
 
Zápisnica č. 44 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18.02.2021 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), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Gross L.  (člen VV), 
Kohút M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
 
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), 
Pavlikovský R. (poradca prezidenta a výkonného riaditeľa pre strategický rozvoj a verejnú správu), 
Šaštinská E. (HR oddelenie), 
 
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. Nákup detských setov a prilieb - otváranie obálok a prezentácia produktov 
3. Stratégia SZĽH  
4. Organizačná štruktúra a personálne zmeny  

5. Odpočet plnenia rozpočtu SZĽH o.z. za rok 2020 
6. Plnenie rozpočtu SZĽH o.z. a dcérskych spoločností SZĽH za január 2021, detail celkových 

personálnych nákladov v porovnaní s rozpočtom, neuhradené štartovné za sezónu 2020/2021 
7. Čiastočné rozdelenie dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. pre financovanie 

mandátnych trénerov za obdobie január až máj 2021 
8. Ekonomické audity za spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. a SZĽH Infra s.r.o 
9. Aktuálne žiadosti o informácie z klubov a Dozornej rady SZĽH 
10. Extraliga seniorov a 1. liga seniorov 
11. Distribúcia hokejok 
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. 44/2021/1 
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), 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). 
 
Bod 2 – Nákup detských setov a prilieb - otváranie obálok a prezentácia produktov 
Úvodom bodu 2. programu členovia VV SZĽH hlasovali o úprave znenia uznesenia VV SZĽH 
42/2020/5 zo zasadnutia VV SZĽH zo dňa 17.12.2020, pričom VV z uvedeného uznesenia vypustil 
slovo „dresy“. Následne členovia VV hlasovali úprave uznesenia VV SZĽH 42/2020/5 v znení: VV 

SZĽH schvaľuje návrh na uvoľnenie finančných príspevkov na nákup športovej hokejovej výstroje pre 
mládež (prilby, sety), o konkrétnej sume bude rozhodovať na najbližšom zasadnutí VV po prieskume 
trhu a po vyhodnotení ponúk od dodávateľov hokejovej výstroje. 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/2 
VV SZĽH schválil úpravu uznesenia VV SZĽH 42/2020/5 v znení: VV SZĽH schvaľuje návrh na 
uvoľnenie finančných príspevkov na nákup športovej hokejovej výstroje pre mládež (prilby, 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; 
 
V ďalšom priebehu zasadnutia k bodu 2. programu bola prítomná iba K. Válkyová (poverená 
vyhotovením zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk) a členovia VV, ktorí boli členmi komisie 
k vyhodnoteniu ponúk zákazky na tovary podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
s názvom zákazky „Detský hokejový setov s taškou“.   
Minimálne množstvo: 

a) S/M – vek 3 – 6 rokov, veľkosť 91 – 122 cm - 238 ks 
b) L/XL – vek 6 – 9 rokov, veľkosť 115 – 145 cm - 237 ks 

 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
RED REBEL, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava   59,00 EUR bez DPH 
Střída sport Slovakia, Vápenná 15, 821 04 Bratislava     79,00 EUR bez DPH 
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., Panónska cesta 38/A, 85104 Bratislava 94,50 EUR bez DPH 
 
Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  
RED REBEL, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava nesplnenie bodov v sekcii 13 výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 
 

Obchodné meno / názov 

uchádzača, sídlo / miesto 
podnikania uchádzača 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie 

ponúk predložené 
uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie  

RED REBEL, s.r.o. Neúspešný kandidát nie Nesplnenie bodu  



13 z výzvy 

Střída sport Bratislava s.r.o. Úspešný kandidát nie Splnenie všetkých 
podmienok 

ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. Úspešný kandidát nie Splnenie všetkých 
podmienok 

