
 
Zápisnica č. 48 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25.03.2021 v Bratislave 
 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Ozimák M.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
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), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Kohút M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
 

Neprítomný:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov),  
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Urbanová A. (finančná manažérka SZĽH), 
Pék L.  (predseda Komisie mládeže SZĽH), 
Kompas R. (HK DUKLA Trenčín n.o.), 
Janovský P. (riaditeľ Marketing SZĽH spol. s r.o.), 
Faithová M. (právna zástupkyňa SZĽH), 
Konečný R. (člen Ligovej rady Extraligy seniorov) 
 
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. Organizačná štruktúra SZĽH 
3. Kľúčová agenda do Kongresu 2021, doteraz uskutočnené úlohy od Kongresu 2020  
4. Odpočet plnenia rozpočtu SZĽH o.z. za rok 2020 
5. Plnenie rozpočtu SZĽH o.z. a dcérskych spoločností SZĽH za január a február 2021 
6. Rozdelenie dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. pre financovanie, mandátnych 

trénerov za obdobie január až máj 2021 a august až december 2021 
7. Zhrnutie výstupov ekonomických auditov za spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. a SZĽH 

Infra s.r.o. 
8. Komisia mládeže SZĽH  
9. Zhrnutie priorít a projektov Marketingu SZĽH spol. s r.o.  
10.  Informácia DR SZĽH o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 03.02.2021 
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. 48/2021/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 



Z 8 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 2; Zdržali sa hlasovania – 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), 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 – Organizačná štruktúra SZĽH  
M. Ozimák navrhol, aby VV schválil zmenu organizačnej štruktúry SZĽH, pričom navrhol, aby sa 
schválila pôvodná organizačná štruktúra SZĽH spred obdobia nástupu nového generálneho sekretára 
a pred vznikom pozície výkonného riaditeľa. Členovia VV hlasovali o uvedenom návrhu. 
  
Za – 2; Proti – 5; Zdržali sa – 1; 
  

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/2 
VV SZĽH neschválil návrh M.  Ozimáka na zmenu organizačnej štruktúry SZĽH v zmysle ním 
prezentovaného návrhu. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 3 – Kľúčová agenda do Kongresu 2021, doteraz uskutočnené úlohy od Kongresu 2020  
P. Kruľ informoval členov VV o kľúčovej agende jednotlivých oddelení SZĽH do plánovaného 
letného Kongresu a zhrnul podstatné úlohy, ktoré majú na starosti jednotlivé oddelenia SZĽH. P. Kruľ 
predstavil členom VV aj zoznam doteraz uskutočnených úloh a aktivít jednotlivých oddelení SZĽH od 
Kongresu 26.11.2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/3 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o kľúčovej agende jednotlivých oddelení SZĽH do 
plánovaného letného Kongresu a zoznam doteraz uskutočnených úloh a aktivít jednotlivých oddelení 
SZĽH od Kongresu 26.11.2020. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Kľúčová agenda do Kongresu 2021, doteraz uskutočnené úlohy od Kongresu 2020 
 
Bod 4 – Odpočet plnenia rozpočtu SZĽH o.z. za rok 2020 

K bodu programu 4. sa pripojila prizvaná A. Urbanová a spoločne s P. Kruľom prezentovali členom 
VV odpočet rozpočtu SZĽH za rok 2020. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/4 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o prezentovanom odpočte plnenia rozpočtu SZĽH za rok 2020 
 



Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Odpočet plnenia rozpočtu SZĽH o.z. za rok 2020 

 

Bod 5 – Plnenie rozpočtu SZĽH o.z. a dcérskych spoločností SZĽH za január a február 2021 

A. Urbanová informovala členov VV o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH a dcérskych spoločností 
SZĽH za mesiace január a február 2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Urbanovej o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH 
a dcérskych spoločností SZĽH za mesiace január a február 2021. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Plnenie rozpočtu SZĽH o.z. a dcérskych spoločností SZĽH za január a február 
2021 

