
 

Zápisnica č. 69 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.01.2022  

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), - 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, 
Gross L. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Jurinyi Ľ. (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ozimák M.  (člen VV), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
 

Neprítomní:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
Mráz D. (člen VV),  
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Kruľ P. (výkonný riaditeľ SZĽH), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Peciar R. (poverený zapisovateľ), - prítomný prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH – predseda Dozornej rady SZĽH), - prítomný prostredníctvom 

telekomunikačného prenosu, 
Pék L. (oddelenie riadenia súťaží SZĽH) – predseda Dozornej rady SZĽH), - prítomný 

prostredníctvom telekomunikačného prenosu, 
Ladiver M.  (manažér rozvojového oddelenia) - prítomný prostredníctvom telekomunikačného 

prenosu, 
Koch N. (Hockey Club Malacky s.r.o.) 
 
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. Reprezentačné družstvo SR A– ZOH 2022 
3. Diskusia o termíne Kongresu 
4. Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH 
5. Športové komunitné centrum v Liptovskom hrádku – aktuálna situácia 
6. 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. 69/2022/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 7 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; 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). Prerokovanie Správy o činnosti 
Disciplinárnej komisie SZĽH za sezónu 2020/2021 (Z: predseda DK SZĽH).  
 
Bod 2 – Reprezentačné družstvo SR A– ZOH 2022 
M. Šatan informoval členov VV o prebiehajúcej príprave reprezentačného družstva SR pred blížiacimi 
sa ZOH v Pekingu. M. Šatan ozrejmil, že z dôvodu pozitivity testov COVID je veľmi pravdepodobné, 
že do Pekingu nepocestuje reprezentačné družstvo v zložení v zmysle pôvodne oznámenej nominácie, 
pričom uvedené sa môže týkať aj členov RT. M. Šatan uviedol, že reprezentačné družstvo bude do 
začiatku ZOH zrejme doplnené náhradníkmi, pričom ak by musela nastať aj vynútená zmena na poste 
člena RT, o uvedenom by bol VV okamžite oboznámený aj s návrhom na okamžité schválenie zmien 
v RT spôsobom per rollam. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o prebiehajúcej príprave reprezentačného družstva SR pred 
blížiacimi sa ZOH v Pekingu a nomináciu reprezentačného družstva SR. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: nominácia reprezentačného družstva SR 
 

Bod 3 – Diskusia o termíne Kongresu 
M. Ozimák, po komunikácií s hokejovými klubmi, požiadal členov VV o hlasovanie ku zmene 
termínu Kongresu (pôvodne schválený termín 18.03.2022 uznesením VV SZĽH č. 68/2022/2) resp. 
žiada, aby sa uskutočnili dva separátne Kongresy, pričom jeden by mal byť rozpočtový a druhý by mal 
byť volebný. Ľ. Jurinyi taktiež uviedol, že po komunikácii s klubmi Extraligy seniorov, väčšina 
klubov požaduje, aby sa uskutočnili dva Kongresy. Ľ. Jurinyi uviedol, že na základe informácii J. 
Kužmu (RM SZĽH pre región Košice a Prešov) požadujú aj kluby z východného Slovenska, aby sa 
Kongres uskutočnil v júni, pričom Ľ. Jurinyi uviedol, že totožný názor majú aj niektoré kluby zo 
stredného Slovenska. Na uvedené reagoval P. Kruľ s tým, že vedenie SZĽH o uvedenej téme 
komunikoval asi s úplne odlišnými klubmi, keďže podľa slov P. Kruľa všetky kluby s ktorými 
komunikovali, súhlasia, aby sa Kongres uskutočnil 18.03.2022 a bol zároveň Kongresom rozpočtovým 
aj volebným. P. Kruľ informoval členov VV, že množstvo klubov s ktorými vedenie SZĽH 
komunikovalo, súhlasí, aby sa na predmetnom Kongrese schválil aj rozpočet SZĽH na rok 2022 
a zároveň uskutočnili voľby osôb do orgánov SZĽH, ktorým končí funkčné obdobie v roku 2022, 
pričom funkčné obdobie novozvoleným kandidátom začne plynúť 27.06.2022. P. Kruľ uviedol, že 
uvedené umožní novozvoleným členom orgánov SZĽH poskytnúť týmto osobám čas na prípravu 
nástupu do funkcií v orgánoch SZĽH, ktoré tak budú môcť plynule prebrať pracovnú agendu dňom 
začatia plynutia nového funkčného obdobia. Ľ. Jurinyi rovnako nesúhlasí s tým, aby sa Kongres 
uskutočnil počas prebiehajúcej sezóny, keďže počas nej majú delegáti klubové povinnosti, pričom Ľ. 
Jurinyi uviedol, že nesúhlasí, aby sa na jednom Kongrese prerokovávala tak rozsiahla agenda 
a zasadnutie Kongresu tak môže byť veľmi dlhé. K téme sa vyjadril M. Handzuš, ktorý rešpektuje 
odlišné názory, ale úplne nerozumie dôvodom, prečo by sa Kongres mal rozdeliť resp. presunúť na 
jún. M. Handzuš uviedol, že zasadnutie Kongresu je už tak celodennou záležitosťou a preto je vhodné, 
aby sa neuskutočňoval v marci a potom opätovne v júni a súhlasí s organizáciou jedného Kongresu. M 
Handzuš zastáva názor, že ak sa už Kongres uskutoční, malo by sa na ňom zúčastniť čo najviac 
delegátov pričom pripomína, že zasadnutie Kongresu v marci je dôležité aj z dôvodu navrhovaných 



