
 

Zápisnica č. 80 
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 31.05.2022  

 
Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH),  
Lipovský M. (člen VV),  
Gross L. (člen VV),  
Mráz D. (člen VV),  
Handzuš M. (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), - prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov 
 
Neprítomní:  
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
Pálffy Ž. (člen VV),  
Jurinyi Ľ. (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. (športový manažér), 
Remžík P. (športový manažér), 
Konečný R. (manažér športového oddelenia), 
Sýkora R. (manažér mládežníckych reprezentačných družstiev SR) 
 
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. 
 
Program: 

1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 
2. Vyhodnotenie IIHF MS 2022  
3. Schválenie podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2022/2023 
4. Odvolanie HK Nitra, s.r.o. proti rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 
5. Schválenie realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR 
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. 80/2022/1 
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH. 
Z 6 prítomných členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 6; 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 – Vyhodnotenie IIHF MS 2022 
M. Šatan po ukončení IIHF MS 2022 vo Fínsku vyhodnotil výkony reprezentačného družstva SR „A“ 
v jednotlivých zápasoch na uvedenom podujatí. Členovia VV zhodnotili pôsobenie reprezentačného 
družstva SR „A“ a poďakovali hráčom a členom RT za výkony na MS. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/2 
VV SZĽH vzal na vedomie vyhodnotenie výkonov reprezentačného družstva SR „A“ na podujatí IIHF 
MS 2022 vo Fínsku. 
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu:  
 
Bod 3 – Schválenie podmienok na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH v sezóne 2022/2023 
L. Pék, R. Konečný a P. Remžík predstavili členom VV navrhované podmienky na prihlásenie sa 
družstiev do mládežníckych a seniorských súťaží SZĽH v sezóne 2022/2023, a síce do súťaží 
prípraviek HP4, prípraviek HP 5, mladších žiakov „AA“, „A“, starších žiakov „AA“, „A“, 1. ligy 
dorastu, Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov, Extraligy juniorov, Extraligy žien, 2. ligy seniorov, 1. ligy 
seniorov a Extraligy seniorov. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/3 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží prípraviek HP4, prípraviek HP 5 
pre sezónu 2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali -1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/4 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží mladších žiakov „AA“, „A“ pre 
sezónu 2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/5 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží starších žiakov „AA“, „A“ pre 
sezónu 2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/6 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží 1. ligy dorastu a Extraligy dorastu 
pre sezónu 2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/7 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží 1. ligy juniorov a Extraligy 
juniorov pre sezónu 2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali -1; 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/8 



VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže Extraligy žien pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/9 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 2. ligy seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/10 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže 1. ligy seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/11 
VV SZĽH schválil podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaže Extraligy seniorov pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 1). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/12 
VV SZĽH v nadväznosti na Kongresom schválenú zmenu vekových kategórií a reorganizáciu 
mládežníckych súťaží SZĽH žiada SZĽH o zabezpečenie legislatívnej úpravy dotknutých predpisov 
SZĽH. 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  
 
Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: podmienky na prihlásenie sa družstiev do mládežníckych a seniorských súťaží 
SZĽH v sezóne 2022/2023 
 
Bod 4 – Odvolanie HK Nitra, s.r.o. proti rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 
Členovia VV sa zaoberali odvolaním klubu HK Nitra proti rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-
4/2021-22, ktorým Ligová rada EXS v zmysle bodu 8.1.7. písm. b) Súťažného poriadku zamietla 
námietku klubu HK Nitra zo dňa 27.04.2022 (doplnenú dňa 28.04.2022 o odôvodnenie).  
 
Námietka spočívala v žiadosti o prešetrenie neoprávneného štartu hráč R. Gašpara a kontumáciu 
zápasu č. 355 HK Nitra – HC Slovan Bratislava hraného dňa 26.04.2022, kde mal byť podľa názoru 
HK Nitra klubom HC Slovan Bratislava a zaradením hráča HC Slovan Bratislava R. Gašpara do 
zostavy zápasu č. 355, v nadväznosti na uznesenie Ligovej rady EXS  o udelení súhlasu štartu hráča R. 
Gašpara za „A“ družstvo HC Slovan Bratislava zo dňa 25.03.2022, porušený bod 3.8.5 Súťažného 
poriadku. HK Nitra v námietke zároveň uvádzala, že podľa názoru HK Nitra uznesenie Ligovej rady 
EXS  o udelení súhlasu štartu hráča R. Gašpara za „A“ družstvo HC Slovan Bratislava zo dňa 
25.03.2022 nemá oporu v predpisoch SZĽH. 
 

