
 
Zápisnica č. 64 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 18.10.2021 v Bratislave 
 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Mráz D. (člen VV), 
Handzuš M. (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV),  
Lipovský M. (člen VV),  
Ozimák M.  (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu,  
Gross L. (člen VV) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov). 
 
Neprítomný:  
Jurinyi Ľ. (člen VV) 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Sýkora R. (manažér mládežníckych reprezentačných družstiev), 
Kožanová Ľ. (manažérka ženských reprezentačných družstiev), 
Pék L.  (športové oddelenie SZĽH), 
Remžík P. (športové oddelenie SZĽH), 
Konečný R. (športové oddelenie SZĽH), 
Filc J.  (mentor metodického oddelenia), 
Faithová M. (právna zástupkyňa SZĽH), 
Ladiver M.  (manažér rozvojového oddelenia), 
Chrenko T. (regionálny manažér – región Nitra), 
Brza S.  (zástupca HK Levice)  
  
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. Informácie o zmenách v realizačných tímoch mládežníckych reprezentácií  
3. Doplnenie členov realizačných tímov ženských reprezentácií 
4. Odvolanie HC Slovan Bratislava voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov 
5. Žiadosť HK Spartak Dubnica 
6. Aktualizácia smerníc pre súťaže SZĽH pre sezónu 2021/22 
7. Úprava Smernice o výchovnom 
8. Žiadosti o výnimky a žiadosti o omladšenie hráčov a hráčok pre sezónu 2021/22 
9. Informácia o príprave nového olympijského cyklu 
10. Zmeny v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH 
11. Kľuč na prerozdelenie hokejok do klubov v sezóne 2021/2022 
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. 64/2021/1 

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). Prerokovanie Správy o činnosti 
Disciplinárnej komisie SZĽH za sezónu 2020/2021 (Z: predseda DK SZĽH).  
 
 
Bod 2 – Informácie o zmenách v realizačných tímoch mládežníckych reprezentácií 
R. Sýkora predstavil členom VV návrh zmien v realizačných tímoch mládežníckych reprezentačných 
družstvách SR. R. Sýkora informoval členov VV najmä o zmene hl. trénera reprezentácie SR 20, 
ktorým sa stal I. Feneš. R. Sýkora ďalej uviedol, že na pozícii manažéra SR 16 naďalej nebude 
pôsobiť B. Uličný. Následne členovia VV hlasovali o schválení zmien v realizačných tímoch 
mládežníckych reprezentačných družstvách SR. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/2 
VV SZĽH schválil zmeny v realizačných tímoch mládežníckych reprezentačných družstvách SR 
(príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh zmien v realizačných tímoch mládežníckych reprezentačných družstvách SR 
 
Bod 3 – Doplnenie členov realizačných tímov ženských reprezentácií 
Ľ. Kožanová informovala členov o návrhoch na doplnenie realizačných tímoch ženských 
reprezentačných družstiev SR. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/3 
VV SZĽH schválil doplnenie realizačných tímoch ženských reprezentačných družstiev SR (príloha č. 
2). 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na doplnenie realizačných tímoch ženských reprezentačných družstiev SR 
 
Bod 4 – Odvolanie HC Slovan Bratislava voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov 
R. Konečný stručne zhrnul dôvody rozhodnutia Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1/30-9/2021/22, pre 
ktoré Ligová rada Extraligy seniorov odpočítala klubu HC Slovan Bratislava 3 body zo zápasu č. 3 
EXS HC Slovan Bratislava – HK Dukla Trenčín pre porušenie bodu 7.6.1.8 Súťažného poriadku. 
Členom VV boli prezentované argumenty klubu HC Slovan Bratislava, ktorý sa odvolal voči 



rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1/30-9/2021/22. Následne členovia VV rozhodovali 
o vyhovení odvolania HC Slovan Bratislava voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1/30-
9/2021/22. 
 
Za – 0; Proti – 5; Zdržali sa – 1; Nehlasoval – 2 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/4 
VV SZĽH nevyhovel odvolaniu HC Slovan Bratislava voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy 
seniorov č. 1/30-9/2021/22, tj. odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie Ligovej rady Extraligy 
seniorov č. 1/30-9/2021/22. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: rozhodnutie Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1/30-9/2021/22, odvolanie HC 
Slovan Bratislava voči rozhodnutiu Ligovej rady Extraligy seniorov č. 1/30-9/2021/22. 
 
Bod 5 – Žiadosť HK Spartak Dubnica 
M. Lipovský informoval členov VV o žiadosti HK Spartak Dubnica o úpravu Uznesenia VV SZĽH č. 
56/2021/29 a o poskytnutie odplaty za poskytnutie reklamného a marketingového plnenia zo zmluvy 
o marketingovej spolupráci pri pôsobení v súťaži 1. ligy seniorov pre sezónu 2021/22 a nasl.. M. 
Lipovský uviedol, že uvedenú žiadosť podporuje Ligová rada 1. Ligy seniorov a aj osem klubov SHL, 
ktorým je poskytovaná odplata za poskytnutie reklamného a marketingového plnenia v sezóne 
2021/22. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/5 
VV SZĽH vyhovel žiadosti HK Spartak Dubnica a schválil, aby klub HK Spartak Dubnica mal nárok 
na poskytnutie odplaty za poskytnutie reklamného a marketingového plnenia zo zmluvy 
o marketingovej spolupráci pri pôsobení v súťaži 1. ligy seniorov pre sezónu 2021/22.  
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Žiadosť HK Spartak Dubnica 
 
Bod 6 – Aktualizácia smerníc pre súťaže SZĽH pre sezónu 2021/22 
L. Pék, R. Konečný a P. Remžík na základe výstupov Komisie mládeže SZĽH prezentovali návrh na 
úpravu počtu štartu ostaršených hráčov v dorasteneckých a juniorských súťažiach SZĽH a na úpravu 
smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu, 1. Ligy dorastu, Extraligy 
juniorov a 1. Ligy juniorov pre sezónu 2021/22. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/6 
VV SZĽH schválil úpravu smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu, 
1. Ligy dorastu, Extraligy juniorov a 1. Ligy juniorov pre sezónu 2021/22 (príloha č. 3). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: smernice upravujúce podmienky družstiev v súťažiach Extraligy dorastu, 1. Ligy 
dorastu, Extraligy juniorov a 1. Ligy juniorov pre sezónu 2021/22 
 
Bod 7 – Úprava Smernice o výchovnom 
Členom VV bol predstavený podnet klubu Liba Academy 11 o výklad smernice o výchovnom vo 
vzťahu k nejednoznačnosti určenia výšky výchovného za hokejistov, ktorým neprislúcha dovŕšený vek 
k navštevovanej školskej dochádzke v zmysle čl. 3 Smernice o výchovnom. Návrh SZĽH na úpravu 



Smernice SZĽH o výchovnom sa preto týka určenia výšky výchovného za prestup hráča výlučne na 
základe dovŕšeného veku hráča v čase prestupu hokejistu. Do Smernice o výchovnom sa navrhuje 
doplniť aj bod 2.3., ktorý materskému klubu zakazuje požadovať od nového klubu vyplatenie 
výchovného alebo jeho časti pred uskutočnením prestupu hokejistu a/alebo podmieňovať prestup 
hokejistu vyplatením výchovného pred uskutočnením prestupu hokejistu. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/7 
VV SZĽH schválil úpravu Smernice SZĽH o výchovnom (príloha č. 4). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 
Následne členovia VV diskutovali o športovej situácii klubu HK Bratislava, ktorý nemá v sezóne 
2021/22 súťažiace družstvá v súťažiach SZĽH, pričom klub činnosť vykonáva iba na základe 
uzatvorenej zmluvy o združení s klubom HO Hamikovo, na základe čoho hokejistom registrovaným 
v klube HK Bratislava je umožnené vykonávať tréningovú a športovú činnosť iba v Hamuliakove 
prostredníctvom klubu HO Hamikovo. S uvedenou situáciou sú nespokojní najmä rodičia hokejistov 
registrovaných v klube HK Bratislava, keďže klub prestal vykonávať športovú činnosť v mieste, ktoré 
mal a má uvedené v prihláške za člena SZĽH, a síce v Bratislave – mestskej časti Lamač, ale 
prostredníctvom zmluvy o združení športovú činnosť presunul do Hamuliakova, čo hokejistom 
komplikuje možnosť vykonávania športu, a to najmä kvôli dopravnej náročnosti vzdialenosti medzi 
Hamuliakovom a Bratislavou. Na základe uvedených skutočností vzhľadom na existenciu združenia 
tak hráči, ktorí sú registrovaní v klube HK Bratislava, nemôžu využiť ani možnosť dočasného 
hosťovania hokejistu bez súhlasu materského klubu v zmysle čl. 10a Prestupového poriadku. Členovia 
VV vyjadrili názor a súhlasia s tým, že v prípade, ak klub zmení, či už fakticky, alebo prostredníctvom 
zmluvy o združení, miesto výkonu športovej činnosti klubu, a to do iného mesta alebo obce, mali by 
mať hokejisti registrovaní v takomto klube možnosť využiť inštitút dočasného hosťovania hokejistu 
bez súhlasu materského klubu. Členovia VV v nadväznosti na uvedené informácie považujú za 
potrebné legislatívne upraviť možnosť štartu hráčov registrovaných v klube, ktorý fakticky, alebo 
prostredníctvom zmluvy o združení, zmení miesto výkonu športovej činnosti klubu, a to do iného 
mesta alebo obce ako je miesto uvedené v prihláške klubu za člena SZĽH, a preto poveruje právne 
oddelenie a športové oddelenie prípravou legislatívneho návrhu na riešenie uvedenej situácie. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: podnet klubu Liba Academy 11 o výklad smernice o výchovnom 
 
Bod 8 – Žiadosti o výnimky a žiadosti o omladšenie hráčov a hráčok pre sezónu 2021/22 
L. Pék a Ľ. Kožanová predstavili členom VV žiadosti o výnimky a žiadosti o omladšenie hráčov 
a hráčok pre sezónu 2021/22. O uvedených výnimkách a žiadostiach diskutovali členovia VV 
spoločne s J. Filcom. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/8 
VV SZĽH schválil pre sezónu 2021/2022 na návrh 

 HK Slovan Gelnica výnimku pre omladšenie hokejistky E. Lackovej (EČČ 30933) o dve 
vekové kategórie, 

 HC Košice výnimku pre omladšenie hokejistky J. Šillerovej (EČČ 28555) o dve vekové 
kategórie, 

 HK Lokomotíva Nové Zámky výnimku pre omladšenie hokejistky A. Homolovej (EČČ 
37707) o dve vekové kategórie, 

 HKM Michalovce výnimku pre omladšenie hokejistky A. Puchľákovej (EČČ 36609) o dve 
vekové kategórie 

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

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/9 



VV SZĽH schválil pre sezónu 2021/2022 na návrh MŠKM Trebišov výnimku počtu štartujúcich 
omladšených hokejistiek na 5 hokejistiek v zápase družstva klubu MŠKM Trebišov vo vekovej 
kategórii starších žiakov 8. ročník. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/10 
VV SZĽH schválil pre sezónu 2021/2022 na návrh Sport trend s.r.o. (HK SPORT TREND Žiar nad 
Hronom) výnimku pre omladšenie hokejistu D. Širáňa (EČČ 41873) o dve vekové kategórie. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/11 
VV SZĽH schválil pre sezónu 2021/2022 na návrh Sport trend s.r.o. (HK SPORT TREND Žiar nad 
Hronom) výnimku pre omladšenie hokejistu F. Jelžu (EČČ 42662) o jednu vekovú kategóriu. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 
L. Pék následne predstavil členom VV žiadosti o udelenie výnimky zo statusu zahraničného hokejistu 
v zmysle Smernice o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH. 
 
L. Pék informoval členov VV o žiadosti klubu HKM Michalovce o udelenie výnimky zo statusu 
zahraničného hokejistu pre hokejistu G. P. Bakalára (EČČ 43533), ktorý nemá slovenské štátne 
občianstvo, avšak momentálne už požiadal o jeho udelenie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/12 
VV SZĽH po posúdení žiadosti HKM Michalovce schválil udelenie výnimky zo statusu zahraničného 
hokejistu pre hokejistu G. P. Bakalára (EČČ 43533) pre sezónu 2021/22. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
L. Pék informoval členov VV o žiadosti klubu Slovakia Talents o.z. o udelenie výnimky zo statusu 
zahraničného hokejistu pre hokejistu R. Ismagilova (EČČ 40599), ktorý nemá slovenské štátne 
občianstvo. VV vyjadril stanovisko, že udelí výnimku zo statusu zahraničného hokejistu pre 
uvedeného hokejistu iba v prípade, ak hokejista požiada a bude v procese získania slovenského 
štátneho občianstva. Členovia VV hlasovali o žiadosti klubu Slovakia Talents o.z.. 
 
Za – 1; Proti – 6; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/13 
VV SZĽH neschválil žiadosť klubu Slovakia Talents o.z. o udelenie výnimky zo statusu zahraničného 
hokejistu pre hokejistu R. Ismagilova (EČČ 40599). 
 
L. Pék informoval členov VV o žiadosti klubu ŠKP Bratislava o udelenie výnimky zo statusu 
zahraničného hokejistu pre hokejistku M. Kaziei (EČČ 40546), ktorá nemá slovenské štátne 
občianstvo. VV vyjadril stanovisko, že udelí výnimku zo statusu zahraničného hokejistu pre uvedenú 
hokejistku iba v prípade, ak hokejistka požiada a bude v procese získania slovenského štátneho 
občianstva. Členovia VV hlasovali o žiadosti klubu ŠKP Bratislava. 
 
Za – 2; Proti – 6; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/14 
VV SZĽH neschválil žiadosť klubu ŠKP Bratislava o udelenie výnimky zo statusu zahraničného 
hokejistu pre hokejistu hokejistku M. Kaziei (EČČ 40546). 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosti o výnimky a žiadosti o omladšenie hráčov a hráčok pre sezónu 2021/22 
 



Bod 9 – Informácia o príprave nového olympijského cyklu 
L. Pék a J. Filc stručne informovali členov VV o pripravovaných zmenách v mládežníckom hokeji pre 
nový olympijský cyklus. L. Pék uviedol, že o pripravovaných zmenách s klubmi intenzívne rokuje 
najmä Komisia mládeže a návrhy zmien v systéme mládežníckych súťaží budú predstavené 
funkcionárom mládežníckych klubov na zimnom Kongrese SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/15 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie L. Péka a J. Filca o o pripravovaných zmenách 
v mládežníckom hokeji pre nový olympijský cyklus. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 10 – Zmeny v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH 
M. Faithová informovala členov VV o návrhu vedenia SZĽH na doplnenie M. Ladivera za konateľa 
obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/16 
VV SZĽH schválil návrh na doplnenie M. Ladivera za konateľa obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, 
s.r.o.. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 2 
 
M. Faithová informovala, že na vlastnú žiadosť sa navrhuje odvolať M. Kohút z funkcie člena 
Dozornej rady obchodnej spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o.. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/17 
VV SZĽH schválil návrh na odvolanie M. Kohúta z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o.. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 2 
 
Členom VV bol ozrejmený návrh na odvolanie A. Budi z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Hockey event, a.s., a to z dôvodu zistených nedostatkov pri vedení spoločnosti v minulom 
období, ktoré boli ozrejmené členom VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/18 
VV SZĽH schválil návrh na odvolanie A. Budi z funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Hockey event, a.s. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 2 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 11 – Kľúč na prerozdelenie hokejok do klubov v sezóne 2021/2022 
R. Sýkora predstavil členom VV návrh na prerozdelenie hokejok do klubov v sezóne 2021/2022. R. 
Sýkora uviedol, že hokejky budú prerozdelené medzi hráčov vekovej kategórie kadet, dorast, junior 
a medzi hráčov do 23 rokov v súťaži SHL a medzi ženské kluby a univerzitné kluby v prípade, ak 
hráči pôsobiaci v univerzitných kluboch budú registrovaní v SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/19 
VV SZĽH schválil kľúč prerozdelenia hokejok do klubov v sezóne 2021/2022 (príloha č. 5). 
Za – 6; Proti – 1; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu: návrh zmien v realizačných tímoch mládežníckych reprezentačných družstvách SR 
 
 
Bod 12 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/20 
VV SZĽH schválil termín a miesto zasadnutia Kongresu SZĽH 08.12.2021 v Bratislave. 
Za – 6; Proti – 1; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1; 
 

K zasadnutiu sa pripojili M. Ladiver, T. Chrenko a S. Brza, ktorí vysvetlili členom VV časovú 
chronológiu plánu obnovy zimného štadióna v Leviciach v nadväznosti na poskytnutú dotáciu SZĽH 
vo výške 200.000 EUR na základe uznesenia VV SZĽH č. 18/2020/13. S. Brza informoval členov VV, 
že mesto Levice požaduje od SZĽH poskytnutie predmetnej dotácie na spolufinancovanie 1. etapy – 
rekonštrukcie šatní, ktorej celkovej náklady sú odhadované na 400.000 EUR. S. Brza uviedol, že 
následná rekonštrukcia 2. etapy obnovy zimného štadióna – rekonštrukcia VIP priestorov, bude 
hradená výlučne z prostriedkov mesta Levice. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/21 
VV SZĽH potvrdil poskytnutie dotácie vo výške 200.000 EUR na spolufinancovanie 
rekonštrukcie zimného štadióna, a síce 1. etapy – rekonštrukcie šatní, a to s podmienkou (i) 
záväzku dofinancovania 1. etapy – rekonštrukcie šatní s finančných prostriedkov mesta Levice 
vo výške 200.000 EUR (ii) vyčlenenia aspoň 4 ambasádorov voľnočasových aktivít pre 
projekt Centrum športu pri základnej škole v meste Levice. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1; Nehlasoval – 1; 

 
Členovia VV sa zaoberali žiadosťou I. Valáška na preplatenie cestovných náhrad za účasť na 
zasadnutí Ligovej rady Extraligy seniorov a odmenu pre každého člena Ligovej rady Extraligy 
seniorov za účasť na zasadnutí Ligovej rady Extraligy seniorov vo výške 50 Eur. Vedenie SZĽH 
a členovia VV sa zhodli, že I. Valáškovi ako nominantovi APHK by malo poskytovať cestovné 
a odmenu za účasť na zasadnutí Ligovej rady Extraligy seniorov APHK, keďže za členstvo v Ligovej 
rady Extraligy seniorov nepriznáva SZĽH členom odmenu. Členovia VV po diskusii hlasovali 
o uvedenej žiadosti I. Valáška. 
 

Za – 1; Proti – 5; Zdržali sa – 1; Nehlasoval – 1; 
 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/22 
VV neschválil návrh I. Valáška na preplatenie cestovných náhrad za účasť na zasadnutí 
Ligovej rady Extraligy seniorov a odmenu pre každého člena Ligovej rady Extraligy seniorov 
za účasť na zasadnutí Ligovej rady Extraligy seniorov vo výške 50 Eur. 

 
M. Ladiver informoval členov VV o návrhu na schválenie uznesenia, ktoré by v budúcnosti 
oprávňovalo vznik Regionálnej hokejovej akadémie Košice iba v prípade dobudovania doplnkovej 
„malej ľadovej tréningovej plochy“ v areáli regionálnej hokejovej akadémie. 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/23 
VV schválil návrh, aby v budúcnosti mohla vzniknúť Regionálna hokejová akadémia Košice 
iba za podmienky dobudovania doplnkovej „malej ľadovej tréningovej plochy“ v areáli 
regionálnej hokejovej akadémie 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 3; 

 
e) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/24 

VV schválil Smernicu o povinnom zverejňovaní (príloha č. 6). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 2; 
 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/25 



VV schválil doplnenie J. Chudobu do nominačnej listiny delegátov pre sezónu 2021/22. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 2; 

 
g) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/26 

VV SZĽH schvaľuje pre sezónu 2021/2022 výnimky z pravidiel ľadového hokeja – časť 
Ihrisko, pravidlá č. 13 – mantinel a č. 14 – ochranné sklo, a to pre zimný štadión v Trnave 
a tréningové plochy ZŠ O. Nepelu v Bratislave (príloha č. 7). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 3; 

 
h) Uznesenie VV SZĽH č. 64/2021/27 

VV SZĽH sa zaoberal sťažnosťou ŠHK 37 Piešťany na rozhodcu B. Píšťanského zo zápasu 
2LS 10003 a po vyhodnotení obsahu sťažnosti ju postupuje Komisii rozhodcov SZĽH na 
prejednanie. 

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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