
 

Zápisnica č. 74 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 07.04.2022  

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

Neprítomní:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
Ozimák 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), - prítomný prostredníctvom 

telekomunikačného prenosu, 
Pék L. (predseda Komisie mládeže SZĽH),  
Remžík P. (oddelenie riadenia súťaží), 
Ladiver M. (manažér rozvojového oddelenia SZĽH), 
Urbanová A. (finančná riaditeľka 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. Schválenie termínu Kongresu SZĽH  
3. Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH  
4. Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku  
5. Informácie o použití dividendy a o priebežnom čerpaní 
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. 74/2022/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 7 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 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 – Schválenie termínu Kongresu SZĽH  
Členovia VV diskutovali o navrhovanom termíne zasadnutia Kongresu, ktorý sa v zmysle bodu 3.2.3. 
Stanov SZĽH musí uskutočniť do 60 dní od zasadnutia Kongresu z 18.03.2022, ktorý nebol 
uznášaniaschopný. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/2 
VV SZĽH schválil termín zasadnutia Kongresu na 09.05.2022, pričom VV rozhodol, že miesto 
zasadnutia určí vedenie SZĽH v nadväznosti na voľné kapacity konferenčných sál hotelov, pričom 
primárne sa zasadnutie Kongresu uskutoční v Bratislave. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 0 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 3 – Agenda Oddelenia riadenia súťaží SZĽH  
P. Remžík informoval členov VV, že v nadväznosti na neuskutočnený Kongres SZĽH v 18.03.2022 a 
z dôvodov potrieb dlhšieho časového úseku pre komunikáciu predkladá Športové oddelenie SZĽH 
návrh na posunutie termínov podmienok a kritérií pre seniorské a mládežnícke súťaže.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/3 
VV SZĽH schválil posun termínu na určenie základných podmienok a kritérií pre seniorské a 
mládežnícke súťaže pre sezónu 2022/2023, vrátane podmienok účasti v súťaži na predloženie VV 
SZĽH do 11.05.2022. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
L. Pék informoval členov VV o návrhu na úpravu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži Liga kadetov pre sezónu 2021/2022 a o potrebe schválenia nadväzujúceho usmernenia 
k súťaži Liga kadetov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/4 
VV SZĽH schválil úpravu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Liga kadetov 
pre sezónu 2021/2022 a usmernenia k súťaži Liga kadetov (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 
 
P. Remžík uviedol, že vo vzťahu k organizácií súťaží SZĽH do ukončenia prebiehajúcej sezóny 
považuje Športové oddelenie za potrebné, aby VV schválil uznesenie, na základe ktorého, v prípade, 
ak v súťažiach organizovaných SZĽH nenastúpi družstvo na zápas z dôvodu oficiálneho ukončenia 
prevádzky zimného štadióna pre súťaže prevádzkovateľom, alebo vlastníkom ZŠ pred ukončením 
prebiehajúcej sezóny 2021/2022, bude takýto zápas kontumovaný v prospech súpera, ale nebude 
disciplinárnym previnením klubu. Ak bude mať družstvo v príslušnej súťaži sezóne 2021/2022 jednu a 
viac kontumácií v dôsledku predčasného ukončenia prevádzky zimného štadióna, nebude za toto 
previnenie vylúčené zo súťaže. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/5 



VV SZĽH schválil, že v prípade, ak v súťažiach organizovaných SZĽH nenastúpi družstvo na zápas 
z dôvodu oficiálneho ukončenia prevádzky zimného štadióna pre súťaže prevádzkovateľom, alebo 
vlastníkom ZŠ pred ukončením prebiehajúcej sezóny 2021/2022, bude takýto zápas kontumovaný v 
prospech súpera, ale nebude disciplinárnym previnením klubu. Ak bude mať družstvo v príslušnej 
súťaži sezóne 2021/2022 jednu a viac kontumácií v dôsledku predčasného ukončenia prevádzky 
zimného štadióna, nebude za toto previnenie vylúčené zo súťaže. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Zástupca klubu MŠHK - mládež Prievidza, n.o. informoval členov VV o žiadosti klubu na udelenie 
výnimky na predĺženie trvania striedavého štartu hráča M. Lantošiho a J. Podobu, ktoré boli klubom 
chybne zadané do 31.03.2022, pričom úmyslom klubu bolo trvanie striedavého štartu do 30.04.2022. 
Z dôvodu uvedeného administratívneho pochybenia klubu menovaní hráči nemôžu od 01.04.2022 
štartovať v súťažných zápasoch družstiev klubu. Členovia VV diskutovali o možnosti schválenia 
výnimky na uskutočnenie matričných úkonov na predĺženie striedavého štartu oboch hráčov do 
30.04.2022, pričom rovnako by VV vyžadoval od klubu MŠHK - mládež Prievidza, n.o. aj súhlasy 
všetkých klubov, ktoré sú resp. by mohli byť súperom družstva dorastu klubu do skončenia súťaže 
v sezóne 2021/2022. Členovia VV hlasovali o uvedenom návrhu. 
Za – 4; Proti – 3; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 0 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/6 
VV SZĽH neschválil udelenie výnimky na uskutočnenie matričných úkonov na predĺženie striedavého 
štartu hráča M. Lantošiho a J. Podobu klubom MŠHK - mládež Prievidza, n.o. 
 
