
 
Zápisnica č. 50 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 28.04.2021 v Bratislave 
 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Jurinyi Ľ. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Handzuš M. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Lipovský M. (člen VV),  
Kohút M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Pálffy Ž. (člen VV),  
Gross L.  (člen VV),  
Ozimák M.  (člen VV),  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov),  
 
Neprítomný:  
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Budi A.  (zástupkyňa APHK), 
Hrubý R. (zástupca HC Slovan Bratislava), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 
prenosu, 
Hofstädter P. (zástupca HC Slovan Bratislava), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 
prenosu, 
Burinský M. (zástupca HK Dukla Michalovce) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 
prenosu, 
Urbanová A. (finančná riaditeľka SZĽH), 
Pék L.  (športové oddelenie SZĽH), 
Remžík P. (športové oddelenie SZĽH), 
Konečný R. (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. Extraliga seniorov SZĽH v sezóne 2021/2022 – diskusia so zástupcami APHK 
3. Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022 
4. Odpočet a plnenie rozpočtu SZĽH za obdobie január – marec 2021 
5. 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. 50/2021/1 
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 – Extraliga seniorov SZĽH v sezóne 2021/2022 – diskusia so zástupcami APHK  
Bodu 2. programu VV sa osobne zúčastnila aj zástupkyňa APHK A. Budi, prostredníctvom online 
spojenia sa prerokovania predmetného bodu zúčastnili aj zástupcovia HC Slovan Bratislava R. Hrubý 
a P. Hofstädter a zástupca HK Dukla Michalovce M. Burinský. A. Budi úvodom predmetného bodu 
rokovania uviedla, že zvyšných deväť extraligových klubov sa prebiehajúceho prerokovania bodu 2. 
programu VV nezúčastní, pričom je poverená týmito klubmi v ich mene za APHK sa zúčastniť na 
prebiehajúcom zasadnutí VV. Na otázku, prečo sa týchto deväť extraligových klubov nezúčastnilo 
rokovania VV A Budi odpovedala, že tieto kluby sa najskôr vopred chceli stretnúť s vedením SZĽH a 
až výstup z tohto rokovania mal byť prezentovaný členom VV. 
A. Budi uviedla, že deväť klubov v sezóne 2020/2021 pôsobiacich v Extralige seniorov sa rozhodlo 
založiť občianske združenie a neprihlásiť sa do Extraligy seniorov SZĽH pre sezónu 2021/2022. A. 
Budi následne poznamenala, že na základe právnej analýzy je potrebným krokom k založeniu vlastnej 
profesionálnej hokejovej ligy vystúpenie t. j. zrušenie členstva týchto klubov v  SZĽH, pričom na 
vystúpení z členstva v SZĽH sa časť klubov už dohodla na minulotýždňovom stretnutí vo Zvolene. A. 
Budi v mene predmetných klubov žiada VV, aby poverila výkonné vedenie SZĽH na prerokovanie 
možností nastavenia spolupráce medzi SZĽH a vystupujúcimi klubmi zo SZĽH v rámci ich pôsobenia 
v plánovanej novozaloženej profesionálnej hokejovej súťaži. A. Budi odôvodnila uvedený zámer časti 
extraligových klubov snahou o autonómnosť klubov pri samostatnom riadení vlastnej profesionálnej 
hokejovej súťaže mimo systému súťaží SZĽH, pričom časti extraligových klubov nevyhovuje 
momentálny „hybridný“ systém fungovania Extraligy seniorov SZĽH, kde súťaž riadi Ligová rada 
SZĽH a marketingové aktivity súťaže zastrešuje APHK. Na otázku zástupcov vedenia SZĽH, čo 
konkrétne je dôvodom nespokojnosti časti extraligových klubov pri riadení súťaže Ligovou radou 
SZĽH A. Budi uviedla, že konkrétne dôvody budú vedeniu SZĽH prezentované na osobnom rokovaní 
so zástupcami časti extraligových klubov.  
M. Šatan, I. Pulkert a P. Kruľ skonštatovali, že nepovažujú za korektné, aby časť extraligových klubov 
negociovala so SZĽH podmienky budúcej spolupráce v rámci fungovania súkromnej profesionálnej 
hokejovej ligy v čase, keď sa už časť extraligových klubov rozhodla vystúpiť z členstva SZĽH, 
pričom uvedené doteraz časť extraligových klubov oficiálne neoznámila SZĽH.  
M. Šatan požiadal A. Budi o ozrejmenie dôvodov, s čím je konkrétne časť extraligových klubov 
nespokojná, a prečo chcú vystúpiť z členstva v SZĽH. 
A. Budi uviedla, že od časti extraligových klubov nemá mandát na prezentovanie týchto dôvodov, 
pričom uvedené bude predmetnom osobitného rokovania s vedením SZĽH. A. Budi požiadala vedenie 
SZĽH o určenie termínu spoločného stretnutia s časťou extraligových klubov na prejednanie 
spolupráce k plánovanej novozaloženej profesionálnej hokejovej súťaži. 
Následne sa k uvedenej iniciatíve časti extraligových klubov vyjadrili Ľ. Jurinyi, M. Kohút a M. 
Handzuš, ktorí prezentovali svoj názor na odtrhnutie časti extraligových klubov od SZĽH a založenie 
súkromnej profesionálnej hokejovej súťaže. 
Z prítomných zástupcov klubov sa k uvedenej iniciatíve časti extraligových klubov vyjadrili R. Hrubý 
a M. Burinský.  



