
Zápisnica č. 20 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade 

 

Prítomní: 
Kohút M.  (prezident SZĽH), - prostredníctvom elektronického prenosu 

Švehla R.  (člen VV SZĽH – oblasť reprezentácií), 

Longauer M. (člen VV za oblasť mládeže), 

Stümpel J.  (člen VV za hráčov), 

Droppa I.  (člen VV za športových odborníkov), 

Ľupták R.  (člen VV za 1. ligu), 

Mráz D.  (predseda Ekonomicko-marketingovej komisie), 

Štamberský R.  (predseda Súťažnej komisie), 

Oremus P.  (člen VV za oblasť mládeže). 

 

Neprítomní:  

Sucharda F.  (člen VV za Extraligu),  

Gross L.  (člen VV za 2. ligu). 

 

Prizvaní: 
Valíček M.  (generálny sekretár SZĽH), 

Šmátrala J.  (predseda Dozornej rady SZĽH), 

Peciar R. (poverený zapisovateľ), 

Taliga M. (člen Dozornej rady SZĽH), 

Vaic Ľ.  (člen Dozornej rady SZĽH). 

 

Generálny sekretár SZĽH M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len 

„VV“), na ktorú je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 

Prítomní - 9 

Neprítomní - 2 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

Program: 
1.   Schválenie programu 

2.   Kontrola úloh 

3. Tím muži SR „A“ – informácie o príprave na MS 

4.  Schválenie nového sadzobníka odmien  

5. Legislatíva – príprava predpisov SZĽH 

6. Rôzne 

  

Bod 1 - Schválenie programu  
Členovia VV SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu 1): 

         

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/1 

VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok. 

Z 9 členov VV SZĽH hlasoval:  Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa hlasovania – 0; Návrh uznesenia 

bol  schválený. 

 

Bod 2 – Kontrola úloh  
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 19 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi: 

a)  splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 19):  všetky uložené úlohy boli splnené 

b) trvajúce úlohy: Predloženie záverečnej nominácie A-tímu SR prezidentovi SZĽH vždy týždeň pred 

jej oficiálnym zverejnením  (tréner SR A, trvale), 15/3e – informácia o marketingu SZĽH raz za tri 

mesiace (Kohút, trvale), 23/2f - zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s 

minimálne sedemdňovým predstihom (predsedovia komisií SZĽH, trvale), 15/1e – zasielanie uznesení 



VV SZĽH písomnou formou (Valíček, trvale), 20/6i -  zabezpečiť realizáciu novelizovaných smerníc 

SZĽH v praxi (členovia SZĽH, orgány a odbor. pracoviská, priebežne), 59/6gg - VV SZĽH ukladá 

Komisii SZĽH pre investície, rozvoj ZŠ a regiónov v spolupráci s Komisiou rozhodcov SZĽH, 

príslušnými regionálnymi zväzmi a riadiacimi orgánmi pripraviť pre zimné štadióny, ktoré sú v 

projektovom štádiu, alebo vo výstavbe návrh štandardov podľa P-ĽH 2014-2018 s odborným posudkom 

od SZĽH a tieto predložiť na ďalšie zasadnutie VV SZĽH. (Cebuľák, Ország, regionálne zväzy, 

riadiace orgány, priebežne),  9/5w – zapisovanie športových odborníkov do registra informačného 

systému prostredníctvom príslušných garantov SZĽH (Orolín, priebežne). 

c)   nesplnené úlohy: žiadne 

 

Bod 3 – Tím muži SR „A“ – informácie o príprave na MS 

R. Švehla informoval členov VV o priebehu prípravy reprezentácie SR „A“ pred blížiacimi sa MS a 

o hráčoch zo slovenskej a českej extraligy, ktorí by sa po skončení finálových sérií v predmetných 

súťažiach zapojili do prípravy pred MS. 

 

R. Švehla informoval, že do prípravy na MS sa zapojí 36 hráčov, z toho 25 hráčov odíde na dva prípravné 

zápasy do Nórska a 11 hráčov zostane v prípravnom kempe v Bratislave 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/2 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie o príprave reprezentácie SR „A“ pred blížiacimi sa MS a schválil 

systém prípravy reprezentácie SR „A“ s 36 hráčmi, pričom 25 hráčov odíde na dva prípravné zápasy do 

Nórska a 11 hráčov zostane v prípravnom kempe v Bratislave. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

podklady k bodu: správa o príprave reprezentácie SR „A“ pred blížiacimi sa MS 

Bod 4 – Schválenie nového sadzobníka odmien 

M. Valíček predstavil členom VV nový sadzobník odmien pre vyplácanie odmien rozhodcov a 

činovníkov na majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia (príloha č. 1).  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/3 