 
K ďalšiemu priebehu bodu 2. programu bol prizvaný Kontrolór SZĽH JUDr. Jaromír Šmátrala, PhD. 
Pri vyhodnocovaní ponúk sa členovia komisie zaoberali výškou ceny, ktorá sa im zdala vysoká pri 
uchádzačoch Střída sport Bratislava s.r.o. a ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. Uvedené konzultovali 
s Kontrolórom SZĽH JUDr. Jaromírom Šmátralom, PhD., ten uviedol, že nie je odborník na verejné 
obstarávanie a nevie sa vyjadriť, či po vylúčení uchádzača RED REBEL, s.r.o. má pokračovať so 
zvyšnými dvomi uchádzačmi alebo sa nemusí prijať ponuka týchto uchádzačov a urobiť verejné 
obstarávanie nanovo. Na základe toho sa rozhodli prijať nasledovné: „Keďže členovia komisie cenu 
ponúknutú uchádzačmi Střída sport Bratislava s.r.o. a ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o považujú za 
privysokú, odporúčajú neprijať žiadnu z týchto ponúk.“ 
Komisia odporúča, aby verejné obstarávanie zabezpečované odborníkmi z verejného obstarávania. 
Komisia následne navrhla SZĽH zrušiť postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou  v súlade s ust. § 
57 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 
V ďalšom priebehu zasadnutia k bodu 2. programu bola opäť prítomná iba K. Válkyová (poverená 
vyhotovením zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk) a členovia VV, ktorí boli členmi komisie 
k vyhodnoteniu ponúk zákazky na tovary podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
s názvom zákazky „Detská hokejová prilba s mriežkou“.   
Minimálne množstvo: 548 ks 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 
RED REBEL, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava   45,00 EUR bez DPH 
Střída sport Slovakia, Vápenná 15, 821 04 Bratislava     43,00 EUR bez DPH 
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., Panónska cesta 38/A, 85104 Bratislava 38,00 EUR bez DPH 
 
Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  
RED REBEL, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava nesplnenie bodov v sekcii 13 výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 
 

Obchodné meno / názov 

uchádzača, sídlo / miesto 
podnikania uchádzača 

Návrh kritéria na 

vyhodnotenie 

ponúk predložené 
uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie  

RED REBEL, s.r.o. Neúspešný kandidát 
nie Nesplnenie bodu  

13 z výzvy 

Střída sport Bratislava s.r.o. Úspešný kandidát nie Splnenie všetkých 
podmienok 

ALL SPORTS SLOVAKIA, 
s.r.o., 

Úspešný kandidát nie Splnenie všetkých 
podmienok 

 
Členovia komisie odporúčajú prijať SZĽH ponuku od spoločnosti ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., 
cena detskej hokejovej prilby s mriežkou v sume 38 EUR bez DPH. 



Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte 

Podklady k bodu: Výzva na detský hokejový set s taškou – podmienky hodnotenia, Výzva na detskú 
hokejovú prilbu s mriežkou – podmienky hodnotenia, zápisnica s otvárania obálok a vyhodnotenia 
ponúk – vzor, zriadenia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 
Bod 3 – Stratégia SZĽH  
K bodu programu 3. sa pripojil prizvaný R. Pavlikovský a spoločne s P. Kruľom prezentovali členom 
VV návrh stratégie SZĽH na obdobie rokov 2021 – 2031. P Kruľ uviedol, že víziou SZĽH je najmä 
vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku a vytvoriť v hokeji atraktívne prostredie, ktoré 
ponúkne kvalitnú alternatívu pre výchovu detí a mládeže.  
P. Kruľ uviedol, že k vráteniu Slovenska medzi svetovú hokejovú špičku je potrebné najmä  

 zvýšenie počtu registrovaných hráčov a športových odborníkov v systéme SZĽH,  
 zvýšenie kvality hráčov a hokejových odborníkov, aby sa slovenský mládežnícky hokej 

kvalitatívne dorovnal svetovej hokejovej špičke, 
 zvýšenie počtu a kvality ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry  
 zvýšenie konkurencieschopnosti seniorských klubov a reprezentácii 
 pozdvihnutie ženského hokeja v systéme SZĽH vo všetkých aspektoch 

K Kruľ poznamenal, že k vytvoreniu atraktívneho prostredia pre výchovu detí a mládeže 
v slovenskom hokeji je potrebné najmä 

 zvýšenie kvality vzdelania trénerov a mladých hokejistov na Slovensku, 
 zvýšenie spokojnosti rodičov s hokejom ako vhodným prostredím pre výchovu a vzdelanie 

detí, 
 zlepšenie vnímania hodnotovej identity a vzorového postavenie slovenského hokeja 

v spoločnosti. 
Vedenie SZĽH a VV sa bude zaoberať detailným rozpracovaním stratégie SZĽH aj na ďalších 
zasadnutiach VV, pričom uvedená agenda bude pravidelne predmetom zasadnutí VV, nakoľko sa 
jedná o kľúčovú oblasť vedenia SZĽH a VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/3 
VV SZĽH schválil stratégiu SZLH na obdobie rokov 2021 – 2031 prezentovanú P. Kruľom a R. 
Pavlikovským. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: stratégia SZĽH na obdobie rokov 2021 – 2031 
 
