
 
Zápisnica č. 52 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.05.2021 v Bratislave 
 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Jurinyi Ľ. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Handzuš M. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Kohút M. (člen VV),  
Pálffy Ž. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Gross L.  (člen VV),  
Ozimák M.  (člen VV),  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov),  
 

Neprítomný:  
Lipovský M. (člen VV),  
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Ladiver M. (manažér projektového oddelenia SZĽH), 
Križan L. (riaditeľ STaRZ), 
Semančík B. (HOBA Bratislava), 
Urbanová A. (finančná riaditeľka SZĽH), 
Pék L.  (športové oddelenie SZĽH), 
Remžík P. (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 – 8 
Neprítomný - 1 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 
 
Program: 

1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Schválenie dátumu a miesta Kongresu SZĽH, predbežná agenda  
3. Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ k Výstavbe, modernizácii a 

rekonštrukcii športovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 
4. Žiadosť STaRZ a HOBA Bratislava o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

zimného štadióna na Harmincovej ulici v Bratislave 
5. Tréneri mládežníckych reprezentačných družstiev pre sezónu 2021/2022 
6. Odpočet a plnenie rozpočtu SZĽH za obdobie január – apríl 2021  
7. Správa športového oddelenia SZĽH – vyhodnotenie sezóny 2020/2021 
8. 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. 52/2021/1 
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), 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 – Schválenie dátumu a miesta Kongresu SZĽH, predbežná agenda  
R. Peciar informoval členov VV o predbežnom návrhu miesta a termínu letného Kongresu. Miestom 
konania Kongresu by mal byť Hotel Gate One v Bratislave, deň konania sa Kongresu 24.06.2021. R. 
Peciar informoval členov VV o predbežnej agende Kongresu, ktorý bude zároveň aj volebným 
Kongresom a mali by sa na ňom voliť členovia Dozornej rady SZĽH a Kontrolór, predseda 
a podpredseda Arbitrážnej komisie a podpredseda Disciplinárnej komisie. R. Peciar poukázal aj na 
potrebu zosúladenia Stanov SZĽH s novelami zákona o športe a zákona o združovaní občanov. P. 
Kruľ uviedol, že na Kongrese bude delegátom Kongresu predstavená aj dlhodobá stratégia pre 
slovenský hokej a kľúčové projekty a priority SZĽH do budúcich období. 
 
M. Kohút oznámil, že ku dňu konania sa Kongresu sa vzdáva svojho mandátu člena Výkonného 
výboru a všetkým poďakoval za dlhoročnú spoluprácu pri riadení slovenského hokeja. Na základe 
uvedeného rozhodnutia VV skonštatoval, že na najbližšom zasadnutí Kongresu sa bude na uvoľnené 
miesto vo VV voliť aj jeden člen Výkonného výboru. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/2 
VV SZĽH schválil termín a miesto zasadnutia Kongresu SZĽH na 24.06.2021 v Hoteli Gate One 
v Bratislave a vzal na vedomie predbežnú prezentovanú agendu Kongresu. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte 

Podklady k bodu: Schválenie dátumu a miesta Kongresu SZĽH, predbežná agenda 
 
Bod 3 – Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ k Výstavbe, modernizácii a 
rekonštrukcii športovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 
M. Ladiver informoval členov VV o priebežnom čerpaní dotácie, ktorá bola SZĽH poskytnutá vo 
výške 2 000 000 EUR na účel výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry, a to na 
základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzatvorenej s Ministerstvo školstva vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na obdobie čerpania finančných prostriedkov v rokoch 2019 – 
2021 (príloha č. 1). M. Ladiver informoval členov VV, že mesto Levoča odmietlo prijatie finančných 
prostriedkov v schválenej výške a uvedené finančné prostriedky je VV oprávnený prideliť inému 
prijímateľovi dotácie. I. Pulkert a R. Peciar uviedli, že vzhľadom na § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. 
z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 by sa termín čerpania poskytovaných finančných prostriedkov 
mal predĺžiť do 31.12.2022, pričom k uvedenému bude SZĽH kontaktovať Ministerstvo školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/3 



VV SZĽH vzal na vedomie informácie o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých 
MŠVVaŠ k výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 
v zmysle prílohy č. 1. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ k Výstavbe, 
modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021 
 
