
 

Zápisnica č. 77 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27.04.2022  

 
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),  
 

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),  
 
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. Kongres SZĽH  
3. Schválenie návrhov na doplnenie členov Siene slávy slovenského hokeja  
4. 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. 77/2022/1 
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 – Kongres SZĽH  
R. Peciar predstavil členom návrh programu Kongresu SZĽH, ktorý sa uskutoční dňa 09.05.2022 
v Bratislave. R. Peciar rovnako prezentoval členom VV návrh Rokovacieho poriadku a navrhované 
zmeny Stanov SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 77/2022/2 
VV SZĽH schválil návrh programu Kongresu SZĽH dňa 09.05.2022 v Bratislave (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 77/2022/3 
VV SZĽH schválil návrh Rokovacieho poriadku SZĽH na predloženie Kongresu dňa 09.05.2022 
v Bratislave (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 77/2022/4 
VV SZĽH schválil návrh na zmeny Stanov SZĽH týkajúce sa vyňatia in-line hokeja zo Stanov SZĽH 
a úpravy čl. 10.2. Stanov v zmysle predloženého návrhu na ich predloženie Kongresu. VV SZĽH 
zároveň žiada o schválení návrhu zmien bodov 3.5.1. a 3.5.2 a nasl. rozhodovať prostredníctvom 
hlasovania spôsobom per rollam (príloha č. 1). 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh programu Kongresu SZĽH, návrh Rokovacieho poriadku SZĽH, návrh na 

zmeny Stanov SZĽH 
 
Bod 3 – Schválenie návrhov na doplnenie členov Siene slávy slovenského hokeja  
M. Šatan informoval členov VV o stretnutí s p. Jánom Hoľkom a o návrhu nominačného výboru Siene 
slávy slovenského hokeja na doplnenie Siene slávy slovenského hokeja pre rok 2022. VV sa stotožnil 
so zámerom doplnenia Siene slávy slovenského hokeja pre rok 2022. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 77/2022/5 
VV SZĽH schválil návrh na doplnenie Siene slávy slovenského hokeja pre rok 2022 a konkrétne 
osoby, ktoré budú doplnené do Siene slávy slovenského hokeja pre rok 2022 oznámi SZĽH. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh na doplnenie Siene slávy slovenského hokeja pre rok 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 


	Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne
	Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne

