
Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. augusta 2019 v Bratislave 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Kohút M.  (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (člen VV), 
Lipovský M. (člen VV), 
Jurinyi Ľ. (člen VV), 
Handzuš M. (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
 
Neprítomný: nikto 
 
Prizvaní: 
Peciar R. (poverený zapisovateľ) 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Lintner R. (Ligová rada EXS), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH), 
Remžík P. (člen súťažného oddelenia SZĽH), 
Sýkora J. (oddelenie rozhodcov SZĽH), 
Kožanová Ľ. (organizačný výbor 2020 MS 18 ženy), 
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH), 
Mráz D. (SZĽH Infra, s.r.o.), 
Tiikkaja J. (metodické oddelenie SZĽH), 
 
M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 
Neprítomný - 0 
M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2.   Licenčné konanie – udelenie licencií 
3. Smernice k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 2019/2020 
4. Komisia rozhodcov – správa k semináru 
5. Nominácia trénera brankárov v projekte SR 18 
6. Dotácia vlády – aktualizácia informácii 
7. IIHF 2020 MS 18 ženy – organizačná štruktúra 
8. Výzva k národnému hokejovému centru a multifunkčných ihrísk 
9. Návrh na zmenu počtu zahraničných hráčov v 2. Lige seniorov 
10. Hodnotenie projektu regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov 
11. 1. Liga seniorov – návrh podpory súťaže 
12. 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. 4/2019/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok. 
Z 9 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0. Návrh uznesenia 
bol  schválený. 



 
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 2 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi: 
a)  splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 2):  všetky uložené úlohy boli splnené 
b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s minimálne 
sedemdňovým predstihom (predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 
dotknutým subjektom (generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale) 
c)   nesplnené úlohy: žiadne 
 
Bod 2 – Licenčné konanie – udelenie licencií 
P. Remžík a I. Guryča predstavili členom VV návrh Súťažného oddelenia SZĽH - riadiaceho orgánu 
súťaží Extraligy dorastu, Extraligy juniorov a Extraligy žien na udelenie súťažných licencií na sezónu 
2019/2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/2 
VV SZĽH schválil návrh Súťažného oddelenia SZĽH riadiaceho orgánu súťaží Extraligy dorastu a  
Extraligy juniorov na udelenie súťažných licencií na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov uvedených 
v prílohe č. 1. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/3 
VV SZĽH schválil návrh Súťažného oddelenia SZĽH riadiaceho orgánu súťaže Extraligy žien na 
udelenie súťažných licencií na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov uvedených v prílohe č. 1. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
P. Remžík predstavil členom VV návrh Ligovej Rady 1. Ligy seniorov na udelenie súťažných licencií 
na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov 1LS a následne predstavil členom VV návrh Ligovej Rady 2. 
Ligy seniorov na udelenie súťažných licencií na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov 2LS. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/4 
VV SZĽH schválil návrh Ligovej Rady 1. Ligy seniorov riadiaceho orgánu súťaže 1LS na udelenie 
súťažných licencií na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov uvedených v prílohe č. 1. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/5 
VV SZĽH schválil návrh Ligovej Rady 2. Ligy seniorov riadiaceho orgánu súťaže 2LS na udelenie 
súťažných licencií na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov uvedených v prílohe č. 1. VV SZĽH ukladá 
zahraničným účastníkom 2LS PHC Budapest a UKS Sanok povinnosť bezdokladne uhradiť poplatok za 
udelenie licencie v zmysle predpisov SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
R. Lintner predstavil členom VV návrh Ligovej Rady Extraligy seniorov na udelenie súťažných licencií 
na sezónu 2019/2020 pre družstvá klubov EXS. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/6 
VV SZĽH schválil návrh Ligovej Rady Extraligy seniorov na udelenie súťažných licencií na sezónu 
2019/2020 pre družstvá klubov uvedených v prílohe č. 1. VV SZĽH ukladá zahraničným účastníkom 
EXS DVTK Miskolc a MAC Újbuda povinnosť bezdokladne uhradiť poplatok za udelenie licencie 
v zmysle predpisov SZĽH 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na udelenie súťažných licencií na sezónu 2019/2020. 
 