Bod 4 – Organizačná štruktúra a personálne zmeny  
K bodu programu 4. sa pripojila prizvaná E. Šastinská a spoločne s P. Kruľom detailne špecifikovali 
členom VV úlohy jednotlivých oddelení a pracovníkov SZĽH v zmysle aktuálne platnej organizačnej 
štruktúry SZĽH. P. Kruľ informoval členov VV o zmene na rozvojom oddelení SZĽH, ktorého 
riadenie bude zabezpečovať M. Ladiver, pričom R. Pavlikovský bude vykonávať činnosť na pozícii 
poradcu prezidenta a výkonného riaditeľa pre strategický rozvoj a verejnú správu. P. Kruľ informoval, 
že novým projektovým manažérom na rozvojom oddelení SZĽH sa stal M. Lečko. P. Kruľ taktiež 
uviedol, že v pozícii regionálneho manažéra prešovského kraja strieda pôvodného regionálneho 
manažéra M. Petrička nový regionálny manažér J. Kužma. P. Kruľ informoval, že oddelenie 
rozhodcov SZĽH preberá po J. Sýkorovi M. Klejna. P. Kruľ poznamenal, že koordinátorom 
a mentorom metodického oddelenia SZĽH bude J. Filc, v rámci metodického oddelenia SZĽH bude 
M. Štrbák zabezpečovať metodickú činnosť rozvoja hráča. P. Kruľ uviedol, že miesto I. Guryču 
v pozícií riadenia športového oddelenia SZĽH preberá R. Konečný. P. Kruľ uviedol, že L. Pavelekovú 
na ekonomickom oddelení SZĽH nahrádza K. Šinkovič a ekonomickú agendu dcérskych spoločností 
SZĽH namiesto externých účtovných služieb bude zabezpečovať V. Michálek. P. Kruľ uviedol, že K. 
Bingulacová z dôvodu nástupu na materskú dovolenku dočasne nebude pôsobiť na Marketingu SZĽH. 



P. Kruľ zároveň dodal, že od nástupu nového vedenia sa celkový počet zamestnancov znížil 
o desiatich. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/4 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o detailnej špecifikácii úloh jednotlivých oddelení 
a pracovníkov SZĽH a o personálnych zmenách pracovníkov/zamestnancov SZĽH a dcérskych 
spoločností SZĽH. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Organizačná štruktúra a personálne zmeny 

Bod 5 – Odpočet plnenia rozpočtu SZĽH o.z. za rok 2020  
Bod 5. programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV. 
 
Bod 6 - Plnenie rozpočtu SZĽH o.z. a dcérskych spoločností SZĽH za január 2021, detail 
celkových personálnych nákladov v porovnaní s  rozpočtom, neuhradené štartovné za sezónu 
2020/2021 
Bod 6. programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV. 
 
Bod 7 – Čiastočné rozdelenie dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. pre financovanie 
mandátnych trénerov za obdobie január až máj 2021 
Bod č. 7 programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV. 
 
Bod 8 - Ekonomické audity za spoločnosti Marketing SZĽH spol. s  r.o. a SZĽH Infra s.r.o 
Bod č. 8 programu presunutý na nasledujúce zasadnutie VV. 
 
Bod 9 - Aktuálne žiadosti o informácie z klubov a Dozornej rady SZĽH 
Členovia VV sa zaoberali časťou podnetu Hokejového klubu Bratislava o.z. vo vzťahu k návrhu na 
zrušenie všetkých amatérskych súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021. VV napriek pretrvávajúcej 
pandemickej situácii spoločne so SZĽH ako organizátorom súťaží SZĽH vyvinie všetku snahu, aby 
súčasne s postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení v sezóne 2020/2021 zabezpečil pre 
družstvá klubov prihlásených do súťaží SZĽH priestor a podmienky pre naštartovanie tréningového 
a následne podľa možností aj súťažného zápasového procesu. Z uvedených dôvodov VV resp. SZĽH 
zatiaľ neuvažuje nad zrušením mládežníckych a vybraných seniorských súťaží - 2. ligy seniorov 
a Extraligy žien pre sezónu 2020/2021 
 
Ostatná agenda bodu č. 9 programu presunutá na nasledujúce zasadnutie VV. 