zmien Komisie mládeže vo vzťahu k úprave mládežníckych vekových kategórií a reorganizácie 
mládežníckych súťaží od sezóny 2022/2023 o ktorých sa musí rozhodnúť v čo najrýchlejšej dobe, aby 
sa uvedené zmeny stihli implementovať do organizácie súťaží SZĽH pre novú sezónu. Vyjadril sa aj 
L. Gross, ktorý súhlasí s rozdelením Kongresov na marcový - rozpočtový a júnový - volebný. K téme 
sa vyjadril aj Ž. Pálffy, ktorý uviedol, že keď už raz VV rozhodol o termíne Kongresu a zhodol sa aj 
na agende Kongresu, mal by sa tento termín aj dodržať. M. Lipovský sa vyjadril k jednotlivým členom 
VV a k ich argumentácii zmeny termínu Kongresu, pričom dôvody niektorých členov VV na 
rozdelenie Kongresov resp. presunutie termínu Kongresu nepovažuje za dostatočné, a preto súhlasí, 
aby sa Kongres uskutočnil v pôvodne schválenom termíne a aby bol Kongresom volebným aj 
rozpočtovým. Následne členovia VV hlasovali o zrušení uznesenia VV SZĽH č. 68/2022/2, ktorým sa 
schválil termín Kongresu na 18.03.2022. 
 
Za – 3; Proti – 2; Zdržali sa – 2;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/3 
VV SZĽH neschválil zrušenie uznesenia VV SZĽH č. 68/2022/2, ktorým sa schválil termín Kongresu 
na 18.03.2022. Termín Kongresu dňa 18.03.2022 tak zostáva v platnosti. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 4 – Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH 
L. Pék  a R. Peciar informovali členov VV o návrhoch Ligových rád EXS, 1.LS a 2.LS na schválenie 
Smernice pre Baráž o 1. ligu seniorov (TIPOS SHL) pre sezónu 2021/2022 a Smernice pre Baráž o 
Extraligu seniorov (EXS / Tipos extraligu) pre sezónu 2021/2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/4 
VV SZĽH schválil znenie Smernice pre Baráž o 1. ligu seniorov (TIPOS SHL) pre sezónu 2021/2022 
a Smernice pre Baráž o Extraligu seniorov (EXS / Tipos extraligu) pre sezónu 2021/2022 (príloha č.1). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  
 