Bod 3 – Smernice k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 2019/2020 
R. Peciar a I. Guryča informovali členov VV o stave príprav smerníc k riadeniu jednotlivých súťaží 
v sezóne 2019/2020, pričom na schválenie VV budú predložené 05.09.2019. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/7 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o stave príprav smerníc k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 
2019/2020. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: informácie o stave príprav smerníc k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 
2019/2020 
 
Bod 4 – Komisia rozhodcov – správa k semináru  
Prítomní J. Sýkora informoval členov VV o výsledkoch seminára rozhodcov a o kádroch rozhodcov pre 
súťaže SZĽH v sezóne 2019/2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/8 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Sýkoru o výsledkoch seminára rozhodcov a o kádroch 
rozhodcov pre súťaže SZĽH v sezóne 2019/2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/9 
VV SZĽH potvrdil a schválil personálne zloženie Komisie rozhodcov SZĽH: predseda J. Sýkora, 
členovia: P. Jonák, M. Chudada, D. Beniač, J. Konc st. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
R. Peciar informoval členov VV o žiadosti zástupcov VsZĽH na doplnenie R. Lauffa do Komisie 
rozhodcov SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/10 
VV SZĽH ukladá povinnosť členom Komisie rozhodcov SZĽH, aby na pôde Komisie rozhodcov SZĽH 
prejednali návrh VsZĽH na doplnenie R. Lauffa do Komisie rozhodcov SZĽH a o konečnom stanovisku 
k uvedenému návrhu prijali stanovisko s odporúčaním resp. neodporúčaním na doplnenie R. Lauffa do 
Komisie rozhodcov SZĽH, a to do najbližšieho zasadnutia VV. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Komisia rozhodcov – správa k semináru, návrhy a schválenie zloženia Komisie 
rozhodcov 
 
Bod 5 - Nominácia trénera brankárov v projekte SR 18 
J. Lašák prostredníctvom telefonického spojenia vysvetlil členom VV návrh na nomináciu D. Guriša na 
pozíciu trénera brankárov reprezentačného družstva SR 18. O predmetnom návrhu následne členovia 
VV diskutovali. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/11 
VV SZĽH schválil nomináciu D. Guriša na pozíciu trénera brankárov reprezentačného družstva SR 18. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Nominácia trénera brankárov v projekte SR 18 - správa 
 
Bod 6 – Dotácia vlády – aktualizácia informácii 
 



M. Kohút doplnil informácie o dotácii Vlády SR na rozvoj športu a športovej infraštruktúry vo výške 
10,2 milióna eur pre SZĽH. 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/12 
VV SZĽH vzal na vedomie doplnkové informácie o dotácii Vlády SR na rozvoj športu a športovej 
infraštruktúry vo výške 10,2 milióna eur pre SZĽH. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Dotácia vlády – aktualizácia informácii 
 
Bod 7 – IIHF 2020 MS 18 ženy – organizačná štruktúra 
Ľ. Kožanová predstavila členom VV návrh zloženia organizačného výboru podujatia IIHF 2020 MS 18 
ženy, ktoré sa uskutoční 25.12.2019 až 03.01.2020 v Bratislave. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/13 
VV SZĽH schválil zloženie organizačného výboru podujatia IIHF 2020 MS 18 ženy, ktoré sa uskutoční 
25.12.2019 až 03.01.2020 v Bratislave (príloha č. 2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  Nehlasovali – 2; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: IIHF 2020 MS 18 ženy – organizačná štruktúra 
 