Členovia VV sa opätovne zaoberali odvolaním HKM Kežmarok voči rozhodnutiu VsZĽH o odhlásení 
družstva č. 1/2021/2021, pričom členovia VV rozhodli, že uvedené odvolanie VV prejedná až po 
splnení povinnosti klubu voči SZĽH resp. ekonomickému odd., keďže klub zatiaľ nedodal kompletné 
vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov prijatých na základe zmlúv uzatvorených so SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/7 
VV SZĽH rozhodol, že sa bude zaoberať odvolaním HKM Kežmarok voči rozhodnutiu VsZĽH 
o odhlásení družstva č. 1/2021/2021 až po splnení povinnosti klubu voči SZĽH resp. ekonomickému 
odd., keďže klub zatiaľ nedodal kompletné vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov prijatých 
na základe zmlúv uzatvorených so SZĽH.  
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na určenie základných podmienok a kritérií pre seniorské a mládežnícke 
súťaže pre sezónu 2022/2023, návrhu na úpravu Smernice SZĽH upravujúcej podmienky družstiev 
v súťaži Liga kadetov pre sezónu 2021/2022 a usmernenie k súťaži Liga kadetov, žiadosť MŠHK - 
mládež Prievidza, n.o. o udelenie výnimky 
 
Bod 4 – Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku  
I. Pulkert informoval členov VV o stretnutí zástupcov SZĽH, SZĽH Infra, s.r.o. a mesta Liptovský 
Hrádok, ktorého predmetom a výstupom bolo uzatvorenie vzájomnej dohody zúčastnených strán 
o predaji Športového komunitného centra v Liptovskom hrádku, ktorého vlastníkom je SZĽH Infra, 
s.r.o., mestu Liptovský Hrádok, pričom kúpna cena je 1 840 000 EUR. Následným krokom je 
schválenie t. j. vyjadrenie súhlasu mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Hrádok s kúpou 
Športového komunitného centra v Liptovskom hrádku, pričom o schválení uvedeného bude mesto 
Liptovský Hrádok informovať zástupcov SZĽH a SZĽH Infra, s.r.o. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/8 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie generálneho sekretára SZĽH I. Pulkerta o stretnutí zástupcov 
SZĽH, SZĽH Infra, s.r.o. a mesta Liptovský Hrádok, ktorého predmetom a výstupom bolo uzatvorenie 



vzájomnej dohody zúčastnených strán o predaji Športového komunitného centra v Liptovskom hrádku, 
ktorého vlastníkom je SZĽH Infra, s.r.o., mestu Liptovský Hrádok, pričom kúpna cena je 1 840 000 
EUR. Následným krokom je schválenie t. j. vyjadrenie súhlasu mestského zastupiteľstva mesta 
Liptovský Hrádok s kúpou Športového komunitného centra v Liptovskom hrádku, pričom o schválení 
uvedeného bude mesto Liptovský Hrádok informovať zástupcov SZĽH a SZĽH Infra, s.r.o. 
 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku - správa  
 
Bod 5 – Informácie o použití dividendy a o priebežnom čerpaní 
A. Urbanová informovala členov VV o použití dividendy (finančných prostriedkov – zisku 
z organizácie MS 2019) a o jej priebežnom čerpaní. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/9 
VV SZĽH vzal na vedomie informácie A. Urbanovej o použití dividendy (finančných prostriedkov – 
zisku z organizácie MS 2019) a o jej priebežnom čerpaní (príloha č. 2). 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Informácie o použití dividendy a o priebežnom čerpaní 
 
Bod 6 – Rôzne 

R. Peciar informoval členov VV o žiadosti klubu MHK Ružomberok o vyjadrenie k záležitosti, 
ktorá sa týka budúcej nemožnosti klubu prihlásiť do súťaže SZĽH v sezóne 2022/2023 družstvo 
vekovej kategórie dorast, t. j. družstvo na ktoré čerpali hokejky, pričom z uvedeného dôvodu 
nebudú spĺňať dohodnuté podmienky zmluvy so SZĽH a nebudú môcť hokejky pre hokejistov 
príslušnej vekovej kategórie poskytnúť v budúcej sezóne 2022/2023. 

 
a) Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/10 

VV SZĽH vzal na vedomie žiadosť klubu MHK Ružomberok týkajúcu sa čerpania hokejok 
pre sezónu 2022/2023, pričom VV rozhodol, že o možnostiach zmien čerpania hokejok 
uvedenému klubu resp. aj iným klubov z dôvodu, že kluby neprihlásia do súťaže SZĽH 
v sezóne 2022/2023 družstvo na ktoré čerpali hokejky, budú riešené po skončení licenčného 
konania pre sezónu 2022/2023. 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 74/2022/11 
VV SZĽH určil termín ďalšieho zasadnutia VV na 27.04.2022. 

 
 
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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