
 

Zápisnica č. 71 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 07.03.2022  

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

Neprítomní:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
Handzuš M. (člen VV), 
 
Prizvaní: 
Pulkert I. (generálny sekretár SZĽH),  
Kruľ P. (výkonný riaditeľ SZĽH),  
Peciar R. (poverený zapisovateľ),  
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH – predseda Dozornej rady SZĽH),  
Pék L. (predseda Komisie mládeže SZĽH),  
Štrbák M. (metodik SZĽH), 
Filc. J. (mentor metodického oddelenia SZĽH), 
Remžík P. (oddelenie riadenia súťaží), 
Faithová M. (právna zástupkyňa SZĽH), 
Makara M.  (rozvojové oddelenie SZĽH)  
 
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. ZOH 2022 – správa a zhodnotenie 
3. Kongres SZĽH  
4. Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH 
5. Kľúč pre prerozdelenie hokejok  
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. 71/2022/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 7 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 1; Nehlasovali – 
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 – ZOH 2022 – správa a zhodnotenie 
M. Šatan zhodnotil pôsobenie reprezentačného družstva SR na ZOH v Pekingu. Členovia VV 
poďakovali hráčom a členom RT za výkon a zisk bronzových medailí na ZOH v Pekingu.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/2 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o výkonoch reprezentačného družstva SR na ZOH v Pekingu. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: ZOH 2022 – správa a zhodnotenie 
 
Bod 3 – Kongres SZĽH  
L. Pék informoval členov VV o pripravovanom návrhu Komisie mládeže SZĽH a metodického 
oddelenia SZĽH na zmenu vekových kategórií na olympijský cyklus v rokoch 2022 – 2026. L. Pék 
uviedol, že sú súčasťou navrhovaných zmien je aj reorganizácia mládežníckych súťaží SZĽH od 
sezóny 2022/2023. M. Štrbák a J. Filc vysvetlili metodické zmeny, ktoré sa budú týkať úpravy 
hracieho modelu prípraviek vo formáte 4 na 4 na polovici ihriska (ľadovej plochy). Vo vzťahu 
k navrhovanej reorganizácií mládežníckych súťaží L. Pék uviedol, že sa navrhuje zrušiť Liga kadetov, 
namiesto ktorej by mali vzniknúť súťaže ligy starších žiakov „AA“ a ligy starších žiakov „A“ 
a v obdobnom systéme aj ligy mladších žiakov „AA“ a ligy mladších žiakov „A“, a to v závislosti od 
počtu prihlásených družstiev klubov do súťaží SZĽH s úplnou mládežníckou štruktúrou. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/3 
VV SZĽH schválil v predloženom rozsahu návrh na úpravu vekových kategórií a návrh na zmenu  
reorganizácie mládežníckych súťaží SZĽH na olympijský cyklus v rokoch 2022 – 2026 (príloha č. 1),  
ktorú postupuje na schválenie Kongresu SZĽH.  
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
R. Peciar následne predstavil členom VV navrhovaný program Kongresu SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/4 
VV SZĽH schválil návrh programu Kongresu SZĽH dňa 18.3.2022 v Bratislave (príloha č. 2). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 2 
 
R. Peciar následne predstavil členom VV navrhovaný Rokovací poriadok Kongresu. Na otázku Ľ. 
Jurinyiho ohľadom tajnosti volieb a záväzných prehlásení zástupcov hokejových klubov bolo uvedené, 
že v zmysle Stanov SZĽH voľby do orgánov SZĽH vždy musia prebehnúť tajne, pričom samotný 
Kongres v Rokovacom poriadku rozhodne, či sa tajná voľba uskutoční prostredníctvom hlasovania 
papierovou formou alebo elektronickou formou. Rokovací poriadok SZĽH bude schvaľovaný 
delegátmi Kongresu na zasadnutí Kongresu. 

Následne diskutovali prítomní o návrhu na zmenu Stanov, a to návrhu na vyňatie in-line hokeja zo 
Stanov z dôvodu, že IIHF už nevykonáva pôsobnosť nad športom in-line.  



K téme in-line hokeja a členstva klubov in-line hokeja v SZĽH J. Šmátrala uviedol, že v zmysle bodu 
3.5.2.8 Stanov majú kluby in-line hokeja hlasovacie právo na Kongrese.  