Bod 8 – Výzva k národnému hokejovému centru a multifunkčných ihrísk 
D. Kosová a D. Mráz informovali členov VV o zaslaní výzvy obciam o dlhodobom zámere vybudovať 
na Slovensku tretiu multifunkčnú halu, ktorá by bola vhodná na usporiadanie ako majstrovstiev sveta v 
ľadovom hokeji tak aj iné významné medzinárodné športové súťaže svetového alebo európskeho 
významu. V neposlednom rade môže hala slúžiť na usporiadanie kultúrnych podujatí nadregionálneho 
významu. Vláda Slovenskej republiky uvoľnila finančné zdroje pre rok 2019 na projektovú 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre multifunkčnú halu. SZĽH z toho dôvodu hľadá vhodnú 
lokalitu pre jej umiestnenie a vo výzve bude žiadať obce, aby poskytli SZĽH možné lokality na jej 
umiestnenie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/14 
VV SZĽH schválil zaslanie výzvy na obce k zámeru vybudovania multifunkčnej haly na území SR. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
D. Kosová a D. Mráz taktiež informovali členov VV o zaslaní výzvy obciam o dlhodobom zámere 
vybudovať na Slovensku Národné hokejové centrum, ktoré bude spĺňať kritériá pre vrcholovú prípravu 
talentovaných športovcov združovaných v hokejových reprezentáciách a tiež bude slúžiť na 
diagnostické, výskumné a vzdelávacie účely pre slovenský hokej. Vláda Slovenskej republiky uvoľnila 
finančné zdroje pre rok 2019 na projektovú dokumentáciu pre stavebné rozhodnutie pre Národné 
hokejové centrum. SZĽH z toho dôvodu hľadá vhodnú lokalitu pre jej umiestnenie a vo výzve bude 
žiadať obce, aby poskytli SZĽH možné lokality na jej umiestnenie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/15 
VV SZĽH schválil zaslanie výzvy na obce k zámeru vybudovania Národného hokejového centra na 
území SR. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: výzva k národnému hokejovému centru a multifunkčných ihrísk 
 
Bod 9 - Návrh na zmenu počtu zahraničných hráčov v 2. Lige seniorov 
 



Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/16 
VV SZĽH v zmysle bodu 2.1.4.7 Súťažného poriadku SZĽH schválil limitáciu pre Zahraničných 
hokejistov štartujúcich v jednom  zápase 2. ligy seniorov pre súťažné obdobie 2019/2020 v počte troch 
(3) Zahraničných hokejistov. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh na zmenu počtu zahraničných hráčov v 2. Lige seniorov 
 
Bod 10 – Hodnotenie projektu regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov 
J. Tiikkaja vyhodnotil projekt regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov. Následne J. 
Tiikkaja informoval členov VV o ukončení spolupráce so SZĽH a o jeho návrate do Fínska. Členovia 
VV poďakovali J. Tiikkajovi za jeho prínos slovenskému hokeju a diskutovali o ďalšom pláne 
fungovania projektu regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/17 
VV SZĽH vzal na vedomie vyhodnotenie projektu regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: projekt regionálnych manažérov a regionálnych inštruktorov - správa 
 
Bod 11 - 1. Liga seniorov – návrh podpory súťaže 
M. Lipovský a M. Kohút predstavili členom VV návrh spolupráce a podpory súťaže 1LS v sezóne 
2019/2020, pričom o finálnom návrhu spolupráce a podpory súťaže 1LS bude rozhodovať VV na 
svojom najbližšom zasadnutí. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/18 
VV SZĽH vzal na vedomie návrh spolupráce a podpory súťaže 1LS v sezóne 2019/2020, pričom 
o finálnom návrhu spolupráce a podpory súťaže 1LS bude rozhodovať VV na svojom najbližšom 
zasadnutí 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh spolupráce a podpory súťaže 1LS v sezóne 2019/2020 
 
