
 
Zápisnica č. 53 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 16.06.2021 v Bratislave 
 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Jurinyi Ľ. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Handzuš M. (člen VV)  
Pálffy Ž. (člen VV),  
Gross L.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ozimák M.  (člen VV),  
Lipovský M. (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov),  
 

Neprítomný:  
Kohút 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), 
Cibák M. (zástupca HK Hokejové talenty s.r.o.) 
Straka J. (zástupca SUHA), 
Sekeráš Ľ. (zástupca SUHA), 
Kožanová Ľ. (manažérka reprezentačných družstiev žien SR) 
 
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. Kongres SZĽH (program Kongresu, Volebný poriadok, Rokovací poriadok, Stanovy SZĽH, 

správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH) 
3. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SZĽH za sezónu 2020/2021 
4. Schválenie RT ženských reprezentačných družstiev na sezónu 2021/2022 
5. Návrh Matriky SZĽH na schválenie klubu HK Hokejové talenty s.r.o. za registrovaného člena 

SZĽH 
6. SUHA – žiadosť o poskytnutie finančnej podpory  
7. 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. 53/2021/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 8 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 8; 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 – Kongres SZĽH (program Kongresu, Volebný poriadok, Rokovací poriadok, Stanovy 
SZĽH, správa o činnosti Výkonného výboru SZĽH) 
R. Peciar predstavil členom VV návrh programu Kongresu, ktorý sa uskutoční dňa 24.06.2021 
v Bratislave. R. Peciar taktiež prezentoval členom VV návrh Rokovacieho poriadku a Volebného 
poriadku na schválenie Kongresu dňa 24.06.2021.  
 
V rámci diskusie o návrhoch na zmeny Stanov SZĽH R. Peciar uviedol, že v zmysle bodu 3.2.4.2 
písm. a) Stanov Kongres schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky na návrh Výkonného výboru. R. 
Peciar následne predstavil členom VV návrhy zmien Stanov v nadväznosti na potrebu ich zosúladenia 
s novelou zákona o športe a zákona o združovaní občanov. R. Peciar informoval členov VV 
o návrhoch na zmenu Stanov SZĽH klubu Fevra Blue Vipers a návrhu klubu HK Bratislava o.z. na 
zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom. VV rozhodol, že uvedené návrhy klubov prerokuje 
a hlasovaním k nim vydá svoje odporúčacie resp. neodporúčacie stanovisko na schválenie resp. 
neschválenie Kongresu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/2 
VV SZĽH schválil návrh programu zasadnutia Kongresu a návrh Rokovacieho poriadku a Volebného 
poriadku na schválenie Kongresu dňa 24.06.2021 a návrh na zmenu Stanov SZĽH s vyznačenými 
zmenami na ich schválenie Kongresom (príloha č. 1). 
 
Členovia VV následne prerokovali a hlasovali o odporúčacom stanovisku k návrhom na zmenu Stanov 
SZĽH klubu Fevra Blue Vipers (príloha č. 2). 
Za – 0; Proti – 4; Zdržali sa – 4;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/3 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu Fevra Blue Vipers na zmenu Stanov v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
Členovia VV následne prerokovali a hlasovali o odporúčacom stanovisku k návrhu na zrušenie 
Smernice SZĽH o štartovnom klubu HK Bratislava o.z. (príloha č. 2). 
Za – 0; Proti – 8; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/4 
VV SZĽH neodporúča schválenie návrhu HK Bratislava o.z. na zrušenie Smernice SZĽH o 
štartovnom. 
 
Členovia VV vzhľadom na prerozdelenie počtu hlasov delegátov na Kongrese diskutovali o  aplikácii 
bodu 3.5.1 Stanov SZĽH na počet hlasov delegátov klubov na Kongrese v súvislosti s ukončením 
súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021, na základe ktorej sa vypočítavajú hlasy delegátov Kongresu. 
Z dôvodu, že sa v sezóne 2020/2021 kvôli pandemickej situácii riadne skončili iba profesionálne 
súťaže SZĽH a amatérske súťaže boli predčasne skončené, členovia VV schvaľovali návrh 
a odporúčacie stanovisko, aby sa pre Kongres 24.06.2021 zohľadňoval počet hlasov delegátov podľa 



počet družstiev klubov, ktorým bola udelená licencia do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021, a to podľa 
princípov uvedených v bode 3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov SZĽH.  