K uvedenému R. Peciar skonštatoval, že hlasovacie právo na Kongrese SZĽH majú v zmysle bodu 
2.2.1 Stanov SZĽH iba kluby, ktoré sa zúčastňujú súťaží organizovaných a riadených SZĽH (tzv. 
riadni členovia SZĽH). SZĽH žiadnu súťaž v in-line hokeji neorganizuje a ani neriadi. Keďže kluby 
in-line hokeja sa nezúčastňujú žiadnej súťaže, ktorú by organizoval a riadil SZĽH, nemajú hlasovacie 
právo na zasadnutí Kongresu SZĽH. V minulosti SZĽH zastrešoval in-line hokej z dôvodu, že spadal 
do pôsobnosti IIHF, pričom IIHF rozhodla o zrušení svojej pôsobnosti nad in-line hokejom a in-line 
hokej pod hlavičku IIHF už nepatrí. Uvedené bolo prerokované aj so Združením oddielov a klubov in-
line hokejovej extraligy Slovenskej republiky, v ktorom sú všetky in-line hokejové kluby združené, s 
tým, že vyššie uvedené skutočnosti boli potvrdené bez námietok. R. Peciar uviedol, že podmienky 
k hlasovaciemu právu na Kongrese v zmysle bodu 2.2.1 a čl. 3.5 Stanov musia byť splnené súčasne 
a kluby in-line hokeja ich nespĺňajú, preto sú kluby in-line hokeja registrovanými členmi SZĽH bez 
hlasovacieho práva na Kongrese 

K uvedenému sa vyjadril Ľ. Jurinyi, ktorý uviedol, že uvedené síce bolo prerokované so Združením 
oddielov a klubov inline hokejovej extraligy Slovenskej republiky, ale nie s in-line klubmi, ktoré 
s uvedeným nesúhlasia. Ľ. Jurinyi uviedol, že in-line kluby majú stále hlasovacie právo na Kongrese 
a to počas trvania zmluvy medzi SZĽH a in-lineom. Ľ. Jurinyi uviedol, že medzi SZĽH a in-line 
prebehli aj finančné transakcie, kde zväz podporil in-line, čo znamená, že medzi SZĽH a in-line 
klubmi je súčinnosť. 

K uvedenému R. Peciar poznamenal, že SZĽH združuje aj registrovaných členov SZĽH, medzi ktoré 
patrí Združenie oddielov a klubov in-line hokejovej extraligy Slovenskej republiky a kluby in-line 
hokeja, pričom SZĽH podporuje finančne aj registrovaných členov SZĽH. R. Peciar skonštatoval, že 
žiadna zmluva medzi SZĽH a in-line klubmi alebo ZOK in-line nemôže priznávať a ani nepriznáva in-
line klubom hlasovacia právo na Kongrese, pričom uvedené upravujú výlučne Stanovy. R. Peciar 
skonštatoval, že SZĽH finančne na zmluvnom základe podporil aj registrovaného člena SZĽH 
Slovenskú univerzitnú hokejovú asociáciu, ktorá združuje kluby univerzitného hokeja, to však 
nezakladá právo klubov univerzitného hokeja hrajúcich univerzitnú ligu EUHL hlasovať na Kongrese, 
keďže univerzitnú hokejovú ligu EUHL neorganizuje ani neriadi SZĽH. R. Peciar uviedol, že SZĽH 
na zmluvnom základe taktiež finančne podporil ZOK in-line, čo rovnako nezakladá právo klubov in-
line hokeja hlasovať na Kongrese, keďže uvedené s právom hlasovať na Kongrese nemá žiaden súvis 
a SZĽH žiadnu súťaž v in-line hokeji neorganizuje a ani neriadi.  