Ligová rada EXS rozhodnutím č. 1/29-4/2021-22 dňa 29.04.2022 v zmysle bodu 8.1.7. písm. b) 
Súťažného poriadku námietku zamietla, z dôvodu, že nebolo zistené, že došlo k porušeniu predpisov 
SZĽH a regulárnosti súťaže. V rozhodnutí Ligová rada EXS uviedla, že Kompetencie Ligovej rady 
EXS upravuje Štatút Ligovej rady EXS, ktorý v čl.  3, odsek 1 umožňuje Ligovej rade v prípade, že 
niektorá otázka nie je osobitne upravená predpismi SZĽH a súvisí s riadením Súťaže a/alebo Súťažou 
priamo alebo nepriamo, prijať závery a rozhodnutia. V rozhodnutí Ligová rada EXS ďalej uviedla, že 
Ligová rada EXS na zasadnutí dňa 25.3.2022 prerokovala žiadosť HC SLOVAN Bratislava a.s. 
o udelenie súhlasu pre opätovný štart hráča Rastislava Gašpara v Tipos extralige, kde klub predložil 
zdravotnú dokumentáciu preukazujúcu skutočnosti týkajúce sa hráča Rastislava Gašpara.  Ligová 



rada EXS sa v rámci diskusie zhodla na tom, že v tomto prípade sa jedná o špecifický prípad, keďže 
menovaný hráč bol preradený do „B“ družstva na základe pretrvávajúcich zdravotných komplikácií 
spôsobených ochorením COVID19 a po zlepšení jeho stavu a postupnej zápasovej záťaže je umožnenie 
štartu opätovne za „A“ družstvo vzhľadom k špecifickosti prípadu z pohľadu športového princípu 
správne. Ligová rada EXS sa zhodla na tom, že dôvody žiadosti nie sú špekulatívne, ale vychádzajú 
z objektívnych skutočností. V rozhodnutí Ligová rada EXS ďalej uviedla, že Ligová rada EXS 

prerokovala žiadosť HC SLOVAN Bratislava a.s. zo dňa 22.3.2022 adresovanú Ligovej rade EXS o 
udelenie súhlasu štartu hráča v Tipos extralige. Klub HC SLOVAN Bratislava a.s. požiadal o udelenie 
súhlasu opätovného štartu hráča Rastislava Gašpara za „A“ družstvo HC SLOVAN Bratislava a.s., 
keďže menovaný bol preradený do „B“ družstva HC SLOVAN Bratislava a.s. - Modré Krídla zo 

zdravotných dôvodov. Keďže ustanovenia SP SZĽH možnosť zaradenia hráča preradeného na základe 
zdravotných dôvodov do „B“ družstva, po ich zlepšení opätovne do „A“ družstva neupravujú, zo 
športového hľadiska je žiadosť klubu racionálna. Ligová rada EXS po podrobnom preskúmaní 
dôvodov žiadosti HC SLOVAN Bratislava a.s. o udelenie súhlasu štartu hráča Rastislava Gašpara, 
ktorý bol na základe zdravotných dôvodov preradený do „B“ družstva Modré Krídla, opätovne za „A“ 

družstvo HC SLOVAN Bratislava a.s., dospela k jednotnému názoru, že z pohľadu športového princípu 

je umožnenie štartu menovanému hráčovi dôvodné. Riadiaci orgán konštatoval, že sa jedná o 
špecifický prípad, ktorý nie je v poriadkoch exaktne upravený, prípady z praxe však potvrdzujú, že 
návrat hráčov po ochorení COVID19 do zápasového režimu môže byť komplikovaný. Preto Ligová 

rada EXS rozumie dôvodom zaradenia menovaného hráča do „B“ družstva a po zlepšení jeho 
zdravotného stavu žiadosti o udelenie súhlasu pre štart v Tipos extralige, keďže 

menovaný hráč odohral z doterajších 50 zápasov v Tipos extralige do 4.2.2022 za „A“ družstvo 28 
zápasov, čo predstavuje 56%. Od 4.2.2022 vynechal zo zdravotných dôvodov tréningový aj zápasový 
proces a po preradení do „B“ družstva odohral spolu 8 zápasov. Ligová rada EXS sa na základe 
uvedených skutočností a doplňujúcich podkladov žiadosti HC SLOVAN Bratislava a.s. rozhodla 
vyhovieť, samotná nominácia menovaného hráča do zápasov je však v kompetencii klubu. Z dôvodov 
uvedených vyššie Ligová rada EXS námietku HK Nitra zamietla, nakoľko podľa názoru Ligovej rady 
EXS po posúdení špecifickosti prípadu hráča R. Gašpara na základe žiadosti klubu HC Slovan 
Bratislava a predložených podkladov rozhodla v zmysle kompetencie jej danej čl. 3 a odsekom 1 
Štatútu Ligovej rady EXS. 

