
Zápisnica č. 40 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 10.11.2020 v Bratislave 

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ozimák M.  (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Jurinyi Ľ. (člen VV),  
Handzuš M. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Lipovský M. (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
 

Neprítomný: 
Kohút M.  (člen VV), 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ, legislatívna skupina), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Urbanová A. (finančný manažér SZĽH), 
Pavlikovský R. (regionálny manažér TN), 
Remžík P. (legislatívna skupina), 
Faithová M. (právna zástupkyňa SZĽH, legislatívna skupina), 
Čanky M. (generálny manažér MHk 32 Lipt. Mikuláš) - prítomný prostredníctvom 
telekomunikačného prenosu, 
Blcháč J. (primátor mesta Lipt. Mikuláš) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 
prenosu, 
Alušic M. (kontrolór mesta Lipt. Mikuláš) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 
prenosu, 
Šťastný A. (bývalý hráč HC Slovan Bratislava), 
Lažo M. (zástupca HC Slovan Bratislava), 
 
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. Návrh rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH na rok 2021 
3. Žiadosť na odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov – MHk 32 Liptovský Mikuláš a ŠK 

32 Liptovský Mikuláš  
4. Kongres SZĽH  
5. Hokejová akadémia Košice – návrh na schválenie finančného príspevku  

6. Reprezentácia SR 20 – širšia nominácia a schválenie „bubliny“ 
7. 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. 40/2020/1 
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: 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 
28/2020/13 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 – Návrh rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH na rok 2021 
A. Urbanová a P. Kruľ prezentovali členom VV návrh rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH 
na rok 2021 na Kongres, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2020, pričom informovali členov VV 
o základných princípoch tvorby rozpočtu a zmenách v porovnaní s rozpočtom pre rok 2020. P. Kruľ 
uviedol, že návrhu rozpočtu bol prerokovávaný  na úrovni zamestnancov SZĽH a dcérskych 
spoločností SZĽH, funkcionárov z hokejového hnutia a taktiež pracovnej skupiny pre rozpočet 2021, 
ktorá bola vytvorená Výkonným výborom. P. Kruľ uviedol, že predmetný návrh rozpočtu bude 
prezentovaný zástupcom klubov v rámci dohodovacích konaní a následne na základe pripomienok 
funkcionárov hokejových klubov vo finálnej podobe na zasadnutí Kongresu. K uvedenému rozpočtu 
sa vyjadril aj R. Pavlikovský, ktorý pochválil návrh rozpočtu s tým, že verí, že uvedený rozpočet sa 
podarí realizovať v praxi. Ľ. Jurinyi poznamenal, že v oblasti infraštruktúry by od zväzu požadoval, 
aby sa nestaval do role developera, ale aby sa snažil spolupodieľať a vytvárať klubom resp. obciam 
vhodné podmienky na rozvoj športovej infraštruktúry, na čom sa zhodli prítomní členovia VV 
a vedenia SZĽH. Následne o návrhu rozpočtu a o jednotlivých položkách rozpočtu diskutovali 
prítomní členovia VV a vedenie SZĽH. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/2 
VV SZĽH vzal na vedomie prezentovaný návrh rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH na rok 
2021, ktorý bude prezentovaný na dohodovacích konaniach pred Kongresom. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: J. Šmátrala poznamenal, že konanie zasadnutia Kongresu je potrebné 
v lehote oznámiť príslušnému RÚVZ za podmienok a opatrení stanovených ÚVZ. 

Podklady k bodu: Návrh rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH na rok 2021 
 
Bod 3 – Žiadosť na odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov – MHk 32 Liptovský Mikuláš 
a ŠK 32 Liptovský Mikuláš  
K zasadnutiu VV sa prostredníctvom telekomunikačného prenosu pripojili hostia M. Čanky, J. Blcháč 
a M. Alušic, ktorí boli k zasadnutiu VV prizvaní z dôvodu zaslaných listov členom VV, pričom 
členovia VV a vedenie SZĽH žiadalo od uvedených prizvaných hostí vysvetlenia k nimi zaslaným 
listom k posúdeniu žiadosti na odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov z klubu MHk 32 
Liptovský Mikuláš na klub ŠK 32 Liptovský Mikuláš. J. Blcháč informoval členov VV o dôvodoch 
potreby schválenia odstúpenia licencie prostredníctvom predaja časti podniku z klubu MHk 32 
Liptovský Mikuláš na klub ŠK 32 Liptovský Mikuláš. K uvedeným dôvodom sa vyjadril M. Alušic 