L. Pék prezentoval členom VV návrh na úpravu smerníc upravujúcich podmienky družstiev 
v súťažiach Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov a 1. ligy dorastu pre sezónu 
2021/2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/5 
VV SZĽH schválil návrh na úpravu smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Extraligy 
juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov a 1. ligy dorastu pre sezónu 2021/2022 (príloha č.2). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
L. Pék a R. Peciar ozrejmili členom VV návrh na prijatie uznesenia, týkajúceho sa úpravy ukladania 
sankčných poplatkov pre sezónu 2021/2022 v znení: „VV SZĽH sa uzniesol, že sankčné poplatky 
uvedené  v príslušných ustanoveniach smerníc pre Extraligu juniorov, 1. ligu juniorov, Extraligu 
dorastu, 1. ligu dorastu, Ligu kadetov, Ligu starších žiakov a Ligu mladších žiakov za nastúpenie 
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia a za nezaregistrovanie zmluvy hráča v IS SZĽH po 
dovŕšení 18. rokov sa pre sezónu 2021/2022 nebudú aplikovať kumulatívne počtovo za každé jedno 
nastúpenie hokejistov, ale sumárne za jeden zápas.“  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/6 
VV SZĽH schválil návrh na prijatie uznesenia, týkajúceho sa úpravy ukladania sankčných poplatkov 
pre sezónu 2021/2022 v znení: „VV SZĽH sa uzniesol, že sankčné poplatky uvedené  v príslušných 
ustanoveniach smerníc pre Extraligu juniorov, 1. ligu juniorov, Extraligu dorastu, 1. ligu dorastu, 

Ligu kadetov, Ligu starších žiakov a Ligu mladších žiakov za nastúpenie hokejistu bez platného 

evidovaného ostaršenia a za nezaregistrovanie zmluvy hráča v IS SZĽH po dovŕšení 18. rokov sa pre 



sezónu 2021/2022 nebudú aplikovať kumulatívne počtovo za každé jedno nastúpenie hokejistov, ale 
sumárne za jeden zápas.“ Uvedené sa aplikuje a zakomponuje do smerníc upravujúcich podmienky 
súťaží Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy 
starších žiakov a Ligy mladších žiakov pre sezónu 2021/2022. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/7 
VV SZĽH vzal na vedomie skutočnosť, že hokejistovi G. P. Bakalárovi (ČRP: 43533) bolo doručené 
osvedčenie o zisku štátneho občianstva SR. 
 
L. Pék informoval členov VV o skutočnosti, že klub HC Zlaté Moravce neodohrá so svojim družstvom 
zvyšnú časť súťaže ligy starších žiakov - 8. ročník. Členom VV bola predložená žiadosť klubu HC 
Zlaté Moravce o odpustenie nadväzujúcich sankcií v zmysle Smernice SZĽH pre postih klubov pri 
odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/8 
VV SZĽH na základe žiadosti klubu HC Zlaté Moravce z dôvodu objektívnych skutočností 
súvisiacich s pandemickou situáciou schválili výnimku, na základe ktorej voči klubu HC Zlaté 
Moravce nebude uplatňovaná sankcia v zmysle Smernice SZĽH pre postih klubov pri odhlásení 
družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH za odhlásenie družstva zo zvyšnej časti 
súťaže ligy starších žiakov - 8. ročník. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/9 
VV SZĽH schválil Štatút slovenského pohára (príloha č. 3). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/10 
VV SZĽH vzal na vedomie informáciu, že z dôvodu objektívnych skutočností súvisiacich 
s pandemickou situáciou sa odhlásili družstvá klubov HK Bardejov a HC Lučenec zo súťaže 2.LS. VV 
SZĽH žiada kluby HK Bardejov a HC Lučenec o vyjadrenie k uvedeným skutočnostiam a oficiálnu 
žiadosť o odpustenie nadväzujúcich sankcií v zmysle Smernice SZĽH pre postih klubov pri odhlásení 
družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH požaduje doručiť SZĽH v písomnej 
forme. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Smernica pre Baráž o 1. ligu seniorov (TIPOS SHL) pre sezónu 2021/2022 
a Smernica pre Baráž o Extraligu seniorov (EXS / Tipos extraligu) pre sezónu 2021/2022, návrh na 
úpravu smerníc upravujúcich podmienky družstiev v súťažiach Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, 
1. ligy juniorov a 1. ligy dorastu pre sezónu 2021/2022, na prijatie uznesenia, týkajúceho sa úpravy 
ukladania sankčných poplatkov pre sezónu 2021/2022, osvedčenie o zisku štátneho občianstva SR – 
G. P. Bakalár, žiadosť klubu HC Zlaté Moravce o odpustenie sankcií v zmysle Smernice SZĽH pre 
postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH, Štatút 
slovenského pohára  
 