Ľ. Jurinyi uviedol, že každý jeden klub je samostatným členom SZĽH a má právo hlasovať na 
Kongrese. R. Peciar uviedol, že každý jeden klub in-line hokeja je samostatným členom SZĽH, ale je 
registrovaným členom bez hlasovacieho práva na Kongrese. J. Šmátrala uviedol, že v Stanovách je 
určené, že majú hlas. K uvedenému uviedla M. Faithová, že hlas klub má iba v prípade, že je riadnym 
členom SZĽH a hrá súťaž organizovanú SZĽH. R. Peciar uviedol, že momentálne SZĽH združuje aj 
kluby napr. HC IClinic Bratislava či ŠKP Bratislava, ktoré nemajú hlasovacie právo na Kongrese, 
keďže nespĺňajú podmienku riadneho členstva SZĽH a preto nemajú hlasovacie právo na Kongrese. 
Rovnako tak nespĺňajú podmienku riadneho členstva ani kluby in-line a preto nemajú hlasovacie 
právo na Kongrese. Ľ. Jurinyi uviedol, že aj v rámci IIHF bolo povedané, že in-line sa má spojiť 
a riešiť svoje zastrešenie cez hokejové zväzy. R. Peciar skonštatoval, že uvedené už neplatí a IIHF 
naďalej nezdružuje šport in-line hokej, pričom uvedené schválil samotný Kongres IIHF. R. Peciar 
uviedol, že in-line hokej je samostatný šport, ktorý si môže vytvoriť svoj vlastný športový zväz 
a požiadať o členstvo v SOŠV či medzinárodných športových federáciách. R. Peciar uviedol, že aj 
posledné Majstrovstvá sveta v in-line hokeji už neorganizoval IIHF, ale organizovala ich federácia 
WORLD SKATE so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá združuje  športy vykonávané na kolieskových 
korčuliach. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje na Kongrese prijať zmena Stanov a šport in-line hokej 
vyňať po vzore IIHF z pôsobnosti SZĽH, pričom ako samostatný šport si následne kluby in-line môžu 
vytvoriť vlastnú federáciu a spravovať svoje záležitosti v zmysle ich predpisov. 



Ľ. Jurinyi sa následne ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia VV. M. Šatan preveril 
uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako „VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní – 6 
Neprítomní - 3 
M. Šatan skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

J. Šmátrala uviedol, v zmysle bodu 3.5.2.8 Stanov patrí klubu 1 hlas za každé družstvo in-line hokeja, 
ktoré odohralo súťaž v in-line hokeji  v uplynulej súťažnej sezóne. Na otázku či sa súťaž v uplynulej 
sezóne odohrala odpovedal J. Smátrala, že sa odohrala. Následne sa opýtal R. Peciar, či uvedenú súťaž 
organizoval a riadil SZĽH, keďže VV SZĽH ako licenčný orgán do uvedenej súťaže nevydal licencie 
a v zmysle Súťažného poriadku súťaž in-line hokeja SZĽH neorganizuje a neriadi. J. Šmátrala uviedol, 
že je iného názoru pričom uviedol, že ak sa pôjde na Kongrese striktne podľa Stanov, hlasovať na 
Kongrese by mali iba kluby extraligy seniorov a SHL, ktoré dokončili súťaž. K uvedenému sa vyjadril 
R. Peciar a skonštatoval, že nakoľko bola uplynulá sezóna značne poznačená pandémiou COVID – 19 
a z dôvodov vis maior sa nemohli riadne dokončiť všetky hokejové súťaže, napriek tomu, že boli 
začaté, je nespravodlivé, aby ostatné kluby  - riadni členovia SZĽH z dôvodu pandémie stratili hlasy 
iba kvôli tomu, že nemohli riadne dokončiť súťaž v uplynulej sezóne, preto si kľúč delegátov budú 
mať možnosť schváliť samotní delegáti Kongresu na zasadnutí Kongresu, a to podľa družstiev klubov 
prihlásených do súťaže v sezóne 2020/2021 alebo v sezóne 2021/2022, pričom uvedené bude výlučne 
na vôli delegátov Kongresu. 