 
Bod 6 - Rozdelenie dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. pre financovanie, mandátnych 
trénerov za obdobie január až máj 2021 a august až december 2021 
P. Kruľ informoval členov VV o plánovanom prerozdelení finančných prostriedkov získaných 
z dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. zo zisku z organizácie z MS 2019, pričom P. Kruľ 
uviedol, že z uvedených finančných prostriedkov bude SZĽH realizovať projekt financovania 
mandátnych trénerov v období a rozsahu dohodnutom na Kongrese 26.11.2020 v rámci schváleného 
rozpočtu SZĽH na rok 2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/6 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o prerozdelení finančných prostriedkov získaných 
z dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. zo zisku z organizácie z MS 2019 na projekt 
financovania mandátnych trénerov v rámci schváleného rozpočtu SZĽH na rok 2021. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Rozdelenie dividendy zo spoločnosti Hockey event, a.s. pre financovanie, 
mandátnych trénerov za obdobie január až máj 2021 a august až december 2021 

 

Bod 7 – Zhrnutie výstupov ekonomických auditov za spoločnosti Marketing SZĽH spol. s  r.o. a 

SZĽH Infra s.r.o. 
P. Kruľ prezentoval členom VV výstupy z ekonomických auditov za spoločnosti Marketing SZĽH 
spol. s r.o. a SZĽH Infra s.r.o. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/7 
VV SZĽH vzal na vedomie P. Kruľom prezentované výstupy z ekonomických auditov za spoločnosti 
Marketing SZĽH spol. s r.o. a SZĽH Infra s.r.o. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: výstupy z ekonomických auditov za spoločnosti Marketing SZĽH spol. s r.o. a 
SZĽH Infra s.r.o. 
 
Bod 8 - Komisia mládeže SZĽH  
R. Peciar prezentoval členom VV návrh zmien v štatúte Komisie mládeže. Po diskusií členov VV s L. 
Pékom a R. Kompasom o jednotlivých navrhovaných zmenách v ustanoveniach štatútu Komisie 
mládeže hlasovali členovia VV o prijatí zmien v štatúte Komisie mládeže. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/8 



VV SZĽH schvaľuje znenie štatútu Komisie mládeže SZĽH v znení predložených zmien (príloha č. 
1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
Následne hlasovali členovia VV o zmenách v personálnom zložení Komisie mládeže SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/9 
VV SZĽH ku dňu 25.03.2021 odvoláva doterajších členov Komisie mládeže SZĽH vrátane predsedu a 
podpredsedu, a to: J. Jaška, I. Guryču, M. Štrbáka, M. Nováka, J. Šimka, I. Feneša, J. Škraka, Ž. 
Pálffyho, T. Chrenka a T. Pšenku. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/10 
VV SZĽH na návrh prezidenta SZĽH volí za predsedu Komisie mládeže SZĽH L. Péka 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/11 
VV SZĽH určuje predsedovi Komisie mládeže SZĽH termín do 01.04.2021 na predloženie návrhov 
kandidátov na členov Komisie mládeže SZĽH, ktorých bude VV SZĽH voliť v  zmysle bodu 3.3. 
Štatútu Komisie mládeže SZĽH. 
VV SZĽH určuje riadnym členom SZĽH termín do 31.03.2021 na predloženie návrhov (najviac dvoch 
kandidátov za klub) na členov Komisie mládeže SZĽH, ktorých bude VV SZĽH voliť v  zmysle bodu 
3.4. Štatútu Komisie mládeže SZĽH. VV SZĽH žiada, aby riadni členovia SZĽH zasielali návrhy 
jednotlivých kandidátov na členov Komisie mládeže SZĽH na príslušné regionálne zväzy ľadového 
hokeja, ktoré následne do 01.04.2021 zosumarizujú návrhy kandidátov na členov Komisie mládeže 
SZĽH pre VV SZĽH. Akceptovaný bude iba taký návrh kandidáta na člena Komisie mládeže SZĽH, 
ktorý je zaslaný z emailovej adresy klubu resp. štatutárneho zástupcu klubu uvedenej v IS SZĽH 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: štatút Komisie mládeže SZĽH 
 
Bod 9 - Zhrnutie priorít a projektov Marketingu SZĽH spol. s r.o. 
P. Janovský informoval členov VV o prioritách a rozpracovaných projektoch a aktivitách Marketingu 
SZĽH do najbližšieho obdobia. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/12 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Janovského o rozpracovaných projektoch a aktivitách 
Marketingu SZĽH do najbližšieho obdobia. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: projekty Marketingu SZĽH spol. s r.o. 
 