Následne sa členovia VV, vedenie SZĽH a A. Budi dohodli, že termín spoločného stretnutia bude 
dohodnutý bezodkladne po ukončení zasadnutia VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Budi iniciatíve časti extraligových klubov k vystúpeniu 
z členstva zo SZĽH a k plánovanému vzniku súkromnej profesionálnej hokejovej súťaže, pričom sa 
vedenie SZĽH, VV a zástupkyňa APHK dohodli, že prejednanie požiadaviek časti extraligových 
klubov sa uskutoční na spoločnom stretnutí, ktorého termín bude dohodnutý po skončení zasadnutia 
VV. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte 

Podklady k bodu:  
 
Z ďalšieho priebehu zasadnutia VV sa ospravedlnil Ľ. Jurinyi, M. Handzuš a následne aj M. Kohút. 
M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 6 
Neprítomní - 3 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný 
 
Bod 3 – Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022 
L. Pék, P. Remžík a R. Konečný prezentovali členom VV návrh na schválenie podmienok na 
prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022 pre súťaže Extraliga seniorov, 1. liga 
seniorov, 2. liga seniorov, Extraliga juniorov, 1. liga juniorov, Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, Liga 
kadetov, liga starších žiakov 8. ročník, liga starších žiakov 7. ročník , liga mladších žiakov 6. ročník, 
liga mladších žiakov 5. ročník a súťaž prípraviek HP4 a HP3. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/3 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022 pre 
súťaže Extraliga seniorov, 1. liga seniorov, 2. liga seniorov, Extraliga juniorov, 1. liga juniorov, 
Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, Liga kadetov, liga starších žiakov 8. ročník, liga starších žiakov 7. 
ročník , liga mladších žiakov 6. ročník, liga mladších žiakov 5. ročník a súťaž prípraviek HP4 a HP3 
(príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Na návrh generálneho sekretára SZĽH I. Pulkerta následne VV rozhodoval o schválení termínov na 
prihlásenie sa a odhlásenie sa družstiev zo súťaží SZĽH pre sezónu 2021/2022, pričom R. Konečný 
k uvedenému ozrejmil, že vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID - 19, na základe ktorej 
sa v sezóne 2020/2021 odohrali iba dve najvyššie seniorské profesionálne súťaže, sa uvedené termíny 
navrhli diferencovať pre profesionálne súťaže SZĽH, amatérske súťaže SZĽH a osobitne pre súťaž 
prípraviek. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/4 
VV SZĽH na návrh GS SZĽH schválil termíny na prihlásenie sa a odhlásenie sa družstiev zo súťaží 
SZĽH pre sezónu 2021/2022 pre profesionálne súťaže SZĽH, amatérske súťaže SZĽH a osobitne pre 
súťaž prípraviek (príloha č. 2). VV nadväznosti na schválenie uvedených termínov bude iniciovať 
prostredníctvom hlasovania spôsobom per rollam prijatie zmien v bodoch 4.4.1 a 4.4.2 Súťažného 
poriadku SZĽH a čl. II. ods. 1. Smernice pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom 
alebo počas príslušnej súťaže SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  



