaži Extraliga seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 5). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhy smerníc upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraliga juniorov, 1. 
liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, starší žiaci „AA“, starší žiaci „A“, mladší žiaci „AA“, 
mladší žiaci „A“, Extraliga žien, 2. liga seniorov, 1. liga seniorov a Extraliga seniorov pre sezónu 
2022/2023. 
 
Bod 6 – Schválenie úprav smerníc, štatútov a ostatných predpisov SZĽH 



L. Pék informoval členov VV o návrhu regionálnych zväzov ľadového hokeja na úpravu odmeňovania 
rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu v súťažiach vekovej kategórie starších žiakov a mladších žiakov 
a prípraviek 4. a 5. ročník pre sezónu 2022/2023. 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/21 
VV SZĽH schválil návrh regionálnych zväzov ľadového hokeja na úpravu odmeňovania rozhodcov 
a funkcionárov mimo ľadu v súťažiach vekovej kategórie starších žiakov a mladších žiakov 
a prípraviek 4. a 5. ročník pre sezónu 2022/2023 (príloha č. 6). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Členom VV bol predstavený návrh na úpravu čl. III. ods. 1 Smernice upravujúcej výkon činnosti 
Delegáta zväzu SZĽH usporiadateľskej služby a iných osôb a bodu 4.1. Smernice pre obsadzovanie 
rozhodcov v ľadovom hokeji, ktorý spočíva v stanovení veku pre obsadzovanie športových 
odborníkov - delegátov a inštruktorov rozhodcov ľadového hokeja na zápasy uvedené v predmetných 
predpisoch SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/22  
VV SZĽH schválil úpravu čl. III. ods. 1 Smernice upravujúcej výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH 
usporiadateľskej služby a iných osôb a bodu 4.1. Smernice pre obsadzovanie rozhodcov v ľadovom 
hokeji v zmysle predloženého návrhu (príloha č. 7). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 2 

 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhy smerníc upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraliga juniorov, 1. 
liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, starší žiaci „AA“, starší žiaci „A“, mladší žiaci „AA“, 
mladší žiaci „A“, Extraliga žien, 2. liga seniorov, 1. liga seniorov a Extraliga seniorov pre sezónu 
2022/2023. 
 
Bod 7 – Voľba členov Disciplinárnej komisie SZĽH a Legislatívnej komisie SZĽH 
Členovia VV sa zaoberali návrhmi kandidátov na členov Legislatívnej komisie SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/23 
VV SZĽH zvolil za členov Legislatívnej komisie SZĽH P. Remžíka, M. Faithovú, R. Peciara, V. 
Kušnierovú, V. Karela a R. Hnilicu. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval - 1 

Následne sa členovia VV zaoberali návrhmi kandidátov na členov Disciplinárnej komisie SZĽH. 
Členovia VV sa dohodli, že budú hlasovať o každom kandidátovi na člena Disciplinárnej komisie 
SZĽH osobitne a v prípade jeho schválenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov VV sa 
stanú uvedení kandidáti členmi Disciplinárnej komisie SZĽH. 
 
Členovia VV hlasovali o návrhu na voľbu kandidáta V. Kontšeka za člena Disciplinárnej komisie. 
Hlasovanie: Za – 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/24 
VV SZĽH nezvolil V. Kontšeka za člena Disciplinárnej komisie. 
 
Členovia VV hlasovali o návrhu na voľbu kandidáta M. Meszárosa za člena Disciplinárnej komisie. 
Hlasovanie: Za – 6 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/25 
VV SZĽH zvolil M. Meszárosa za člena Disciplinárnej komisie. 
 
Členovia VV hlasovali o návrhu na voľbu kandidáta Ľ. Jakubca za člena Disciplinárnej komisie. 
Hlasovanie: Za – 5 



Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/26 
VV SZĽH zvolil M. Meszárosa za člena Disciplinárnej komisie. 
Členovia VV hlasovali o návrhu na voľbu kandidáta B. Jánoša za člena Disciplinárnej komisie. 
Hlasovanie: Za – 1 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/27 
VV SZĽH nezvolil B. Jánoša za člena Disciplinárnej komisie. 
 
Členovia VV hlasovali o návrhu na voľbu kandidáta B. Kvetana za člena Disciplinárnej komisie. 
Hlasovanie: Za – 0 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/28 
VV SZĽH nezvolil B. Kvetana za člena Disciplinárnej komisie. 
 
VV navrhol, aby bola klubom – členom SZĽH zaslaná výzva na predkladanie kandidátov na členov 
Disciplinárnej komisie SZĽH, pričom o prípadnom doplnení členov Disciplinárnej komisie SZĽH 
bude rozhodovať VV na nasledujúcich zasadnutiach VV. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhy kandidátov na členov Legislatívnej komisie SZĽH, návrhy kandidátov na 
členov Disciplinárnej komisie SZĽH 

 

Bod 8 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/29 
VV SZĽH schválil návrh na zmenu systému financovania klubov pôsobiacich v sezóne 
2022/2023 v súťaži 1. liga seniorov v zmysle predloženého návrhu. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 1 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/30 
VV SZĽH schválil vypovedanie zmluvy o výskumno-vývojovej spolupráci uzatvorenej medzi 
SZĽH a Technickou univerzitou v Košiciach. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2022/31 
VV SZĽH vyzval návrhovú komisiu (nominačný výbor) Siene slávy slovenského hokeja 
o zaslanie návrhov do Siene slávy IIHF. 

 

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 2022. 

 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 
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