
Zápisnica č. 42 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 17.12.2020 v Bratislave 

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

 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Válkyová K. (projektové oddelenie SZĽH), 
Guryča I. (športový riaditeľ SZĽH), 
Remžík P. (športové oddelenie SZĽH), 
Pék L.  (športové oddelenie SZĽH), 
Kubek C. (Matrika SZĽH), 
 
M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 
Neprítomný - 0 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Reprezentácia SR 20 – nominácia 
3. Fond na podporu športu – aktuálne informácie  
4. Zmena účelu využitia zdrojov zo systému motivačných príspevkov 
5. Voľné (nevyužité) prostriedky z príspevku uznanému športu  
6. Organizačná štruktúra SZĽH 
7. Právne a ekonomické audity 
8. Diskusia o návrhu na zmenu štatútu Komisie mládeže 
9. Agenda športového oddelenia SZĽH a Ligových rád 1. ligy a 2 ligy seniorov 
10.  Extraliga seniorov 
11. 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. 42/2020/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 9 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 9; 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: 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). 
 
Bod 2 – Reprezentácia SR 20 – nominácia 
M. Šatan prezentoval členom VV návrh širšej nominácie hráčov a členov RT SR 20 na MS U20 2021 
v Kanade a uviedol, že finálna nominácia na MS U20 2021 (22 + 3) bude oznámená 25. 12. 2020. 
Členovia VV diskutovali o uvedenej nominácii a o vyradení M. Čajkoviča zo širšej nominácie. 
Následne členovia VV hlasovali o schválení širšej nominácie hráčov a členov RT SR 20 na MS U20 
2021 v Kanade. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/2 
VV SZĽH schválil širšiu nomináciu hráčov a členov RT SR 20 na MS U20 2021 v Kanade (príloha č. 
1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh širšej nominácie hráčov a členov RT SR 20 na MS U20 2021 v Kanade 
 
Bod 3 – Fond na podporu športu – aktuálne informácie  
Ľ. Jurinyi informoval členov VV o pripravovanej finančnej pomoci Fondu na podporu športu v oblasti 
seniorského športu vo vybraných športových súťažiach. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/3 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie Ľ. Jurinyiho o pripravovanej finančnej pomoci Fondu na 
podporu športu v oblasti seniorského športu vo vybraných športových súťažiach. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 4 – Zmena účelu využitia zdrojov zo systému motivačných príspevkov 

K. Válkyová informovala členov VV o projektoch pre talentovaných športovcov v nepriaznivej 
sociálnej situácii a o dôvodoch pre poskytnutie finančných prostriedkov pre jednotlivých 
talentovaných športovcov. Členovia VV následne hlasovali o schválení finančného príspevku pre 
talentovaných športovcov v nepriaznivej sociálnej situácii. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/4 
VV SZĽH schvaľuje návrh na udelenie finančného príspevku pre talentovaných športovcov 
v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške nasledovne: R. Pavlovský (1.000 EUR), J. Adámik (1.000 
EUR), J. Pišoja (1.300 EUR), L. Potočka (850 EUR), M. Raptos (850 EUR), D. Beran (1.400 EUR), 
P. Blažeková (1.400 EUR) 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: projekty Motivačný príspevok schéma B 

Bod 5 – Voľné (nevyužité) prostriedky z príspevku uznanému športu  
P. Kruľ a K. Válkyová informovali členov VV o návrhu na uvoľnenie zatiaľ nevyužitých finančných 
príspevkov z príspevku uznanému športu na nákup športovej hokejovej výstroje pre mládež (prilby, 
dresy, sety). 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/5 
VV SZĽH schvaľuje návrh na uvoľnenie finančných príspevkov na nákup športovej hokejovej 
výstroje pre mládež (prilby, dresy, sety), o konkrétnej sume bude rozhodovať na najbližšom zasadnutí 
VV po prieskume trhu a po vyhodnotení ponúk od dodávateľov hokejovej výstroje. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
P. Kruľ prezentoval členom VV návrh vedenia SZĽH na uvoľnenie finančných prostriedkov pre 
družstvá klubov Extraligy seniorov a 1. Ligy seniorov. P. Kruľ uviedol, že návrh vychádza 
z poskytnutých údajov o návštevnosti na jednotlivých zimných štadiónoch a údajov o cenách 
vstupeniek z minulej sezóny. P. Kruľ dodal, že uvedená finančná pomoc má aspoň čiastočne 
kompenzovať klubom Extraligy seniorov a 1. Ligy seniorov výpadky príjmov z predaja vstupeniek 
z aktuálnej sezóny. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/6 
VV SZĽH schvaľuje návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov pre seniorské družstvá klubov vo 
výške nasledovne: 