vysvetlil členom VV dôvody, prečo je podľa jeho názoru zmluva o predaji časti podniku absolútne 
neplatná a oboznámil členov VV z možnými následkami, ktoré by odstúpenie licencie mohlo spôsobiť. 
J. Blcháč, M. Alušic a ostatní prítomní následne diskutovali o prezentovaných informáciách. 
 
Po vysvetlení požadovaných informácií členovia VV hlasovali o žiadosti na odstúpenie licencie 
v súťaži Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na klub ŠK 32 
Liptovský Mikuláš. 
 
Za – 4; Proti – 2; Zdržali sa – 2;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/3 
VV SZĽH neschválil žiadosť na odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 
z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na klub ŠK 32 Liptovský Mikuláš 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: Ž. Pálffy požaduje, aby sa o žiadosti o odstúpenie licencie v súťaži 
Extraligy seniorov pre sezónu 2020/2021 z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na klub ŠK 32 
Liptovský Mikuláš už v súťažnom období 2020/2021 nehlasovalo. 

Podklady k bodu: žiadosť klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš o hlasovanie per rollam, list hlavného 
kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš 
 
Bod 4 – Kongres SZĽH 
M. Faithová, R. Peciar a P. Remžík prezentovali členom VV návrhy programu a rokovacieho poriadku 
Kongresu SZĽH na schválenie Kongresu dňa 26.11.2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/4 
VV SZĽH schvaľuje návrh programu zasadnutia Kongresu SZĽH (príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/5 
VV SZĽH schvaľuje návrh Rokovacieho poriadku zasadnutia Kongresu SZĽH (príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
V zmysle bodu 3.2.4.2 písm. a) Stanov Kongres schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh 
Výkonného výboru. VV rozhodol, že uvedené návrhy a doplnky na zmeny Stanov na následné 
schválenie Kongresu VV prerokuje a hlasovaním k nim vydá svoje odporúčacie resp. neodporúčacie 
stanovisko, pričom VV požaduje, aby sa všetky návrhy na zmenu Stanov predložili na rokovanie 
dohodovacích konaní a následne po záveroch z dohodovacieho konania predložili na schválenie resp. 
neschválenie Kongresu.  
 
Členovia VV prerokovali návrhy na zmenu Stanov klubov HK Nitra a HC Nové Zámky (príloha č. 2). 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 1.2.5 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 7; Zdržali sa – 1;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/6 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 1.2.5 Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na prečíslovanie a zmenu zaradenia bodu 2.3.6.3 Stanov pod bod 3.2.1 Stanov 

v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska 
k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 7; Zdržali sa – 1;  
 



Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/7 
VV SZĽH neodporúča zmenu zaradenia bodu 2.3.6.3 Stanov pod bod 3.2.1 Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 2.3.6.5 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 2 Proti – 3; Zdržali sa – 3;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/8 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 2.3.6.5 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
J. Stümpel sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia. M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť VV 
na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 7 
Neprítomní - 2 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 2.3.6.7 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
nehlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu a žiadajú uvedený návrh 
v pôvodnom znení predložiť na hlasovanie delegátom Kongresu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.2.4.2 písm. a) Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia 
VV nehlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu a žiadajú uvedený návrh 
v pôvodnom znení predložiť na hlasovanie delegátom Kongresu. 
 

VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.3.2 písm. b) Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia 
VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 5; Zdržali sa – 1;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/9 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 3.3.2 písm. b) Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 

Ľ. Jurinyi a M. Ozimák sa ospravedlnili z ďalšieho priebehu zasadnutia. M. Šatan preveril 
uznášaniaschopnosť VV na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 5 
Neprítomní - 4 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 

VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5  Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
Členovia VV sa zhodli, aby uvedené návrhy upravujúce rokovanie VV upravoval Rokovací poriadok 

VV, ktorý by v budúcnosti schválil Kongres. 