Podklady k bodu: podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2021/2022 pre 
súťaže Extraliga seniorov, 1. liga seniorov, 2. liga seniorov, Extraliga juniorov, 1. liga juniorov, 
Extraliga dorastu, 1. liga dorastu, Liga kadetov, liga starších žiakov 8. ročník, liga starších žiakov 7. 
ročník , liga mladších žiakov 6. ročník, liga mladších žiakov 5. ročník a súťaž prípraviek HP4 a HP3, 
termíny na prihlásenie sa a odhlásenie sa družstiev zo súťaží SZĽH pre sezónu 2021/2022 
 
Bod 4 – Odpočet a plnenie rozpočtu SZĽH za obdobie január – marec 
K bodu programu 4. sa pripojila prizvaná A. Urbanová a spoločne s P. Kruľom prezentovali členom 
VV odpočet plnenia rozpočtu SZĽH za obdobie január – marec 2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/5 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Urbanovej o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH za 
mesiace január až marec 2021. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: odpočet plnenia rozpočtu SZĽH za obdobie január – marec 2021. 
 
Bod 5 – Rôzne 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/6 
VV SZĽH schválil zmenu prijímateľa finančných prostriedkov z uznesenia VV SZĽH 
30/2020/17 zo subjektu S&S Kovovýroba s.r.o. na mesto Nové Zámky. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/7 
VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu HK Levice s.r.o. za registrovaného 
člena SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/8 

VV SZĽH sa vyjadril k žiadosti SUHA o poskytnutie finančných prostriedkov pre kluby 
univerzitného hokeja, ktoré SUHA zastrešuje, pričom VV SZĽH a vedenie SZĽH vyjadrilo 
prísľub podpory pre SUHA a univerzitné kluby do budúcich období, podmienkou je však 
vznik členstva hráčov a univerzitných klubov v SZĽH a predstavenie koncepcie začlenenia 
univerzitného hokeja do systému súťaží SZĽH. 

 
d) Uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/9 

VV SZĽH bol oboznámený so žiadosťami hokejového klubu HOBA Bratislava a STaRZ 
o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu zimného štadióna na Harmincovej 
ulici v Bratislave na ktorom pôsobí HOBA Bratislava a ktorý je v správe STaRZ. VV vyjadril 
prísľub poskytnutia finančnej podpory na rekonštrukciu predmetného zimného štadióna, 
pričom na budúce zasadnutie VV požiada o prítomnosť zástupcu klubu HOBA Bratislava 
a zástupcu STaRZ na prerokovanie zmienenej finančnej podpory. VV zároveň zobralo na 
vedomie informáciu vedenia SZĽH, že na budúce zasadnutie VV bude príslušným odborným 
oddelením SZĽH členom VV prezentovaný sumár čerpania finančných prostriedkov 
poskytnutých SZĽH na základe bodu B.5 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. 
júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného 
významu v rokoch 2019 – 2021 v súlade so zmluvou uzatvorenou s Ministerstvom školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o podpore národného športového projektu zo 
dňa 14.11.2019. 

 
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: Miroslav Lipovský 
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