Bod 5 – Športové komunitné centrum v Liptovskom hrádku – aktuálna situácia 
M. Ladiver a P. Kruľ informovali členov VV o najbližších organizačných krokoch týkajúcich sa 
záujmu mesta Liptovský Hrádok o kúpu ŠKC v Liptovskom Hrádku, ktorého vlastníkom je SZĽH 
Infra, s.r.o. K uvedenému následne prebehla diskusia, pričom o následných úkonoch k danej veci budú 
členovia VV informovaní na najbližších zasadnutiach VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/11 

https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Smernica%20pre%20postih%20klubov%20pri%20odhl%C3%A1sen%C3%AD%20dru%C5%BEstva%20pred%20za%C4%8Diatkom%20alebo%20po%C4%8Das%20pr%C3%ADslu%C5%A1nej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20SZ%C4%BDH%20(1).pdf


VV SZĽH vzal na vedomie informácie o najbližších organizačných krokoch týkajúcich sa záujmu 
mesta Liptovský Hrádok o kúpu ŠKC v Liptovskom Hrádku. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 6 – Rôzne 
Členovia VV sa zaoberali opätovnou žiadosťou klubu HK Ružinov 99 Bratislava o finančnú podporu 
v rámci podpory infraštruktúry a modernizácie zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave – 
Ružinove. Členovia VV a vedenie SZĽH k uvedenej žiadosti zástupcov klubu HK Ružinov´99 
Bratislava opätovne uviedli, že SZĽH momentálne nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami 
z dotácie MŠVVaŠ SR, keďže tie už sú schválené, priebežne čerpané a/alebo alokované na iné 
infraštruktúrne projekty v zmysle uznesení prijatých VV v minulom období.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/12 
VV SZĽH v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/7 opätovne konštatoval, že vzhľadom na 
nemožnosť poskytnutia finančných prostriedkov uvedenej žiadosti nevyhovie. 
 
Členom VV bol v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/13 predložený návrh individuálneho 
člena SZĽH R. Železníka, na zvolenie JUDr. S. Vorobela na funkciu člena Arbitrážnej komisie SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/13 
VV SZĽH zvolil JUDr. S. Vorobela za člena Arbitrážnej komisie SZĽH. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Členovia VV sa v nadväznosti na uznesenie VV SZĽH č. 67/2021/15 opätovne zaoberali žiadosťou 
Matriky SZĽH na prijatie subjektu Hockey Club Malacky s.r.o. za registrovaného člena SZĽH. 
K zasadnutiu sa pripojil N. Koch, ktorý členom VV ozrejmil dôvody žiadosti subjektu Hockey Club 
Malacky s.r.o. o prijatie za registrovaného člena SZĽH. N. Koch uviedol, že Hockey Club Malacky 
s.r.o. plánuje v rámci mesta Malacky pôsobiť na mestskom zimnom štadióne, ktorý je momentálne vo 
výstavbe, pričom N. Koch skonštatoval, že štadión bude uvedený do prevádzky najskôr do troch 
rokov. I. Pulkert sa následne dotazoval, že vzhľadom k tomu, že v návrhu na prijatie za člena nie je 
uvedené „sídlo prevádzky“ t. j. určenie zimného štadióna, na ktorom má člen SZĽH pôsobiť, či 
existuje memorandum, zmluva či akákoľvek dohoda medzi mestom Malacky a subjektom Hockey 
Club Malacky s.r.o., na základe ktorej bude Hockey Club Malacky s.r.o. po prijatí za člena SZĽH 
s určitosťou pôsobiť na mestskom zimnom štadióne v Malackách. N. Koch uviedol, že písomná 
spolupráca zakotvujúca dohodu medzi mestom Malacky a Hockey Club Malacky s.r.o. o užívaní 
zimného štadióne v Malackách po jeho dostavbe zatiaľ neexistuje, avšak N. Koch uviedol, že 
memorandum s mestom o užívaní zimného štadióna bude schopný predložiť. N. Koch ozrejmil, že 
v najbližších troch rokoch sa bude subjekt Hockey Club Malacky s.r.o.  pripravovať a nastavovať 
budúce fungovanie hokejového klubu. Vedenie SZĽH a členovia VV uviedli, že je bežnou praxou od 
novovznikajúcich klubov, že pri prihláške za člena SZĽH uvedú v prihláške za člena SZĽH „sídlo 
prevádzky“ t. j. určenie zimného štadióna, na ktorom má člen SZĽH pôsobiť a rovnako uvedené vedia 
zdokladovať aj písomnými dokumentami od vlastníka, správcu či prevádzkovateľa zimného štadióna, 
ak ním nie je samotný hokejový klub. K uvedenému N. Koch uviedol, že v priebehu najbližších dňoch 
predloží SZĽH memorandum o spolupráci s mestom Malacky o budúcom užívaní zimného štadióna. 
Záverom bodu bolo N. Kochovi oznámené, že VV sa bude opätovne zaoberať žiadosťou Matriky 
SZĽH na prijatie subjektu Hockey Club Malacky s.r.o. za registrovaného člena SZĽH po doplnení 
návrhu na prijatie člena SZĽH o údaj „sídlo prevádzky“ a po doručení memoranda či zmluvy 
uzatvorenej medzi Hockey Club Malacky s.r.o. a mestom Malacky o budúcom užívaní zimného 
štadióna v meste Malacky. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/14 