Bod 12 - Rôzne 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/19 
VV SZĽH schválil uznesenie, ktorým Slovenský zväz ľadového hokeja poveruje na sezónu 
2019/2020 do 30.04.2020 regionálne zväzy ľadového hokeja na športovo-technické riadenie 
žiackych súťaží a súťaží prípraviek organizovaných SZĽH, VsZĽH - v regióne východ, SsZĽH 
– v regióne stred, ZsZĽH – v regióne západ.  
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/20 
VV SZĽH schválil pre sezónu 2019/2020 výnimky z pravidiel ľadového hokeja IIHF v časti 
IHRISKO bod 13 – mantinel a bod 14 – ochranné sklo; pre zimné štadióny uvedené v prílohe 
č. 3. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2; 

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/21 

VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie subjektu HKM Veľký Krtíš za člena SZĽH. 
Za – 8; Proti – 1; Zdržali sa – 0;  
 



d) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/22 
VV SZĽH schválil termín najbližšieho zasadnutia VV na 05.09.2019 v Prešove. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 
 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/23 
VV SZĽH schválil návrh J. Šmátralu na upravenie bodu 3. zo zasadnutia VV zo dňa 15.09.2019 
v znení: 
Kontrolór SZĽH v bode č. 3 programu VV SZĽH „Legislatíva – prerokovanie návrhov zmien 
v sezóne 2019/2020“ pred začatím prijatia jednotlivých zmien upozornil Výkonný výbor SZĽH 
na skutočnosť, že v zmysle Stanov SZĽH je na prijatie zmien v Súťažnom, Disciplinárnom 
a Prestupovom poriadku príslušný Kongres SZĽH. Výkonný výbor SZĽH je oprávnený robiť 
zmeny v poriadkoch iba v zmysle bodu 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH: „Výkonný výbor najmä: 
v nevyhnutných prípadoch pre chod hokeja môže robiť úpravy v predpisoch hokeja, ktoré môže 
schváliť Kongres na jeho najbližšom zasadnutí. Ak ich Kongres neschváli, zmena stráca svoju 
účinnosť.“ Podľa názoru Kontrolóra SZĽH nejde o zmeny nevyhnutné pre chod hokeja, hokej 
bude zachovaný aj bez týchto zmien, teda nebude ohrozená žiadna súťaž, a z tohto dôvodu 
odporúča Výkonnému výboru SZĽH neprijímať žiadne zmeny v poriadkoch a nechať 
predmetné zmeny na nasledujúci Kongres SZĽH, tak ako to požadovali delegáti SZĽH na 
Kongrese SZĽH dňa 26.06.2019. Predmetné stanovisko Kontrolór SZĽH zaslal aj mailom dňa 
29.07.2019 všetkým členom Výkonného výboru ešte pred zasadnutím VV SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 
f) Uznesenie VV SZĽH č. 4/2019/24 

VV SZĽH schválil zmenu uznesenia VV SZĽH č. 2/2019/13 v znení: 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Pavlikovského, F. Sádeckého a R. Švehlu o priebehu 
realizácie pilotného projektu Hokejovej akadémie Trenčín. VV zároveň vyjadril potrebu 
budovania hokejových regionálnych akadémii, pričom následný rozvoj hokejových 
regionálnych akadémií považuje VV SZĽH za kľúčovú oblasť pôsobenia vo svojom funkčnom 
období. VV SZĽH sa zároveň uzniesol, že zrealizovanie plánov vzorového hokejového regiónu, 
vrátane projektu Hokejovej akadémie Trenčín a vyriešenie urgentných úkonov uvedených R. 
Pavlikovským, budú prioritné pre členov VV SZĽH, pričom k vyriešeniu uvedenej problematiky 
a k zrealizovaniu plánov vzorového hokejového regiónu, vrátane projektu Hokejovej akadémie 
Trenčín vyvinú všetku potrebnú súčinnosť aj zástupcovia SZĽH, zástupcovia oddelení 
a odborných pracovísk SZĽH 

 Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

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 2019. 

 
Predsedajúci: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
Správnosť overil: Miroslav Šatan 


