
 

Zápisnica č. 67 
z mimoriadneho zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 21.12.2021  

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Mráz D. (člen VV),  
Handzuš M. (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Lipovský M. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Gross L. (člen VV),  
Jurinyi Ľ. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ozimák M.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
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 – predseda Dozornej rady SZĽH), 
Bohuš P. (člen Dozornej rady SZĽH), 
Urbanová A. (finančná riaditeľka SZĽH), 
Ladiver M.  (manažér rozvojového oddelenia SZĽH), 
Taraba J. (zástupca HK Ružinov´99 Bratislava), 
Pokovič Ľ. (zástupca HK Ružinov´99 Bratislava), 
Pék L.  (oddelenie riadenia súťaží SZĽH) 
Laifer M. (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 
2. Reprezentačné družstvo SR 20 – IIHF MS juniorov 2022 
3. Návrh rozpočtu SZĽH na rok 2022 
4. Infraštruktúra a infraštruktúrne štandardy regionálnych hokejových akadémií 
5. Situácia v klube HK Bratislava – aktualizácia 
6. Schválenie združení hokejových klubov pre sezónu 2021/2022  
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. 67/2021/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 9 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Nehlasovali – 
2; 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 – Reprezentačné družstvo SR 20 – IIHF MS juniorov 2022 
Generálny manažér reprezentácií SR M. Šatan informoval členov VV o priebehu prípravy 
reprezentačného družstva SR 20 pred IIHF Majstrovstvami sveta juniorov 2022, ktoré sa uskutočnia 
v Kanade. M. Šatan predstavil členom VV návrh predbežnej širšej nominácie reprezentačného 
družstva SR 20, ktorej finálne zloženie bude oznámené v dostatočnom predstihu pred prvým 
súťažným zápasom reprezentačného družstva SR 20. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o priebehu prípravy reprezentačného družstva SR 20 pred IIHF 
Majstrovstvami juniorov 2022 a vzal na vedomie návrh predbežnej širšej nominácie reprezentačného 
družstva SR 20. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasoval – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh predbežnej širšej nominácie reprezentačného družstva SR 20 
 
Bod 3 – Návrh rozpočtu SZĽH na rok 2022 
P. Kruľ a A. Urbanová predstavili členom VV návrh rozpočtu SZĽH na rok 2022. P. Kruľ informoval 
členov VV o strategických prioritách SZĽH, ktoré sú zohľadnené v rozpočte, ktoré zároveň vyplývajú 
zo schválenej stratégie, priorít a cieľov schválených Kongresom. Následne A. Urbanová predstavila 
členom návrhové zmeny rozpočtu SZĽH na rok 2022 v porovnaní s rokom 2021. Ďalej A. Urbanová 
predstavila predpokladané príjmy a výdavky SZĽH na rok 2022. O navrhovanom rozpočte SZĽH na 
rok 2022 následne diskutovali členovia VV a hlasovali o predložení návrhu rozpočtu SZĽH na rok 
2022 na schválenie Kongresu SZĽH.   
 

Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/3 
VV SZĽH vzal na vedomie predstavený návrh rozpočtu SZĽH na rok 2022 a spolu s odporúčacím 
stanoviskom k jeho schváleniu odsúhlasil jeho predloženie Kongresu na jeho následné prerokovanie  a 
schválenie. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Návrh rozpočtu SZĽH na rok 2022 
 
Bod 4 – Infraštruktúra a infraštruktúrne štandardy regionálnych hokejových akadémií 

VV infraštruktúrne štandardy regionálnych hokejových akadémií. M. M. Ladiver predstavil členom 
Ladiver ozrejmil, že štandardy sú nástrojom pre zavádzanie uznesení Vlády SR a rozvojového systému 
hokejových akadémií v rámci stredných športových škôl a vytvorenie priaznivého prostredia pre 
výchovu hokejistov a osobností 21.storočia. M. Ladiver skonštatoval, že uvedené štandardy obsahujú 



infraštruktúrne podmienky, ktoré musí spĺňať každý zimný štadión, ktorý bude súčasťou regionálnej 
hokejovej akadémie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/4 
VV SZĽH schválil Štandardy infraštruktúry regionálnych stredoškolských hokejových akadémií 
(príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 3;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Štandardy infraštruktúry regionálnych stredoškolských hokejových akadémií 
 