 

VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.4.10. písm. e) a 3.6.7 Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
Členovia VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 4; Zdržali sa – 1;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/10 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 3.4.10 písm. e) a 3.6.7 Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 



VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.4.10. písm. r) a 3.4.10. písm. z) Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. Členovia VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému 

návrhu. 

Za – 0 Proti – 3; Zdržali sa – 2;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/11 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 3.4.10 písm. r) a 3.4.10 písm. z)  Stanov 
v zmysle predloženého návrhu. 
 

VV prerokoval návrh na zrušenie bodu 3.4.11 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/12 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zrušenie bodu 3.4.11 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zrušenie bodu 3.6.10 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0 Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/13 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zrušenie bodu 3.6.10 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 6.2.2. Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 5 Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/14 
VV SZĽH odporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 6.2.2. Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zrušenie bodu 6.2.3 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/15 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zrušenie bodu 6.2.3 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 6.3.6 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 3; Zdržali sa – 2;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/16 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zrušenie bodu 6.3.6 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
Členovia VV prerokovali návrh na zmenu Stanov klubu HK Dukla Trenčín (príloha č. 2). 
 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
Členovia VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 



Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/17 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
Členovia VV prerokovali návrh na zmenu Stanov klubu HK Mládež Michalovce (príloha č. 2). 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 3.4.10 písm. z) Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia 
VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/18 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 3.4.10 písm. z) Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
Členovia VV prerokovali návrh na zmenu Stanov klubu MHK Dolný Kubín (príloha č. 2). 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 1.4 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV následne 
hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/19 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 1.4 Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
 
Členovia VV prerokovali návrhy na zmenu Stanov klubu Liba Academy (príloha č. 2). 
 
VV prerokoval návrh na zmenu Stanov SZĽH v písm. A v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/20 
VV SZĽH neodporúča schválenie zmeny Stanov v návrhu písm. A klubu Liba Academy v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu Stanov SZĽH v písm. B v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/21 
VV SZĽH neodporúča schválenie zmeny Stanov v návrhu písm. B klubu Liba Academy v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu Stanov SZĽH v písm. C v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/22 
VV SZĽH neodporúča schválenie zmeny Stanov v návrhu písm. C klubu Liba Academy v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
Členovia VV prerokovali návrhy na zmenu Stanov klubu HK Trnava (príloha č. 2). 



 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 1.3.1.7 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/23 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 1.3.1.7 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 3.1.8 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/24 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 3.1.8 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 2.3.6.1 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/25 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 2.3.6.1 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zmenu bodu 2.3.6.2 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/26 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zmenu bodu 2.3.6.2 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na zrušenie bodu 2.3.6.6 Stanov v zmysle predloženého návrhu. Členovia VV 
následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/27 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na zrušenie bodu 2.3.6.6 Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
VV prerokoval návrh na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h)  Stanov v zmysle predloženého návrhu. 
Členovia VV následne hlasovali o schválení odporúčacieho stanoviska k predmetnému návrhu. 

Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/28 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu na doplnenie bodu 3.2.4.3 písm. h) Stanov v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
VV SZĽH vzhľadom na časový rozsah prerokovávania zvyšných návrhov klubu HK Trnava na zmeny 
Stanov a návrhu SZĽH na zmenu Stanov (príloha č. 2) rozhodol, že uvedené návrhy na zmeny Stanov 



sa rovnako prerokujú na dohodovacích konaniach a o ich schválení bude rozhodovať Kongres na 
svojom zasadnutí. 
 