I. Pulkert k in-line klubom uviedol, že v minulosti sa urobila chyba a hlasy in-line klubom nemali byť 
ani priznané a kontrolný orgán mal uvedené preveriť a skontrolovať, keďže aj na poslednom Kongrese 
tak dostali kluby in-line hokeja hlas v rozpore so Stanovami a tieto hlasy nikdy nemali mať. I. Pulkert 
uviedol, že SZĽH neorganizoval a neriadil súťaž v in-line hokeji a preto kluby in-line hokeja nehrali 
súťaž SZĽH a nie sú riadnymi členmi t. j. nemajú hlasovacie právo na Kongrese. J. Šmátrala navrhuje, 
aby sa na začiatku Kongresu prijala zmena Stanov, ktorá by priznala hlasy klubom in-line hokeja, aby 
situácia okolo rozporu hlasov pre in-line kluby bola „právne čistá“. J. Šmátrala ďalej uviedol, že 
SZĽH dával in-line klubom rozhodcov. I. Pulkert uviedol, že od nástupu nového vedenia v auguste 
2020 SZĽH nedával  SZĽH in-line klubom žiadnych rozhodcov. I. Pulkert uviedol, že SZĽH finančne 
podporil svojho registrovaného člena  Združenie oddielov a klubov inline hokejovej extraligy 
Slovenskej republiky finančným príspevkom na účel zabezpečenia súťaže Extraligy in-line hokeja 
v sezóne 2021, ktorú riadil a organizoval práve ZOK In-line a štartu na podujatí Majstrovstiev sveta 
v in-line hokeji, ktorú organizovala organizácia WORLD SKATE, pričom I. Pulkert považuje za 
absurdné, aby si kontrolór vykladal Stanovy takým spôsobom, že na základe uvedeného majú mať 
kluby in-line hlasovacie právo na Kongrese v rozpore so Stanovami. I. Pulkert uviedol, že rovnako 
SZĽH finančne podporil aj ŠKP Bratislava a SUHA, pričom tieto subjekty len na základe prijatia 
finančného príspevku automaticky nemajú hlasovacie právo na Kongrese. 

Vzhľadom na uvedené hlasovali členovia VV o schválení návrhu zmien Stanov na Kongres týkajúci sa 
vyňatia in-line hokeja zo Stanov SZĽH a úpravy v čl. 10.2. Stanov na návrh Ministerstva vnútra SR. 

 
Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/4 

VV SZĽH schválil návrh na zmeny Stanov týkajúce sa vyňatia in-line hokeja zo Stanov SZĽH 
a úpravy čl. 10.2. Stanov v zmysle predloženého návrhu (príloha č. 3). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
Následne predstavil J. Šmátrala návrh Dozornej rady SZĽH na zmenu Stanov SZĽH (príloha č. 4).  
 
D. Mráz k uvedenému návrhu na zmenu Stanov uviedol, že má pocit, akoby Dozorná rada chcela 
riadiť SZĽH. 
 
 



M. Lipovský na príklade mestského klubu v Skalici uviedol, že nesúhlasí s predloženým návrhom 
Dozornej rady SZĽH na zmenu Stanov. 
 
M. Faithová sa k uvedenému návrhu Dozornej rady na zmenu Stanov pýta, ako môže Dozorná rada 
predložiť návrh na zmenu Stanov, ktorý je v rozpore so zákonom o športe a na základe ktorého si chce 
Dozorná rada SZĽH ako kontrolný orgán uzurpovať riadiacu moc. Na základe uvedeného návrhu chce 
Dozorná rada vydávať rozhodnutia, čo im má priznávať rozhodovaciu právomoc, pričom M. Faithová 
uviedla, že v demokratickej spoločnosti nemôže kontrolný orgán požívať riadiace právomoci. 
 
J. Šmátrala k uvedenému návrhu Dozornej rady uviedol, že ním sleduje úmysel podľa § 19 ods. 5  
zákona o športe. 
 
M. Faithová uviedla, že návrh je šikanózny a je v rozpore so zákonom o športe. 
 
Na základe uvedeného J. Šmátrala uviedol, že pripomienky k návrhu na zmenu Stanov predloží 
Dozornej rade na opätovné prerokovanie a Dozorná rada návrh možno upraví. K uvedenému bolo J. 
Šmátralovi odpovedané, že VV už nebude do času Kongresu zasadať a z uvedeného dôvodu sa VV už 
nebude môcť zaoberať prípadným upraveným návrhom Dozornej rady na zmenu Stanov. 
 