VV SZĽH schválil nový sadzobník odmien pre vyplácanie odmien rozhodcov a činovníkov na 

majstrovské, medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

podklady k bodu: sadzobník odmien pre vyplácanie odmien rozhodcov a činovníkov na majstrovské, 

medzištátne, medzinárodné a priateľské stretnutia 

 

Bod 5 – Legislatíva – príprava predpisov SZĽH 

M. Valíček informoval VV o zložení pracovnej skupiny v zložení M. Faithová, R. Peciar, R. Železník, 

P. Remžík a R. Jakubovič, ktorá bude poverená prípravou legislatívnych predpisov pred Kongresom 

SZĽH v júni 2017. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/4 

VV SZĽH schválil pracovnú skupinu v zložení M. Faithová, R. Peciar, R. Železník, P. Remžík a R. 

Jakubovič, ktorá bude poverená prípravou legislatívnych predpisov pred Kongresom SZĽH v júni 2017. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

podklady k bodu: správa o zložení pracovnej skupiny k príprave legislatívnych predpisov 



Bod 6 – Rôzne 

 

a) M. Valíček informoval VV o žiadosti subjektu Sport management s.r.o. o prijatie za 

riadneho člena SZĽH. VV skonštatoval, že daná žiadosť  je veľmi stručná a neúplná 

a vyzýva daný subjekt o doplnenie informácií o činnosti klubu k žiadosti za prijatie za 

riadneho člena v zmysle predpisov SZĽH a formulárov matriky zverejnených na webovom 

sídle SZĽH. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/5 

VV SZĽH žiada spoločnosť Sport management s.r.o o doplnenie informácií o činnosti klubu 

a prepracovanie žiadosti za prijatie za riadneho člena v zmysle predpisov SZĽH a formulárov matriky 

zverejnených na webovom sídle SZĽH, pričom až po doplnení daných podkladov bude VV rozhodovať 

o možnosti prijatia klubu za člena SZĽH. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Na zasadnutí je prítomný L. Gross. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH 

(ďalej len „VV“): 

Prítomní - 10 

Neprítomný - 1 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

b) M. Valíček informoval členov VV o potrebe deklarovania termínu na prihlásenie sa do 

súťaží organizovaných SZĽH pre sezónu 2017/18 na 30. máj 2017. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/6 

VV SZĽH deklaroval termín na prihlásenie sa do súťaží organizovaných SZĽH pre sezónu 2017/18 na 

30. máj 2017. 

Za – 10; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

c) D. Mráz informoval VV o liste od asociácie SIHPA, ktorý sa týka systému odmeňovania 

hráčov hrajúcich Extraligu seniorov SR. Následne o liste diskutovali členovia VV. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/7 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie D. Mráza týkajúce sa systému odmeňovania hráčov hrajúcich 

Extraligu seniorov SR. 

Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnil M. Longauer. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť 

Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“): 

Prítomní - 9 

Neprítomní - 2 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

d) Člen VV R. Švehla informoval VV o vzdaní sa funkcie člena VV za oblasť reprezentácií ku 

dňu 31.05.2017. Následne o danej skutočnosti členovia VV diskutovali. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/8 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Švehlu o vzdaní sa členstva vo VV za oblasť reprezentácií ku 

dňu 31.05.2017. 

e) Členovia VV diskutovali o systéme odmeňovania rozhodcov a činovníkov Bratislavského 

zväzu ľadového hokeja. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/9 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie o systéme odmeňovania rozhodcov a činovníkov Bratislavského 

zväzu ľadového hokeja. 



 

f) Členovia VV diskutovali o systéme nasadzovania zahraničných rozhodcov v zápasoch play-

off Extraligy seniorov SR a o zmene začiatku zápasov play-off Extraligy seniorov SR. VV 

žiada GS a právne oddelenie SZĽH o analyzovanie zmluvy medzi SZĽH a spoločnosťou 

Prohokej, a.s., a teda, či spoločnosť Prohokej, a.s. porušila zmenou začiatku zápasov play-

off Extraligy seniorov SR zmluvu medzi SZĽH a Prohokej, a.s. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/10 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie o systéme nasadzovania zahraničných rozhodcov v zápasoch 

play-off Extraligy seniorov SR a o zmene začiatku zápasov play-off Extraligy seniorov SR a žiada GS 

a právne oddelenie SZĽH o analyzovanie zmluvy medzi SZĽH a spoločnosťou Prohokej, a.s., a teda, či 

spoločnosť Prohokej, a.s. porušila zmenou začiatku zápasov play-off Extraligy seniorov SR zmluvu 

medzi SZĽH a Prohokej, a.s. do najbližšieho zasadnutia VV. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnil M. Kohút. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť 

Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“): 

Prítomní - 8 

Neprítomní - 3 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

g) R. Ľupták informoval členov VV o návrhu ZOK. 1 ligy, aby v družstvách tímov 1. ligy 

mohli pôsobiť najviac traja hráči zo zahraničia, aby v každom tíme pôsobilo najmenej 7 

hráčov do 23 rokov. Zároveň R. Ľupták žiada podporu pre tímy 1. ligy vo forme 

materiálneho zabezpečenia pre každý klub 1. ligy v forme finančného príspevku 10 000,-

Eur účelovo viazaných na nákup hokejok. (spolu 110 000,-Eur). 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/11 

VV SZĽH schválil návrh, aby od súťažného obdobia 2017/2018 v družstvách tímov 1. ligy mohli 

pôsobiť najviac traja hráči zo zahraničia, aby v každom tíme pôsobilo najmenej 7 hráčov do 23 rokov. 

Zároveň VV schválil tímom 1. ligy finančný príspevok 10 000,-Eur účelovo viazaných na nákup 

hokejok (spolu 110 000,-Eur). 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnil R. Štamberský. M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť 

Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“): 

Prítomní - 7 

Neprítomní - 4 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

h) VV sa zaoberal doplnením a opravou uznesení 18/7i/2015-16, 18/7j/2015-16, 18/7k/2015-

16 zo zápisnice č. 18 zo dňa 20.04.2016. VV prijal doplňujúce znenie týchto uznesení s tým, 

že sa dopĺňa k uzneseniu č.: 

18/7i/2015-16 – „VV SZĽH vyhovel odvolaniu R. Výletu voči rozhodnutiam DK SZĽH č. 

12/8C/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/10/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 

oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

18/7j/2015-16 - „VV SZĽH vyhovel odvolaniu P. Jonáka voči rozhodnutiam DK SZĽH č. 

12/8A/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/8/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 



oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

18/7k/2015-16 - VV SZĽH vyhovel odvolaniu R. Návratka voči rozhodnutiam DK SZĽH 

č. 12/8B/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/9/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 

oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/12 

VV SZĽH schválil opravné uznesenia k zápisnici č. 18 zo dňa 20.04.2016. nasledovne: 

18/7i/2015-16 – „VV SZĽH vyhovel odvolaniu R. Výletu voči rozhodnutiam DK SZĽH č. 

12/8C/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/10/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 

oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

18/7j/2015-16 - „VV SZĽH vyhovel odvolaniu P. Jonáka voči rozhodnutiam DK SZĽH č. 

12/8A/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/8/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 

oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

18/7k/2015-16 - VV SZĽH vyhovel odvolaniu R. Návratka voči rozhodnutiam DK SZĽH 

č. 12/8B/2015 zo dňa 16.11.2015 a č. 14/9/2015 zo dňa 30.11.2015 a poveruje Ekonomické 

oddelenie SĽH vrátením sumy menovanému vo výške 183,-Eur (pokuty vo výške 83,-Eur, 

75,-Eur a poplatok za odvolanie 25,-Eur.)“ 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

i) VV diskutoval o predĺžení termínu pre prihlasovanie sa do výberového konania na trénerov 

reprezentácií do 30.06.2017. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/13 

VV SZĽH schválil predĺženie termínu pre prihlasovanie sa do výberového konania na trénerov 

reprezentácií do 30.06.2017. 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

j) Členovia VV navrhli, aby sa najbližšie zasadnutie uskutočnilo 24. 05. 2017. 

Uznesenie VV SZĽH č. 20/2017/14 

VV SZĽH schválil termín najbližšieho zasadnutia VV na 24.05.2017 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je  príloha č. 1  

1. sadzobník odmien pre vyplácanie odmien rozhodcov a činovníkov na majstrovské, medzištátne, 

medzinárodné a priateľské stretnutia 

 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

Podklady boli členom VV zaslané elektronicky k bodom č. 1, 2, 4, 5, 6 a – f, 6 h - j 

Podklady boli členom VV predložené na zasadnutí k bodom č. 3, 6g 

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 2016/17. 



 

 

Ďalšie rokovanie VV SZĽH sa uskutoční 24. mája 2017 o 10:00 v Bratislave 
 

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 

 

 

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček 

 

 