VV požiadal odborných pracovníkov SZĽH, aby kontaktovali navrhovateľov návrhov na zmeny 
Stanov a vysvetlili im dôvody neodporúčacích stanovísk VV k prerokovaným zmenám Stanov, s tým, 
že ak navrhovatelia budú trvať na predložení návrhov, bez ohľadu na schválené odporúčacie resp. 
neodporúčacie stanovisko VV k návrhu na zmenu Stanov, návrhy budú predložené na dohododovacie 
konania resp. zasadnutie Kongresu. VV súhlasí, aby sa následne na Kongrese rokovalo a hlasovalo 
o všetkých návrhoch navrhovateľov doručených v lehote ustanovenej v Rokovacom poriadku 
Kongresu 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrhy na zmeny Stanov HK Nitra a HC Nové Zámky, HK Dukla Trenčín, HK 
Mládež Michalovce, MHK Dolný Kubín, Liba Academy, HK Trnava, SZĽH 

 
Bod 5 – Hokejová akadémia Košice – návrh na schválenie finančného príspevku  
Bod č. 5 schváleného programu presunutý na nasledujúce zasadnutia VV. 
 
Bod 6 – Reprezentácia SR 20 – širšia nominácia a schválenie „bubliny“ 
Bod č. 6 schváleného programu presunutý na nasledujúce zasadnutia VV. 
 
Bod 7 - Rôzne 
Členovia VV rozhodli, že z dôvodu prítomnosti hokejistu A. Štastného a funkcionára HC Slovan 
Bratislava M. Laža a ich právnych zástupcov, sa bod 7. písm. a) prerokuje pred bodom 5. a 6. 
programu. A. Šťastný uviedol, že podľa jeho názoru má voči nemu, ako bývalému hráčovi HC Slovan 
Bratislava, klub HC Slovan Bratislava podlžnosti vo výške podľa predložených dokumentov. M. Lažo 
a právny zástupca klubu HC Slovan Bratislava uviedli, že predmetný záväzok klubu HC Slovan 
Bratislava z minulého obdobia, po zmene vlastníckej štruktúry klubu, neevidujú v účtovníctve klubu, 
pričom zároveň deklarovali, že v prípade predloženia resp. doručenia listín a dokumentov jednoznačne 
preukazujúcich existenciu uvedeného záväzku, sa budú vysporiadaním predmetného záväzku 
zaoberať. A. Šťastný uviedol, že uvedená podlžnosť klubu bola klubom deklarovaná a priznaná 
v rozsahu nevysporiadaných záväzkov z minulých období v licenčnom konaní pre sezónu 2019/2020. 
Z dokumentov Ligovej rady Extraligy dokumentov z licenčného konania zo sezóny 2019/2020 boli A. 
Šťastnému a klubu HC Slovan Bratislava predložené dokumenty súvisiace s existenciou 
nevyplatených podlžností klubu voči hráčovi A. Šťastnému. Po odovzdaní uvedených dokumentov 
právnemu zástupcovi klubu HC Slovan Bratislava požiadal právny zástupca o preštudovanie 
predmetných dokumentov a o prejednanie a vyhodnotenie zistených skutočností s vedením klubu HC 
Slovan Bratislava na podniknutie ďalších právnych krokov. 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/29 
VV SZĽH vzal na vedomie skutočnosti týkajúce sa deklarovaného nároku hráča A. Šťastného 
voči klubu HC Slovan Bratislava a vzal na vedomie žiadosť právneho zástupcu klubu HC 
Slovan Bratislava o preštudovanie predmetných dokumentov a o prejednanie a vyhodnotenie 
zistených skutočností s vedením klubu HC Slovan Bratislava na podniknutie ďalších právnych 
krokov. VV bude na najbližšom zasadnutí VV požadovať informácie od dotknutých subjektov 
o procese vysporiadania uvedeného nároku. 

 
b) Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/30 

VV SZĽH vzal na vedomie návrh na zmenu splatnosti 2. splátky štartovného v zmysle 
Smernice SZĽH o štartovnom na 15.01.2021. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 40/2020/31 
VV SZĽH presunul ostatné body rokovania z bodu 7. rôzne na nasledujúce rokovania VV. 



 
Prílohy: 

1. návrh programu zasadnutia Kongresu SZĽH, návrh Rokovacieho poriadku zasadnutia 
Kongresu SZĽH 
 

2. návrhy na zmeny Stanov HK Nitra a HC Nové Zámky, HK Dukla Trenčín, HK Mládež 
Michalovce, MHK Dolný Kubín, Liba Academy, HK Trnava, SZĽH 

 
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: Miroslav Lipovský 
 
 
 
Správnosť overil: Ladislav Gross 
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