P. Kruľ k uvedenému návrhu uviedol, že je v rozpore so zákonom o športe a obchodným zákonníkom, 
pričom uviedol, že Dozorná rada si nemôže uzurpovať právo rozhodovať, Dozorná rada nemôže 
prikazovať štatutárnym zástupcom SZĽH čo majú robiť a ako majú konať ak ich konanie nie je 
v rozpore s právnymi predpismi SR. P. Kruľ uviedol, že Dozorná rada nemôže prikazovať, akou 
formou sa jej majú poskytovať doklady, čo je opäť v rozpore so zákonom o športe. 
 
Na základe uvedených skutočností hlasovali členovia VV o schválení návrhu Dozornej rady SZĽH na 
zmenu Stanov. 
 
Za – 0; Proti – 4; Zdržali sa – 1; Nehlasovali – 1 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/5 
VV SZĽH neschválil návrh Dozornej rady na zmeny Stanov v zmysle predloženého návrhu (príloha č. 
4). 
 
Následne členovia VV diskutovali o prijatí odporúčacieho stanoviska Kongresu, 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 18.03.2022 zohľadňoval počet družstiev riadnych členov SZĽH, ktorým 
bola udelená licencia do súťaží organizovaných SZĽH v sezóne 2021/2022, a to podľa princípov 
uvedených v bode 3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov SZĽH. Dôvodom k schváleniu uvedeného odporúčania je 
najmä skutočnosť, že uplynulú sezónu 2019/2020 dokončili súťaže iba družstvá Extraligy a SHL, 
družstvá z ostatných súťaží  súťaž nedokončili pre prijaté protipandemické opatrenia, t.j. z dôvodu 
vyššej moci, pričom z rovnakého dôvodu na poslednom zasadnutí Kongresu schválili delegáti 
Kongresu totožné uznesenie, aby sa pri určení kľúča delegátov na Kongrese dňa 24.06.2021 
zohľadňoval počet družstiev riadnych členov SZĽH, ktorým bola udelená licencia do súťaží SZĽH v 
sezóne 2021/2022, a to podľa princípov uvedených v bode 3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov SZĽH. J. 
Šmátrala k uvedenému uviedol, že počet hlasov riadnych členov by sa mal na Kongrese určovať podľa 
počtu družstiev v uplynulej sezóne. K uvedenému bolo skonštatované, že Kongres nemusí akceptovať 
uvedené odporúčanie VV a ako najvyšší orgán v úvode zasadnutia Kongresu určí, či  hlasy riadnych 
členov na Kongrese budú zohľadňovať počet družstiev za uplynulú sezónu 2019/2020, alebo počet 
družstiev riadnych členov SZĽH, ktorým bola udelená licencia do súťaží organizovaných SZĽH v 
sezóne 2021/2022, pričom uvedené rozhodnutie je výlučne v kompetencii delegátov Kongresu. 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/6 



Výkonný výbor SZĽH schvaľuje Kongresu 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 18.03.2022 zohľadňoval počet družstiev riadnych členov SZĽH, ktorým bola udelená 
licencia do súťaží organizovaných SZĽH v sezóne 2021/2022, a to podľa princípov uvedených v bode 
3.5.2.1. až 3.5.2.8 Stanov SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: v texte 

Podklady k bodu: návrh programu Kongresu, návrh Rokovacieho poriadku Kongresu, návrhy na 
zmeny Stanov, odporúčacie stanovisko ku kľúču delegátov 
 
Bod 4 – Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH 
Prítomní zástupcovia ORS SZĽH uviedli, že vzhľadom k tomu, že na Kongrese SZĽH naplánovaného 
na 18. marca 2022 sa v zmysle navrhovaného programu bude riešiť agenda mládežníckych súťaží na 
olympijský cyklus a v prípade schválenia zmien Kongresom by sa podmienky museli 
upravovať, navrhuje sa, aby VV SZĽH posunul termín na určenie a vydanie podmienok pre 
mládežnícke súťaže pre sezónu 2022/2023 do 15. apríla 2022. Taktiež vzhľadom k tomu, že 
podmienky a kritériá seniorských súťaží a podmienky účasti je potrebné odkomunikovať s klubmi 
prostredníctvom riadiacich orgánov, pričom Kongres SZĽH je naplánovaný na 18. marca 2022 , je 
dôvodné, aby VV SZĽH posunul termín na určenie a vydanie podmienok pre seniorské súťaže pre 
sezónu 2022/2023 do 15. apríla 2022.     