Bod 5 – Situácia v klube HK Bratislava – aktualizácia 
L. Pék v nadväznosti na prerokovávaný bod č. 7 programu zasadnutia VV z 18.10.2021 informoval 
členov VV o záveroch z nasledovného zasadnutia Komisie mládeže z 27.10.2021, ktorej predmetom 
bola aj diskusia so zákonnými zástupcami hráčov s príslušnosťou ku klubu HK Bratislava. Členom 
VV bol predstavený aj podnet p. Zmajkoviča k zrušeniu výchovného pre Borisa Zmajkoviča (KRP 
40039) a Ondreja Hermanna (KRP 39860), ktorých materských klubom je klub HK Bratislava. 
Členovia Výkonného výboru, spolu s prizvanými zástupcami právneho oddelenia, oddelenia riadenia 
súťaží a oddelenia Matriky riešili možnosti právnej úpravy Prestupového poriadku počas 
prebiehajúceho súťažného obdobia 2021/2022. Meritórnym podkladom v rámci predmetnej diskusie 
bol najmä aktuálny faktický počet materských hráčov s príslušnosťou ku klubu HK Bratislava, ktorí 
počas prebiehajúceho súťažného obdobia 2021/2022 na základe uskutočnených matričných úkonov 
zmenili dočasne alebo natrvalo svoju klubovú príslušnosť. Z dôvodu skutočnosti, že takmer všetci 
aktívne pôsobiaci športovci ku dňu zasadnutia Výkonného výboru SZĽH uskutočnili matričný úkon 
týkajúci sa zmeny ich klubovej príslušnosti, členovia Výkonného výboru rozhodli, že do skončenia 
prebiehajúceho súťažného obdobia nebudú počas trvania súťažného obdobia zasahovať do právnej 
úpravy Prestupového poriadku SZĽH z dôvodu závažnosti zmeny predpisu SZĽH bez predchádzajúcej 
diskusie s hokejovými klubmi a to aj v nadväznosti na už udelené licencie hokejových klubov do 
súťaží SZĽH pre prebiehajúce súťažné obdobie. Z tohto dôvodu členovia Výkonného výboru do konca 
súťažného obdobia preferujú riešenie problematiky hráčov s príslušnosťou ku klubu HK Bratislava 
spôsobom rovnakým ako do uplynulého obdobia, pričom pre budúce súťažné obdobie bude 
s hokejovými klubmi iniciované stretnutie týkajúce sa legislatívnych zmien činností združení 
pôsobiacich v podmienkach SZĽH a rovnako aj zmien týkajúcich sa systému výchovného a úpravy čl. 
10a Prestupového poriadku SZĽH v prípadoch zmeny pôsobiska hokejového klubu mimo miesta jeho 
obvyklého pôsobiska. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/5 
VV SZĽH schválil, že do skončenia prebiehajúceho súťažného obdobia nebude počas trvania 
súťažného obdobia zasahovať do právnej úpravy Prestupového poriadku SZĽH z dôvodu závažnosti 
zmeny predpisu SZĽH bez predchádzajúcej diskusie s hokejovými klubmi a to aj v nadväznosti na už 
udelené licencie hokejových klubov do súťaží SZĽH pre prebiehajúce súťažné obdobie. VV SZĽH 
bude spoločne s príslušnými oddeleniami SZĽH iniciovať stretnutie týkajúce sa legislatívnych zmien 
činností združení pôsobiacich v podmienkach SZĽH a rovnako aj zmien týkajúcich sa systému 
výchovného a úpravy čl. 10a Prestupového poriadku SZĽH v prípadoch zmeny pôsobiska hokejového 
klubu mimo miesta jeho obvyklého pôsobiska. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Situácia v klube HK Bratislava - správa, zoznam hráčov registrovaných v klube 
HK Bratislava – matričné úkony, podnet p. Zmajkoviča k zrušeniu výchovného 
 
Bod 6 – Schválenie združení hokejových klubov pre sezónu 2021/2022  



J. Laifer predstavil členom VV zoznam združení hokejových klubov aktuálnych k súťažnému obdobiu 
2021/2022. VV dodatočne schvaľuje existenciu všetkých združení uvedených v prílohe a potvrdzuje 
ich platnosť pre športovo-technické účely pôsobenia združených klubov v súťažiach SZĽH do 
skončenia súťažného obdobia 2021/2022, t. j. do 30.04.2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/6 
VV SZĽH schválil zoznam združení hokejových klubov aktuálnych k súťažnému obdobiu 2021/2022 
(príloha č. 2) a potvrdzuje ich platnosť pre športovo-technické účely pôsobenia združených klubov 
v súťažiach SZĽH do skončenia súťažného obdobia 2021/2022, t. j. do 30.04.2022. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3; 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: VV zoznam združení hokejových klubov aktuálnych k sezóne 2021/2022 
 

Bod 7 – Rôzne 
Prizvaní zástupcovia klubu HK Ružinov´99 Bratislava J. Taraba a Ľ. Pokovič predstavili žiadosť o 
finančnú podporu v rámci podpory infraštruktúry a modernizácie zimného štadióna Vladimíra Dzurillu 
v Bratislave – Ružinove. Účelom následnej modernizácie zimného štadióna by malo byť dobudovanie 
posilňovne v priestoroch zimného štadióna, a to aj za použitia finančných prostriedkov z 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. Členovia VV a vedenie SZĽH k uvedenej žiadosti zástupcov 
klubu HK Ružinov´99 Bratislava uviedli, že SZĽH momentálne nedisponuje voľnými finančnými 
prostriedkami z predmetnej dotácie, keďže tie už sú schválené, priebežne čerpané a/alebo alokované 
na iné infraštruktúrne projekty v zmysle uznesení prijatých VV v minulom období. 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/7 
VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť zástupcov klubu HK Ružinov´99 Bratislava J. Tarabu a Ľ. 
Pokoviča o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu modernizácie infraštruktúry 
zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave – Ružinove, avšak vzhľadom na nemožnosť 
poskytnutia finančných prostriedkov uvedenej žiadosti VV nevyhovie. Člen VV J. Jurinyi 
požiadal zástupcov klubu HK Ružinov´99 Bratislava J. Tarabu a Ľ. Pokoviča o jeho 
kontaktovanie v danej veci a o možnostiach riešenia podpory modernizácie zimného štadióna 
Vladimíra Dzurillu prostredníctvom Fondu na podporu športu. 
 

 
Členovia VV diskutovali s vedením SZĽH o možnostiach a relevantnosti informácií o vysielaní súťaže 
Extraligy seniorov prostredníctvom TV JOJ Šport v budúcich obdobiach. O záveroch z uvedenej 
diskusie bude člen VV D. Mráz informovať zástupcov ostatných extraligových klubov. 
 
Členovia VV následne rozhodovali o návrhu Ligovej rady EXS na udelenie výnimky z bodu 7.3. 
Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži EXS pre sezónu 2021/2022, pričom 
z dôvodu konania sa MS juniorov by sa v zápasoch Extraligy seniorov hraných od 11.12.2021 do 
7.1.2022 neuplatňovala povinnosť z bodu 7.3. Smernice pre kluby pôsobiace v súťaži EXS. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/8 
VV SZĽH schválil návrh Ligovej rady EXS na udelenie výnimky z bodu 7.3. Smernice SZĽH 
upravujúcej podmienky družstiev v súťaži EXS pre sezónu 2021/2022 na základe ktorej by sa 
z dôvodu konania sa MS juniorov v zápasoch Extraligy seniorov hraných od 11.12.2021 do 
7.1.2022 pre kluby pôsobiace v súťaži EXS neuplatňovala povinnosť z bodu 7.3. Smernice. 

 Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2 
 



c) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/9 
VV SZĽH schvaľuje výnimku z omladšenia hráčok o dve vekové kategórie na súťažné 
obdobie 2021/2022 pre hráčky A. Andrejová (ČRP: 41571) a E. Kohútová (ČRP: 37186). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

VV sa zaoberal so žiadosťou J. Vrábela o udelenie výnimky pre výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH 
pre sezónu 2021/2022 v nadväznosti na schválené uznesenie VV SZĽH č. 60/2021/PR8 v znení 
ktorého VV SZĽH na základe odporúčania SZĽH reagujúc na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu 

spôsobenú delta variantom vírusu COVID-19 v záujme ochrany zdravia pri výkone činnosti 
športových odborníkov na zimných štadiónoch, prijíma ochranné opatrenie spočívajúce v tom, že 
odborné komisie SZĽH a oddelenia SZĽH s delegovacou právomocou nebudú delegovať na zápasy v 
súťažiach organizovaných a riadených SZĽH v sezóne 2021/2022 športových odborníkov s vekom nad 
70 rokov (vrátane), ak VV SZĽH v prípadoch hodných osobitného zreteľa nerozhodne inak. VV 
následne hlasoval o udelení výnimky pre J. Vrábela na výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH pre 
sezónu 2021/2022. 
 

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

d) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/10 
VV SZĽH neschválil udelenie výnimky pre J. Vrábela na výkon činnosti Delegáta zväzu 
SZĽH pre sezónu 2021/2022. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

VV sa zaoberal žiadosťou J. Tvrdoňa o uzatvorenie zmluvy o výkone činnosti športového odborníka 
na sezónu 2021/2022. Členovia VV sa zhodli, že nakoľko uzatváranie zmluvných vzťahov so 
športovými odborníkmi nie je v kompetencii VV, postupuje uvedenú žiadosť štatutárnym zástupcom 
SZĽH. 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/11 
VV SZĽH postupuje žiadosť J. Tvrdoňa o uzatvorenie zmluvy o výkone činnosti športového 
odborníka na sezónu 2021/2022 štatutárnym zástupcom SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/12 
VV SZĽH schválil poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000 EUR na vydanie knihy 
„Reportérsky mág Gabo Zeleny“, ktorej autorom je Dušan Badura. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

g) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/13 
VV SZĽH schválil, aby osoby oprávnené navrhovať členov do orgánov SZĽH v zmysle 
Stanov SZĽH do budúceho riadneho zasadnutia VV navrhovali kandidátov na funkciu člena 
Arbitrážnej komisie SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

VV sa zaoberal legislatívnym návrhom klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na zmenu bodu 3.9.3 
Súťažného poriadku SZĽH. V znení: V mestách /mestskej časti/, v ktorých pôsobia družstvá 
z najvyššej súťaži seniorov a 1. ligy seniorov, je povinné mať v príslušnej sezóne aj družstvá zaradené 
v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu 
a najmenej jedno ďalšie družstvo z vekovej kategórie juniori, kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto 
minimálne dve družstvá mládežníckych kategórií sú povinné odohrať celú príslušnú súťaž a nemôžu sa 
zo súťaže odhlásiť. Nie je však podmienkou, aby kluby v jednotlivých mestách /mestskej časti/ boli 
povinne v združení bez právnej subjektivity. Po diskusii k uvedenému legislatívnemu návrhu pristúpili 
členovia VV k hlasovaní o uvedenom návrhu. 

Za – 0; Proti – 6; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 3 

h) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/14 



VV SZĽH neschválil legislatívny návrh klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš na zmenu bodu 
3.9.3 Súťažného poriadku SZĽH v predloženom znení. 

 
Členom VV bola predložená žiadosť Matriky SZĽH na prijatie klubu Hockey Club Malacky s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH. 

 

i) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/15 
VV SZĽH posúdil žiadosť Matriky SZĽH na prijatie klubu Hockey Club Malacky s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH, pričom k schváleniu uvedenej žiadosti žiada prítomnosť zástupcu 
Matriky SZĽH  a Hockey Club Malacky s.r.o. na najbližšom riadnom zasadnutí VV. VV 
SZĽH zároveň žiada o vyjadrenie, či mesto Malacky finančne podporuje resp. sa plánuje 
finančne podieľať na výstavbe zimného štadióna v Malackách. 
 

j) Uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/16 
VV SZĽH žiada Komisiu rozhodcov SZĽH do najbližšieho zasadnutia VV o podanie správy 
o vyriešení sťažnosti klubu ŠHK 37 Piešťany na hlavného rozhodcu zápasu 2.LS č. 10003. 

 

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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