- 40.776 EUR jednotlivo pre kluby: HC Slovan Bratislava, HC Košice, HK Dukla Michalovce, 
HK Dukla Trenčín, 

- 31.366 EUR jednotlivo pre kluby: HK Nitra, HC 05 Banská Bystrica, HK Poprad, HKM 
Zvolen, 

- 21.956 EUR jednotlivo pre kluby: HC Nové Zámky, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 
Detva a všetky kluby pôsobiace v 1. Lige seniorov v aktuálnej sezóne 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na uvoľnenie nevyužitých finančných príspevkov 

Bod 6 - Organizačná štruktúra SZĽH 
J. Šmátrala informoval členov VV o podnetoch klubov HK Trnava a Fevra Blue Vipers, ktoré 
namietajú, že z dôvodu neukotvenia pozície Výkonného riaditeľa v Stanovách SZĽH na Kongrese 
SZĽH dňa 26.11.2020 je existencia pozície Výkonného riaditeľa v rozpore s organizačnou štruktúrou 
SZĽH. Členovia VV a vedenia SZĽH sa po diskusii zhodli, že neukotvením pozície Výkonného 
riaditeľa v Stanovách SZĽH nevznikol rozpor s organizačnou štruktúrou SZĽH a skonštatovali, že 
pozícia Výkonného riaditeľa je legitímna a riadne schválená v organizačnej štruktúre SZĽH a na jej 
existenciu v štruktúrach SZĽH sa nevyžaduje, aby bola upravená Stanovami SZĽH, pričom uvedené 
stanovisko potvrdil aj Kontrolór SZĽH. Vzhľadom na uvedené okolnosti sa členovia VV zhodli, že nie 
je potreba akýmkoľvek spôsobom upravovať organizačnú štruktúru SZĽH, nakoľko nie je v rozpore so 
Stanovami SZĽH ani s inými právnymi predpismi a o zmene organizačnej štruktúry SZĽH hlasovať 
nebudú. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/7 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie Kontrolóra SZĽH o podnetoch HK Trnava a Fevra Blue Vipers 
a skonštatoval, že existencia pozície Výkonného riaditeľa nie je v rozpore s organizačnou štruktúrou 
SZĽH resp. Stanovami SZĽH či inými právnymi predpismi a ponechal organizačnú štruktúru SZĽH 
v pôvodnej resp. aktuálnej podobe. 
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: informácia Kontrolóra SZĽH o podnetoch HK Trnava a Fevra Blue Vipers 

M. Kohút sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia VV. M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť 
VV, na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 8 
Neprítomný - 1 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný 

Bod 7 – Právne a ekonomické audity  
Bod č. 7 schváleného programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV. 
 
Bod 8 - Diskusia o návrhu na zmenu štatútu Komisie mládeže 
Bod č. 8 schváleného programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV s vedomím predkladateľa 
návrhu na zmenu Štatútu Komisie mládeže R. Kompasa (HK Dukla Trenčín n.o.). 
 
Bod 9 - Agenda športového oddelenia SZĽH a Ligových rád 1. ligy a 2 ligy seniorov 
K zasadnutiu VV sa pripojil P. Remžík, ktorý informoval členov VV o späťvzatí žiadosti na 
odstúpenie licencie klubov HK Spišská Nová Ves a  HK Spišská Nová Ves mládež. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/7 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Remžíka o späťvzatí žiadosti na odstúpenie licencie 
družstiev klubov HK Spišská Nová Ves a  HK Spišská Nová Ves mládež. 
 