Bod 10 – Extraliga seniorov a 1. liga seniorov 
P. Kruľ informoval členov VV o návrhu finančnej pomoci družstvám klubov pôsobiacich v sezóne 
2020/2021 v súťažiach Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov vo forme pôžičky. P. Kruľ uviedol, že 
SZĽH je pripravený poskytnúť na požiadanie klubom Extraligy seniorov pôžičku vo výške najviac 
100.000 EUR na dohratie základnej časti Extraligy seniorov a taktiež pôžičku vo výške najviac 
100.000 EUR na odohratie play-off Extraligy seniorov. P. Kruľ informoval, že SZĽH je pripravený 
poskytnúť na požiadanie klubom 1. ligy seniorov pôžičku vo výške najviac 40.000 EUR na odohratie 
súťaže 1. ligy seniorov. P. Kruľ poznamenal, že podmienkou na poskytnutie pôžičky bude preukázanie 
uhradenie záväzkov voči SZĽH, preskúmanie účtovného stavu klubu pred poskytnutím finančných 
prostriedkov a určenie zabezpečenia danej pôžičky akceptovateľné SZĽH. Pôžička by sa následne 
mala splácať v najviac 6 splátkach systémom jeseň – jar, pričom konkrétne podmienky na poskytnutie 
pôžičky upraví zmluva medzi SZĽH a klubom. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/5 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančnej pôžičky družstvám klubov pôsobiacich v sezóne 2020/2021 
v súťažiach  



 Extraligy seniorov vo výške najviac 100.000 EUR na dohratie základnej časti Extraligy 
seniorov a taktiež pôžičku vo výške najviac 100.000 EUR na odohratie play-off Extraligy 
seniorov 

 1. ligy seniorov vo forme pôžičky najviac 40.000 EUR na odohratie súťaže 1. ligy seniorov, 
podmienkou na poskytnutie pôžičky bude preukázanie uhradenia záväzkov voči SZĽH, preskúmanie 
účtovného stavu klubu pred poskytnutím finančných prostriedkov a jasné určenie zabezpečenia danej 
pôžičky akceptovateľné SZĽH, pričom konkrétne podmienky na poskytnutie pôžičky budú upravené v 
zmluve medzi SZĽH a klubom. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2; 
 
Členovia VV hlasovali o požiadavke na prípadné poskytnutie pôžičky pre klub Bratislava Capitals na 
odohratie súťaže ICE Hockey League v sezóne 2020/2021. 
 
Za – 0; Proti – 4; Zdržali sa – 3; Nehlasovali – 2; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/6 
VV SZĽH neschválil požiadavku na prípadné poskytnutie pôžičky pre klub Bratislava Capitals na 
odohratie súťaže ICE Hockey League v sezóne 2020/2021 z dôvodu, že uvedená finančná pôžička je 
poskytovaná iba klubom pôsobiacim v súťažiach SZĽH, a to na dohratie seniorských súťaží SZĽH - 
Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Extraliga seniorov a 1. liga seniorov – podmienky poskytnutia finančnej pôžičky 

Bod 11 – Distribúcia hokejok 
Z dôvodu trvania pandémie spôsobenej ochorením COVID – 19 a v súvislosti s existujúcimi 
protipandemickými opatreniami a v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 30/2020/24 navrhuje 
vedenie SZĽH členom VV upraviť termíny distribúcie neposkytnutej časti hokejok. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/7 
VV SZĽH z dôvodu trvania pandémie spôsobenej ochorením COVID – 19 a v súvislosti 
s existujúcimi protipandemickými opatreniami schválil návrh na úpravu termínu distribúcie hokejok 
(resp. ich neposkytnutej časti) do klubov a reprezentácií SR, pričom hokejky, ktoré mali byť pôvodne 
distribuované na jar 2021 sa ich distribúcia posúva v čase na jeseň 2021. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 2 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  

Bod 12 – Rôzne 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 44/2021/8 

VV SZĽH diskutoval o činnosti inštruktorov rozhodcov SZĽH a o činnosti a opodstatnenosti 
inštruktorov rozhodcov  v systéme súťaží SZĽH do budúcich období. 

 

Ostatná agenda bodu č. 12 programu presunutá na nasledujúce zasadnutie VV. 

 
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 2021. 

 
 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 



 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 


	Členovia komisie odporúčajú prijať SZĽH ponuku od spoločnosti ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o., cena detskej hokejovej prilby s mriežkou v sume 38 EUR bez DPH.
	Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte