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/7 
VV SZĽH schvaľuje posun termínu na určenie podmienok a kritérií pre mládežnícke súťaže 
2022/2023, vrátane podmienok účasti v súťaži na predloženie VV SZĽH do 15. apríla 2022. VV 
SZĽH schvaľuje posun termínu na určenie podmienok a kritérií pre seniorské súťaže 2022/2023, 
vrátane podmienok účasti v súťaži na predloženie VV SZĽH do 15. apríla 2022. 

Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
P. Remžík informoval členov VV o žiadostiach klubov HK Bardejov a HC Lučenec, ktoré z dôvodu 
objektívnych skutočností súvisiacich s pandemickou situáciou nemohli pokračovať a riadne dokončiť 
súťaž 2.LS a žiadajú o výnimku, na základe ktorej voči klubom nebude uplatňovaná sankcia v zmysle 
Smernice SZĽH pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže 
SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/8 
VV SZĽH na základe žiadostí klubov HK Bardejov a HC Lučenec z dôvodu objektívnych skutočností 
súvisiacich s pandemickou situáciou, kvôli ktorej nemohli pokračovať a riadne dokončiť súťaž 2.LS, 
schválil výnimku, na základe ktorej voči klubom HK Bardejov a HC Lučenec nebude uplatňovaná 
sankcia v zmysle Smernice SZĽH pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo 
počas príslušnej súťaže SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
P. Remžík informoval členov VV o návrhu na schválenie zmien v Smernici SZĽH upravujúcej 
podmienky družstiev v súťaži 2. ligy seniorov (2LS) pre sezónu 2021/2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/9 
VV SZĽH schválil zmeny v Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 2. ligy 
seniorov (2LS) pre sezónu 2021/2022 (príloha č. 5). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 

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


P. Remžík informoval členov VV o návrhu na schválenie zmien v Smernici SZĽH upravujúcej 
podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži 1. liga juniorov, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Extraliga dorastu, 
Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga dorastu a o potrebe 
schválenia usmernení k jednotlivým súťažiam. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/10 
VV SZĽH schválil zmeny v Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Extraliga 
juniorov pre sezónu 2021/2022, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga 
juniorov pre sezónu 2021/2022, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Extraliga 
dorastu pre sezónu 2021/2022, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga 
dorastu pre sezónu 2021/2022. VV SZĽH schválil usmernenia k jednotlivým súťažiam uvedeným 
vyššie (príloha č. 6). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosti klubov HK Bardejov a HC Lučenec, návrh na schválenie zmien v 
Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Extraliga juniorov, Smernici SZĽH 
upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga juniorov, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky 
družstiev v súťaži Extraliga dorastu, Smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. liga 
dorastu a usmernenia k jednotlivým súťažiam 
 
Bod 5 – Kľúč pre prerozdelenie hokejok  
M. Makara a R. Peciar predstavili členom VV aktualizované podmienky čerpania hokejok do klubov 
pre mládežníckych a talentovaných športovcov t. j. kľúč na prerozdelenie hokejok. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/11 
VV SZĽH chválil aktualizovaný kľúč na prerozdelenie hokejok (príloha č. 7). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: kľúč na prerozdelenie hokejok 
 
Bod 6 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/12 
VV SZĽH schválil Organizačný výbor pre MS 18 – Div. I. skup. A. (príloha č. 8). 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/13 
VV SZĽH schválil nominovanie M. Petného do pozície manažéra pri reprezentačných 
družstiev SR 15 a SR 16. 

 
c) Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/14 

VV SZĽH v zmysle čl. 6 ods. 3 bod 3.1. štatútu Komisie Rozvojového centra Hokej región 
Trenčín odvolal D. Kosovú z Komisie Rozvojového centra Hokej región Trenčín. 
 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 71/2022/15 
VV SZĽH prejedná odvolanie HKM Kežmarok voči rozhodnutiu VsZĽH o odhlásení družstva 
č. 1/2021/2021 na svojom ďalšom zasadnutí. 
 

 



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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