VV SZĽH berie na vedomie informácie N. Kocha, zástupcu Hockey Club Malacky s.r.o., o dôvodoch 
žiadosti subjektu Hockey Club Malacky s.r.o. o prijatie za registrovaného člena SZĽH, pričom sa VV 
SZĽH bude opätovne zaoberať žiadosťou na prijatie subjektu Hockey Club Malacky s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH po doplnení návrhu na prijatie člena SZĽH o údaj „sídlo prevádzky“ a po 
doručení memoranda či zmluvy uzatvorenej medzi Hockey Club Malacky s.r.o. a mestom Malacky 
o budúcom užívaní zimného štadióna v meste Malacky. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/15 
VV SZĽH vzal na vedomie dokument Komisie rozhodcov SZĽH a síce vyriešenie sťažnosti klubu 
ŠHK 37 Piešťany na hlavného rozhodcu zápasu 2.LS č. 10003.  
 
Členom VV bola predložená žiadosť o udelenie výnimky z pravidiel ľadového hokeja – časť Ihrisko, 
pravidlá č. 13 – mantinel a č. 14 – ochranné sklo, a to pre zimný štadión v Oravskej Lesnej na 
športovú činnosť družstiev klubu HK Altis Orava v súťažiach SZĽH a žiadosť klubu HK Altis Orava 
o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci 4.200 EUR na pokrytie nákladov na ľadovú plochu na 
mesiace február a marec 2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/15 
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 Oravskej Lesnej na 
športovú činnosť družstiev klubu HK Altis Orava v súťažiach SZĽH 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Členovia VV následne hlasovali o poskytnutí mimoriadnej finančnej pomoci 4.200 EUR na pokrytie 
nákladov na ľadovú plochu v Oravskej Lesnej na mesiace február a marec 2022 pre klub HK Altis 
Orava. 
 
Za – 0; Proti – 3; Zdržali sa – 3; Nehlasovali - 1 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/16 
VV SZĽH neschválil žiadosť HK Altis Orava o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci 4.200 
EUR na pokrytie nákladov na ľadovú plochu v Oravskej Lesnej na mesiace február a marec 2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/17 
VV SZĽH prizve vo veci žiadosti HK Altis Orava o odklad úhrady platieb štartovného zástupcu klubu 
J. Jaška na najbližšie zasadnutie VV. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/18 
VV SZĽH na základe žiadosti L. Grossa súhlasí s návrhom úpravy rozpočtu SZĽH na rok 2022, a síce 
navýšenia sumu finančnej podpory na kluby 2.LS vo výške 80.000 EUR.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2022/19 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie P. Kruľa, na základe ktorých bude na najbližšie zasadnutie VV 
prizvaná Ľ. Kožanová vo veci stratégie rozvoja ženského hokeja. 
 
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 2022. 

 
 
Predsedajúci: Miroslav Šatan 
 
 
 



Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 
 
 
 
Správnosť overil: Ing. Ivan Pulkert 
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