P. Remžík informoval členov VV o odporúčacom stanovisku Ligovej rady 2. Ligy seniorov 
k odstúpeniu licencie družstva seniorov zo subjektu MHK Dolný Kubín na subjekt MHK Dolný Kubín 
s.r.o. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/8 
VV SZĽH schválil na základe odporúčacieho stanoviska Ligovej rady 2. Ligy seniorov žiadosť na 
odstúpenie licencie družstva seniorov zo subjektu MHK Dolný Kubín na subjekt MHK Dolný Kubín 
s.r.o. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
P. Remžík následne informoval členov VV o návrhu na schválenie výnimky z pravidiel ĽH a výnimky 
z bodu 1.5.4. Súťažného poriadku SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/9 
VV SZĽH schválil výnimku z pravidiel ĽH (pravidlo č. 17) vyznačenia pokračovania bránkových čiar 
na mantineli až po horný kryt mantinelu z dôvodu reklamy, a to na všetky zimné štadióny na ktorých 
pôsobia družstvá klubov štartujúcich v súťažiach Extraligy seniorov a 1. Ligy seniorov pre sezónu 
2020/2021. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/10 
VV SZĽH schválil výnimku z umiestnenia symboliky SZĽH v zmysle bodu 1.5.4 Súťažného poriadku 
SZĽH, a to na všetky zimné štadióny na ktorých pôsobia družstvá klubov štartujúcich v súťažiach 
SZĽH pre sezónu 2020/2021. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 
L. Pék na záver uvedeného bodu programu v krátkosti informoval členov VV o stretnutí zástupcov 
mládežníckych družstiev k priebehu a dokončeniu žiackych súťaží v sezóne 2020/2021.  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu: späťvzatie žiadosti na odstúpenie licencie družstiev klubov HK Spišská Nová Ves 
a  HK Spišská Nová Ves mládež, odporúčacie stanovisko Ligovej rady 2. Ligy seniorov k žiadosti na 
odstúpenie licencie družstva seniorov zo subjektu MHK Dolný Kubín na subjekt MHK Dolný Kubín 
s.r.o., výnimka z pravidiel ĽH, výnimka z umiestnenia symboliky SZĽH 
 
Bod 10 – Extraliga seniorov 
Ľ. Jurinyi v rámci predmetného bodu programu žiadal informácie o možnosti zrušenia štartovného pre 
družstvá Extraligy seniorov resp. pre všetky súťaže SZĽH a taktiež o financovaní družstiev klubov 
Extraligy seniorov z prostriedkov SZĽH so systému spolufinancovania k finančnému príspevku 
z MŠVVaŠ. P. Kruľ uviedol, že SZĽH si splnil povinnosť spolufinancovania vo výške najmenej 50% 
z finančného príspevku z MŠVVaŠ a uvedené sumarizačným mailom objasní klubom Extraligy 
seniorov. K zrušeniu štartového sa prítomní vyjadrili, že ďalšie splátky štartovného sa rušiť nebudú. P. 
Kruľ uviedol, že štartovné v rámci rozpočtu je riadne schválené Kongresom na rok 2021. I. Pulkert 
poznamenal, že štartovné je nutné chápať ako administratívny poplatok a jeho využitie najmä v oblasti 
súťaží SZĽH je širšie a financie získané zo štartovného SZĽH používa na rozvoj a prevádzku súťaží aj 
v období v ktorom sa nehrajú všetky súťaže SZĽH. Ľ. Jurinyi sa následne informoval o možnej 
marketingovej spolupráci medzi M-SZĽH a klubmi Extraligy seniorov. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 11 – Rôzne 
I. Pulkert informoval členov VV o poskytnutí finančného príspevku pre akadémiu HC Košice vo 
výške 25.000 EUR. I. Pulkert uviedol, že uvedená suma bude poskytovaná z rozpočtovej kapitoly zo 
schváleného rozpočtu SZĽH pre rok 2020 pre akadémiu HK Dukla Trenčín. 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/11 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o poskytnutí finančného príspevku pre akadémiu HC 
Košice vo výške 25.000 EUR. 

 
I. Pulkert informoval členov VV o žiadosti klubu HK Nové Mesto nad Váhom ohľadom finančného 
príspevku na pokrytie prevádzkových nákladov na ZŠ. I. Pulkert uviedol, že uvedená žiadosť je už 
odkomunikovaná spolu s F. Sádeckým, R. Pavlikovským so zástupcom klubu Z. Matejdesom. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/12 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie I. Pulkerta k žiadosti klubu HK Nové Mesto nad 
Váhom ohľadom finančného príspevku na pokrytie prevádzkových nákladov na ZŠ 

 
J. Šmátrala poukázal na skutočnosť, aby bola zápisnica zo zasadnutia VV zverejnená v zákonom 
stanovenej lehote najneskôr 25 dní od dňa konania zasadnutia VV. 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/13 
VV SZĽH vzal na vedomie informáciu J. Šmátralu k zverejňovaniu zápisníc zo zasadnutia 

VV. 
 
P. Kruľ informoval členov VV o aktuálnych a predpokladaných personálnych zmenách zamestnancov 
SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH v najbližšom období. 
 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/14 
VV SZĽH vzal na vedomie informáciu o aktuálnych a predpokladaných personálnych 
zmenách zamestnancov SZĽH a dcérskych spoločností SZĽH v najbližšom období. 

 
I. Pulkert opätovne informoval členov VV o žiadosti hráča A. Šťastného o údajnom nevysporiadanom 
záväzku klubu HC Slovan Bratislava voči hráčovi A. Šťastnému z minulého obdobia, ktorá bola 



prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí VV. I. Pulkert uviedol, že danú agendu komunikoval 
s klubom HC Slovan Bratislava, ktorý po preštudovaní všetkým dostupných účtovných a iných 
dokumentov uvedený záväzok neuznal, pričom I. Pulkert poznamenal, že predmetná záležitosť zrejme 
bude riešená medzi klubom HC Slovan Bratislava a hráčom A. Šťastným súdnou cestou. 
 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/15 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie I. Pulkerta o údajnom nevysporiadanom záväzku klubu 
HC Slovan Bratislava voči hráčovi A. Šťastnému. 

 
I. Guryča informoval členov VV o sťažnosti klubu HC Nové Zámky voči klubu HC Košice z dôvodu 
neuhradenia výchovného za prestup hráča M. Nagya z roku 2019. 
 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/16 
VV SZĽH sa nebude zaoberať sťažnosťou klubu HC Nové Zámky voči klubu HC Košice 
z dôvodu neuhradenia výchovného za prestup hráča M. Nagya, nakoľko nie je v kompetencii 
VV rozhodovať o oprávnenosti vyplatenia výchovného klubov za prestup hráčov, pričom VV 
odporúča klubu HC Nové Zámky, aby v uvedenej veci podali podnet Arbitrážnej komisii 
SZĽH. 

 
I. Guryča informoval členov VV o doručenom odvolaní klubu DVTK Jegesmedvék Miskolc voči 
rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č.1-2020/21, ktorým Ligová rada Extraligy seniorov 
skontumovala zápas č. 37 EXS HC Nové Zámky - DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 23.10.2020 
v prospech HC Nové Zámky. 
 

g) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/17 
VV SZĽH sa oboznámil s odvolaním klubu DVTK Jegesmedvék Miskolc voči rozhodnutiu 
Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1-2020/21 a v zmysle bodu 9.2.9 písm. b) Súťažného 
poriadku SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie vydané Ligovou radou Extraligy 
seniorov č. 1-2020/21. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 1; Nehlasoval – 2; 
  

Pracovníčka Matriky SZĽH C. Kubek informovala členov VV o doručenej žiadosti na prijatie subjektu 
Hokejový klub Mládež Snina za registrovaného člena SZĽH, ktorý v zmysle doručených dokumentov 
plánujú pôsobiť a vykonávať športovú činnosť v Humennom. 
 

h) Uznesenie VV SZĽH č. 42/2020/18 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie Matriky o doručenej žiadosti na prijatie subjektu 
Hokejový klub Mládež Snina za registrovaného člena SZĽH a žiada o vyjadrenie k predmetnej 
žiadosti klub už pôsobiaci na ZŠ v Humennom – HK Humenské Levy. 

 
Prílohy: 

1. širšia nominácia hráčov a členov RT SR 20 na MS U20 2021 v Kanade 
 

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: Jozef Stümpel 
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