Voči rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 klub HK Nitra dňa 06.05.2022. V odvolaní HK 
Nitra voči rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 klub HK Nitra uviedol, že rozhodnutie 

Ligovej rady EXS (pozn. o udelení súhlasu štartu hráča R. Gašpara za „A“ družstvo HC Slovan 
Bratislava zo dňa 25.03.2022) nemá oporu v zväzových normách a jeho vydaním Ligová rada EXS 

prekročila svoje právomoci. HK Nitra uviedla, že Ligová rada EXS prekročila svoje oprávnenia, ktoré 
jej vyplývajú z príslušných ustanovení Súťažného poriadku, najmä z článku 2.1.4., v ktorom nie je 

zakotvené právo Ligovej rady EXS, ako riadiaceho orgánu súťaže, udeľovať výnimky takéhoto 
charakteru v súťažiach seniorov. HK Nitra ďalej uviedla, že Ligová rada EXS pri prekročení svojich 
právomocí vydala rozhodnutie, ktorého následkom nemohlo byť vylúčenie platnosti článku 3.8.5 
Súťažného poriadku v prípade menovaného hráča. Zaradením hráča R. Gašpara do zostavy v zápase 

č. 355 EXS došlo zo strany HC Slovan Bratislava k závažnému porušeniu článku 3.8.5 Súťažného 
poriadku. HK Nitra v odvolaní ďalej uviedla, že Ligová rada nemala právo podľa čl. 3 ods.1 Štatútu 
Ligovej rady EXS udeliť hráčovi R. Gašparovi predmetnú výnimku, keďže (i) nešlo o oblasť a otázku, 
ktorá nie je upravená predpismi zväzu (ii) Ligová rada nemá oprávnenie udeľovať výnimky vo veciach 
upravených v predpisoch zväzu a ustanovenia organizačnej normy nemôžu rozširovať oprávnenia 
vyplývajúce Ligovej rade zo Súťažného poriadku (iii) Ligová rada EXS rozhodla na základe vlastných 
„empatických úvah a iba na základe tvrdenia jednej strany bez zabezpečenia náležitých dôkazov. Na 
základe uvedených skutočností HK Nitra  Výkonnému výboru SZĽH akom odvolaciemu orgánu, aby 
v celom rozsahu vyhovel a napadnuté rozhodnutie Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 zo dňa 
29.04.2022 v celom rozsahu zrušil. 



Členovia Výkonného výboru po oboznámení sa s uznesením Ligovej rady EXS  o udelení súhlasu 
štartu hráča R. Gašpara za „A“ družstvo HC Slovan Bratislava zo dňa 25.03.2022, so žiadosťou 
(námietkou) HK Nitra o prešetrenie neoprávneného štartu hráča a kontumáciu zápasu zo dňa 
27.04.2022, s rozhodnutím Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 zo dňa 29.04.2022 a odvolaním HK 
Nitra proti rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 zo dňa 06.05.2022, hlasovali členovia 
VV o odvolaní HK Nitra t. j.  o návrhu odvolateľa na zrušenie napádaného rozhodnutia Ligovej rady 
EXS č. 1/29-4/2021-22, nasledovne: 

Za – 1; Proti – 4; Zdržali sa – 0; 

Výkonný výbor v zmysle bodu 3.4.9. Stanov SZĽH rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých 
členov Výkonného výboru, keďže o odvolaní HK Nitra t. j.  o návrhu odvolateľa o zrušení napádaného 
rozhodnutia Ligovej rady EXS č. 1/29-4/2021-22 nebolo rozhodnuté nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov Výkonného výboru, konštatuje sa, že o odvolaní HK Nitra proti rozhodnutiu Ligovej 
rady EXS č. 1/29-4/2021-22 nateraz nebolo rozhodnuté a o odvolaní bude opätovne rozhodovať 
Výkonný výbor. 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: uznesenie Ligovej rady EXS  o udelení súhlasu štartu hráča R. Gašpara za „A“ 
družstvo HC Slovan Bratislava zo dňa 25.03.2022, žiadosť (námietka) HK Nitra o prešetrenie 
neoprávneného štartu hráča a kontumáciu zápasu zo dňa 27.04.2022, rozhodnutie Ligovej rady EXS č. 
1/29-4/2021-22 zo dňa 29.04.2022 a odvolanie HK Nitra proti rozhodnutiu Ligovej rady EXS č. 1/29-
4/2021-22 zo dňa 06.05.2022 
 
Bod 5 – Schválenie realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR 
R. Sýkora predstavil členom VV návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev 
SR pre sezónu 2022/2023. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/13 
VV SZĽH schválil návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR pre sezónu 
2022/2023 (príloha č. 2). 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali - 1 
 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR pre sezónu 
2022/2023 
 

Bod 6 – Rôzne 
 

a) Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/14 
VV SZĽH schválil návrh Matriky SZĽH na prijatie klubu HK 77 Nitra za registrovaného 
člena SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 
 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 80/2022/15 
VV SZĽH schválil návrh Matriky SZĽH na prijatie klubu Senický Hokej, s.r.o. za 
registrovaného člena SZĽH. 
Za – 5; Proti – 0; Zdržali sa – 0; Nehlasovali – 1 

 



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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