Bod 10 – Informácia DR SZĽH o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 03.02.2021 
J. Šmátrala informoval členov VV o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 03.02.2021, 
týkajúceho sa konania o preskúmaní úkonov verejného obstarávateľa – SZĽH k verejnému 
obstarávaniu na zákazku „Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja“. K predmetnému 
rozhodnutiu sa vyjadrila aj M. Faithová, ktorá vysvetlila členom VV vytýkané pochybenia 
vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/13 



VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu a M. Faithovej k rozhodnutiu Úradu pre verejné 
obstarávanie zo dňa 03.02.2021, týkajúceho sa konania o preskúmaní úkonov verejného obstarávateľa 
– SZĽH k verejnému obstarávaniu na zákazku „Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 03.02.2021 

Bod 12 – Rôzne 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/14 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Faithovej o procese nákupu detských setov a prilieb 
pre deti a mládež. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/15 
VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu Hokejový klub Mládež Snina za 
registrovaného člena SZĽH. 

 Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/16 
VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu Ženský hokejový klub Michalovce 
za registrovaného člena SZĽH. 

 Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/17 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie a vysvetlenia R. Konečného o rozhodnutí Ligovej rady 
Extraligy seniorov o námietke klubu HK Dukla Trenčín týkajúcej sa zápasu EXS č. 291, ktorý 
sa uskutočnil dňa 19.03.2021. 

 
e) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/18 

VV SZĽH rozhodol o predčasnom skončení súťaží Extraligy žien, 2. ligy seniorov, Extraligy 
juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, žiackych súťaží a 
súťaže prípraviek pre sezónu 2020/2021 na základe odporúčania riadiacich orgánov 
príslušných súťaží a poveruje riadiace orgány príslušných súťaží procesne zabezpečiť 
predčasné skončenie uvedených súťaží pre sezónu 2020/2021.  
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 

 
f) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/19 

VV SZĽH vzal na vedomie informáciu od J. Šmátralu, o tom, že Hokejovému klubu 
Bratislava nebola Slovenským zväzom ľadového hokeja zaslaná odpoveď na žiadosť 
o poskytnutie informácii v lehote podľa Stanov SZĽH. J. Šmátrala informoval VV o tom, že 
uvedená žiadosť o poskytnutie informácii bola podpísaná I. Guryčom, ktorý je podľa registra 
klubov v IS SZĽH štatutárnym zástupcom klubu, a bol v danej veci oprávnený konať za 
predmetný klub. M. Faithová, R. Peciar a I. Pulkert argumentovali skutočnosťou, že podľa 
registra mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, podľa 
Slovenského športového portálu, ktorého správcom je Národné športové centrum 
a prevádzkovateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR I. Guryča nie je 
štatutárnym zástupcom Hokejového klubu Bratislava, a keďže nepreukázal SZĽH 
splnomocnenie na konanie za menovaný klub, žiadosť klubu podpísaná neoprávnenou osobou 
nemohla voči SZĽH vyvolať právne účinky. Členovia VV následne skonštatovali, že ak sa I. 
Guryča nepreukázal plnou mocou pre konanie za Hokejový klub Bratislava, konať za klub 
môže iba štatutárny zástupca klubu R. Guryča. Napriek uvedeným skutočnostiam sa členovia 
VV  a vedenia SZĽH zhodli, že na žiadosť I. Guryču poskytne SZĽH odpoveď I. Guryčovi v 
lehote do 30 dní od tohto zasadnutia VV. 

 
g) Uznesenie VV SZĽH č. 48/2021/20 



P. Kruľ informoval členov VV o liste I. Guryču, ktorý sa týkal štartovného či čerpania 
finančných prostriedkov SZĽH, pričom VV SZĽH vzal na vedomie informáciu P. Kruľa, že 
štartovné je poplatkom, ktorý slúži na rozvoj a prevádzku súťaží aj v období v ktorom sa 
nehrajú všetky súťaže SZĽH, a preto v zmysle schváleného rozpočtu SZĽH je klubmi 
uhrádzané aj v čase, keď sa nehrajú všetky súťaže SZĽH. P. Kruľ skonštatoval, že účel, na 
ktorý sa používajú finančné prostriedky získané zo štartovného je uvedený priamo v  samotnej 
smernici SZĽH o štartovnom. 
 

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 


	Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne

