
 

Zápisnica č. 65 

z mimoriadneho zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 25.11.2021  
 

Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Mráz D. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Handzuš M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Pálffy Ž. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Lipovský M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ozimák M.  (člen VV),- prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu (od bodu 2.),  

Gross L. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Jurinyi Ľ. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu (od bodu 2.), 

Stümpel J.  (člen VV za športovcov) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
 
Neprítomný: nikto 
 

Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), 
Kruľ P.  (výkonný riaditeľ SZĽH), 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 

  

M. Šatan preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní – 7 

Neprítomní - 2 

M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

Program: 
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu 

2. Aktuálne pandemické opatrenia 
 

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. 65/2021/1 

VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 

Zo 7 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh 

uznesenia bol  schválený. 

 

Bod 2 – Aktuálne pandemické opatrenia 
M. Šatan, P. Kruľ a I. Pulkert oznámili členom VV, že vzhľadom na aktuálne schválené pandemické 
opatrenia a vyhlásený lockdown nie je možné uskutočniť osobné zasadnutie Kongresu, ktoré sa malo 
konať 08.12.2021 v Bratislave. Vzhľadom na existujúce objektívne dôvody nemožnosti konania 
Kongresu za fyzickej prítomnosti delegátov Kongresu, diskutovali členovia VV o iných možnostiach 
konania Kongresu, a síce o možnosti online zasadnutia Kongresu prostredníctvom telekomunikačných 
a technických prostriedkov, alebo o zmene termínu zasadnutia Kongresu. Členovia VV sa jednohlasne 
zhodli, že preferujú konanie Kongresu za fyzickej prítomnosti delegátov Kongresu a navrhli zmenu 

termínu Kongresu na 27.01.2022 v Bratislave. 

 
Uznesenie VV SZĽH č. 65/2021/2 

VV SZĽH schválil zmenu termínu zasadnutia Kongresu na 27.01.2022 v Bratislave. 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 

 



Následne členovia VV diskutovali o možných návrhoch na úpravu pandemických opatrení týkajúcich 
sa oblasti športu seniorov, detí a mládeže po ukončení lockdownu. M. Šatan uviedol, že v snahe 

o zmenu pandemických opatrení bude SZĽH v spoločnom apele piatich najväčších športových zväzov 
žiadať príslušné orgány verejnej moci o nastavenie a úpravu pandemických opatrení pre šport po 
lockdowne v súčinnosti so SZĽH a ostatnými športovými zväzmi. 
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 

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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