 
Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/5 

VV SZĽH schválil odporúčacie stanovisko, aby z dôvodu existencie mimoriadnej situácie zapríčinenej 
ochorením COVID-19, kvôli ktorej sa z objektívnych dôvodov nemohli riadne odohrať všetky súťaže 
SZĽH v sezóne 2020/2021, sa pri určení  kľúča delegátov na Kongrese dňa 24.06.2021 zohľadňoval 
počet družstiev klubov, ktorým bola udelená licencia do súťaží SZĽH v sezóne 2020/2021, a to podľa 
princípov uvedených v bode 3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov SZĽH.  
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Členovia VV sa následne dohodli, že správu o činnosti Výkonného výboru na Kongrese SZĽH 
24.06.2021 bude za celý VV prezentovať M. Ozimák. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh programu Kongresu, návrh Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku, 
návrh na zmenu Stanov SZĽH s vyznačenými zmenami na ich schválenie Kongresom, návrh Fevra 
Blue Vipers na zmenu Stanov, návrh HK Bratislava o.z. na zrušenie Smernice SZĽH o štartovnom 
 
Bod 3 – Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SZĽH za sezónu 2020/2021 
Bod 3. programu VV sa presúva na nasledujúce zasadnutie VV, z dôvodu ospravedlnenia sa predsedu 
DK SZĽH zo zasadnutia VV kvôli pracovným povinnostiam. 
 
Bod 4 – Schválenie RT ženských reprezentačných družstiev na sezónu 2021/2022 
Ľ. Kožanová predstavila členom VV návrh na schválenie realizačných tímov reprezentačných 
družstiev žien na sezónu 2021/2022.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/6 
VV SZĽH schválil návrh na schválenie realizačných tímov reprezentačných družstiev žien na sezónu 
2021/2022 (príloha č. 3). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: návrh na schválenie realizačných tímov reprezentačných družstiev žien na sezónu 
2021/2022 

 
Bod 5 – Návrh Matriky SZĽH na schválenie klubu HK Hokejové talenty s.r.o. za registrovaného 
člena SZĽH  
V nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 52/2021/11 prizvaný zástupca klubu HK Hokejové talenty 
s.r.o. M. Cibák ozrejmil dôvody vzniku a žiadosti o registráciu členstva predmetného klubu v SZĽH. 
Po diskusii členov VV s M. Cibákom hlasovali členovia VV o prijatí klubu  HK Hokejové talenty 
s.r.o. za registrovaného člena SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/7 
VV SZĽH schválil návrh Matriky SZĽH na prijatie klubu HK Hokejové talenty s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 1; Nehlasovali - 2 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne  

Podklady k bodu: Návrh Matriky SZĽH na schválenie klubu HK Hokejové talenty s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH  



 
Bod 6 – SUHA – žiadosť o poskytnutie finančnej podpory  
Prizvaní J. Straka a Ľ. Sekeráš informovali členov VV o žiadosti SUHA na poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvoj univerzitného hokeja na Slovensku vo výške 80.000 EUR pre rok 2021. 
O uvedenej žiadosti následne diskutovali členovia VV s vedením SZĽH a zástupcami SUHA 
a diskutovali taktiež o možnosti poskytnutia finančných prostriedkov z verejných prostriedkov 
poskytovaných MŠVVaŠ SR. Zástupcovia SUHA sa dohodli s členmi VV a vedením SZĽH, že budú 
spoločne kontaktovať MŠVVaŠ SR o možnosti čerpania finančných prostriedkov z PUŠ na podporu 
univerzitných klubov pôsobiacich pod SUHA. Následne zástupcovia SUHA diskutovali s členmi VV 
a vedením SZĽH o začlenení systému univerzitného hokeja pod systém súťaží SZĽH a dlhodobom 
financovaní univerzitného hokeja. 
 

 Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/8 
VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť SUHA na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj 
univerzitného hokeja na Slovensku vo výške 80.000 EUR pre rok 2021 a vzal na vedomie potrebu 
kontaktovania MŠVVaŠ SR o možnosti čerpania finančných prostriedkov z PUŠ na podporu 
univerzitných klubov pôsobiacich pod SUHA. 
 