Bod 4 – Žiadosť STaRZ a HOBA Bratislava o poskytnutie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu zimného štadióna na Harmincovej ulici v Bratislave 
K bodu programu 4. sa pripojil prizvaný riaditeľ STaRZ L. Križan, ktorý členom VV ozrejmil dôvody 
žiadosti o poskytnutie finančnej podpory na rekonštrukciu zimného štadióna na Harmincovej ulici 
v Bratislave, na ktorom pôsobí klub HOBA Bratislava a ktorý je v správe STaRZ. Uvedenú žiadosť 
podporil aj prítomný zástupca klubu HOBA Bratislava B. Semančík, ktorý poukázal na havarijný stav 
zimného štadióna na Harmincovej ulici a na jeho urgentnú potrebu rekonštrukcie týkajúcej sa najmä 
chladenia a opravy strechy. Členovia VV podporili uvedenú žiadosť, avšak, v súvislosti s tým, že 
uvedený zimný štadión patri medzi najvyťažovanejšie a vzhľadom k tomu, že klub HOBA Bratislava 
disponuje plnou štruktúrou mládežníckych družstiev v súťažiach SZĽH s početnou členskou 
základňou hokejistov, členovia VV navrhli, aby boli poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu 
zimného štadióna na Harmincovej ulici vo výške 198 150,-EUR, a to na obnovu havarijných súčastí 
zimného štadióna (napr. oprava ľadovej plochy, chladenia a strechy) a suma vo výške 200 000,-EUR 
bola poskytnutá na komplexnú obnovu zimného štadióna za podmienky dobudovania druhej 
tréningovej ľadovej plochy v areáli zimného štadióna. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/4 
VV SZĽH za účelom zlepšenia podmienok športu detí a mládeže v Bratislave schválil poskytnutie 
finančných prostriedkov vo výške najviac 398 150,-EUR na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu t. 
j. na obnovu zimného štadióna na Harmincovej ulici v Bratislave. VV SZĽH schválil poskytnutie 
finančných prostriedkov vo výške 198 150,-EUR na obnovu havarijných súčastí zimného štadióna 
(napr. oprava ľadovej plochy, chladenia a strechy). Zvyšných 200 000,-EUR SZĽH poskytne na 
komplexnú obnovu zimného štadióna za podmienky dobudovania druhej tréningovej ľadovej plochy 
v areáli zimného štadióna. Bližšie podrobnosti týkajúce sa poskytnutia finančných prostriedkov budú 
upravené v zmluve medzi SZĽH a prijímateľom predmetných finančných prostriedkov. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: Žiadosť STaRZ a HOBA Bratislava o poskytnutie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu zimného štadióna na Harmincovej ulici v Bratislave 
 
Bod 5 – Tréneri mládežníckych reprezentačných družstiev pre sezónu 2021/2022 
M. Šatan prezentoval členom VV návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných 
družstiev SR pre sezónu 2021/2022. M. Šatan v rámci najpodstatnejších zmien uviedol, že na pozícii 
hl. trénera reprezentácie SR 20 by mal A. Podkonický vystriedať R. Petrovického. M. Šatan 
informoval, že realizačné tímy ženských reprezentačných družstiev SR pre sezónu 2021/2022 príde 
odprezentovať na nasledujúce zasadnutie VV Ľ. Kožanová. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/5 
VV SZĽH schválil zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR pre 
sezónu 2021/2022 (príloha č. 2). 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  



Podklady k bodu: návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR 
pre sezónu 2021/2022 
 
Bod 6 – Odpočet a plnenie rozpočtu SZĽH za obdobie január – apríl 2021 
K bodu programu 6. sa pripojila prizvaná A. Urbanová a spoločne s P. Kruľom prezentovali členom 
VV odpočet plnenia rozpočtu SZĽH za obdobie január – apríl 2021. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/6 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Urbanovej a P. Kruľa o priebežnom čerpaní rozpočtu SZĽH 
za mesiace január až apríl 2021. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: odpočet plnenia rozpočtu SZĽH za obdobie január – apríl 2021. 
 
M. Kohút a M. Handzuš sa ospravedlnili z ďalšieho priebehu zasadnutia VV. 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 7 – Správa športového oddelenia SZĽH – vyhodnotenie sezóny 2020/2021 
Prizvaní zástupcovia športového oddelenia SZĽH L. Pék a P. Remžík prezentovali členom VV správu 
o vyhodnotení sezóny 2020/2021 (príloha č. 3). 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/7 
VV SZĽH vzal na vedomie správu L. Péka a P. Remžíka o vyhodnotení sezóny 2020/2021. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: Správa športového oddelenia SZĽH – vyhodnotenie sezóny 2020/2021 

 
Bod 8 – Rôzne 

C. Kubek informovala členov VV o prehľade existujúcich združení bez právnej subjektivity, 
vytvorených dvoma alebo viacerými klubmi za účelom spolupráce v oblasti ľadového hokeja 
v zmysle podmienok uvedených v Súťažnom poriadku. 

 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/8 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie o prehľade existujúcich združení bez právnej 
subjektivity. 
 

C. Kubek informovala členov VV o návrhu Matriky SZĽH na prijatie klubu HC Lučenec EST. 
2021 za registrovaného člena SZĽH.  

 
b) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/9 

VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu HC Lučenec EST. 2021 za 
registrovaného člena SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 
C. Kubek informovala členov VV o návrhu Matriky SZĽH na prijatie klubu Hokejový club HC 
Topoľčany, s.r.o. za registrovaného člena SZĽH.  

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/10 



VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu Hokejový club HC Topoľčany, 
s.r.o.  za registrovaného člena SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
C. Kubek informovala členov VV o návrhu Matriky SZĽH na prijatie klubu HK Hokejové 
talenty s.r.o. za registrovaného člena SZĽH. O návrhu Matriky SZĽH následne členovia VV 
hlasovali. 

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

 
d) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/11 

VV SZĽH neschválil návrh Matriky SZĽH na prijatie klubu HK Hokejové talenty s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH a žiada Matriku SZĽH o doplnenie podkladov k uvedenej žiadosti 
resp. o prítomnosť zástupcu klubu na budúcom zasadnutí VV a vysvetleniu dôvodov vzniku 
predmetného klubu. 

 
e) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/12 

VV SZĽH v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 50/2021/8 navrhuje prizvať zástupcov 
SUHA na najbližšie zasadnutie VV za účelom prediskutovania stratégie o začlenení klubov 
univerzitného hokeja pod členstvo v SZĽH a pod systém súťaží SZĽH.  

 
f) Uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/13 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Lipovského a M. Ozimáka o potrebe vytvorenia 
dlhodobej stratégie pre súťaž 1. ligy seniorov 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 2021. 

 
 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 
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