Bod 7 – Rôzne 

P. Kruľ informoval členov VV o spolupráci s organizáciou LEAF academy pre hráčov projektu 
SR 18 a hráčky z projektu ŠKP a o vzdelávacích aktivitách pre hráčov projektu SR 18 v spolupráci 
s bilingválnym Gymnáziom Pierra de Coubertina v Piešťanoch. 

 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/9 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o spolupráci s organizáciou LEAF academy 
pre hráčov projektu SR 18 a hráčky z projektu ŠKP a o vzdelávacích aktivitách pre hráčov 
projektu SR 18 v spolupráci s bilingválnym Gymnáziom Pierra de Coubertina v Piešťanoch. 
 

M. Šatan informoval členov VV o plánovanej obnove Siene slávy slovenského hokeja a prípravy 
expozície na ZŠ Ondreja Nepelu. M. Šatan informoval VV o potrebe sfunkčnenia návrhovej 
komisie Siene slávy slovenského hokeja. 

 
b) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/10 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana o plánovanej obnove Siene slávy 
slovenského hokeja a prípravy expozície na ZŠ Ondreja Nepelu a o potrebe sfunkčnenia 
návrhovej komisie Siene slávy slovenského hokeja, ktorú VV preschváli na nasledujúcom 
zasadnutí VV. 

 
C. Kubek informovala členov VV o návrhu Matriky SZĽH na prijatie klubu P&T HOCKEY 
ACADEMY za registrovaného člena SZĽH.  

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/11 

VV SZĽH na návrh Matriky SZĽH schválil prijatie klubu P&T HOCKEY ACADEMY za 
registrovaného člena SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 3 
 

M. Ozimák informoval členov VV o žiadosti mesta Levice o zmenu názvu rozhodnutia VV SZĽH 
zo dňa 23.01.2020, ktoré sa týka poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 200 000 EUR na 
obnovu infraštruktúry na ZŠ v Leviciach, a to na investičnú akciu s názvom „Obnova hokejovej 
infraštruktúry: Zimný štadión – Prístavba bufetu, šatní a kancelárií – 1. etapa“. K žiadosti mesta 
Levice sa vyjadril M. Ladiver, ktorý informoval členov VV o komunikácii s mestom Levice.  

 
d) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/12 

VV SZĽH vzal na vedomie zmenu v spôsobe poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 
200 000 EUR na obnovu infraštruktúry na ZŠ v Leviciach, pričom VV rozhodol, aby SZĽH 



poskytol uvedenú sumu mestu Levice v dvoch tranžiach, prvú tranžu vo výške 124 000 EUR 
na realizáciu 1. etapy do konca roka 2021 a následne zvyšnú sumu 76 000 EUR po dokončení 
1. etapy do konca roka 2022. 

 
M. Ladiver informoval členov VV o procese tvorby štatútu regionálnych hokejových akadémií, 
pričom o uvedenom procese bude M. Ladiver informovať vo forme prezentácie aj delegátov na 
Kongrese SZĽH 24.06.2021., pričom pred Kongresom budú zástupcov klubov o uvedenom 
procese informovať aj regionálni manažéri SZĽH.  

 
e) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/13 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Ladivera o procese tvorby štatútu regionálnych 
hokejových akadémií. 

 
P. Kruľ informoval členov VV o stretnutí s riaditeľom STaRZ a dohodnutí spolupráce pri 
poskytovaní ľadohodín pre kluby v Bratislave pôsobiace na hokejových štadiónoch v správe 
STaRZ, o poskytnutí ZŠ O. Nepelu na kvalifikáciu na ZOH 2022, o spolupráci pri realizácii 
projektu centrum športu pri základných školách a o poskytnutí finančných prostriedkov na ZŠ na 
Harmincovej ulici v Bratislave. 

 
f) Uznesenie VV SZĽH č. 53/2021/14 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa o spolupráci so STaRZ pri poskytovaní 
ľadohodín pre kluby v Bratislave pôsobiace na hokejových štadiónoch v správe STaRZ, 
o poskytnutí ZŠ O. Nepelu na kvalifikáciu na ZOH 2022, o spolupráci pri realizácii projektu 
centrum športu pri základných školách a o poskytnutí finančných prostriedkov na ZŠ na 
Harmincovej ulici v Bratislave. 
 

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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