
Zápisnica č. 5 

zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 05. septembra 2019 v Prešove 

Prítomní: 
Šatan M. (prezident SZĽH), 
Kohút M.  (člen VV), 
Pálffy Ž. (člen VV), 
Gross L.  (člen VV), 
Lipovský M. (člen VV), 
Jurinyi Ľ. (člen VV), 
Handzuš M. (člen VV), 
Ozimák M.  (člen VV), 
Stümpel J.  (člen VV za športovcov), 
 

Neprítomný: nikto 
 

Prizvaní: 
Valíček M. (generálny sekretár SZĽH),  
Peciar R. (poverený zapisovateľ), 
Šmátrala J. (kontrolór SZĽH), 
Remžík P. (člen súťažného oddelenia SZĽH), 

Žifčák P. (regionálny manažér SZĽH - Košice), 
Majerský M.  (predseda Prešovského samosprávneho kraja) 
 

M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“), na ktorú je 

potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV. 
Prítomní - 9 

Neprítomný - 0 

M. Valíček skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný. 

 

Program: 
1.   Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh 

2.   Smernice k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 2019/2020 

3. Legislatíva, predpisy ekonomického oddelenia SZĽH 

4. Zahraniční hráči v zmysle predpisov SZĽH v sezóne 2019/20 

5. Výskumné a vývojové centrum SZĽH  

6. Riešenie situácie budúcnosti hokeja v Prešove   
7. Slovenská hokejová liga - informácia  

8. Zmeny v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH 

9. Prerokovanie správy kontrolóra 

10. 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. 5/2019/1 

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. 

 

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 3 – 4 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi: 

a)  splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 3 - 4):  všetky uložené úlohy boli splnené 

b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VV SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s minimálne 
sedemdňovým predstihom (predsedovia komisií SZĽH, riaditelia oddelení SZĽH, generálny 
sekretár SZĽH, trvale), zasielanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia VV SZĽH písomnou formou 

dotknutým subjektom (generálny sekretár SZĽH, právne oddelenie SZĽH, trvale) 



c)   nesplnené úlohy: žiadne 
 

Bod 2 – Smernice k riadeniu jednotlivých súťaží v sezóne 2019/2020 
P. Remžík a R. Peciar predstavili členom VV SZĽH návrhy Smerníc k riadeniu jednotlivých súťaží 
SZĽH v sezóne 2019/2020, pričom vysvetlili osobitosti jednotlivých legislatívnych noriem pre 

príslušné súťaže vo vekových kategóriách prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, dorast, junior 
a senior, a to najmä vo výkone pravidiel ľadového hokeja, či športovo-technických parametrov súťaží 
ako je limit zahraničných hráčov v zápase, systém samostatných nájazdov a predĺžení, či ustanovenia 
o postupoch a zostupoch z nižšej do vyššej súťaže a opačne. Predmetné smernice sa VV navrhujú 

schváliť v nadväznosti na bod 1.2.1.5 SP SZĽH v zmysle ktorého SZĽH pred začiatkom každej súťaže 
prostredníctvom VV SZĽH vydáva smernice pre súťaže SZĽH, ktoré stanovujú športovo-technické 

parametre, špecifikácie, pokyny, výnimky, výkon a aplikáciu Súťažného poriadku SZĽH a Pravidiel 
ĽH. 

 

M. Lipovský navrhol, aby sa pred schválením predmetných smerníc hlasovalo zmene bodu 5.4. 

Smernice upravujúcej podmienky družstiev 1. ligy seniorov pre sezónu 2019/2020 oproti pôvodnému 
zneniu, pričom navrhoval, aby klub súťažiaci v 1LS mal v rámci finančnej podpory možnosť 
nominovať 7 talentovaných športovcov na každý zápas 1LS, avšak predniesol návrh, aby vekový limit 

všetkých talentovaných športovcov bol do 23 rokov. S uvedeným návrhom nesúhlasil M. Šatan, ktorý 
vysvetlil členom VV zámer, aby kluby súťažiace v 1LS dávali možnosť štartovať do zápasov aspoň 
dvom hráčom do 20 rokov, čo bude mať pozitívny vplyv na rozvoj daných hráčov, pričom uvedené 
SZĽH taktiež podporí finančným príspevkom v zmysle osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi SZĽH 
a klubmi 1LS. Členovia VV následne hlasovali o pôvodnom znení bodu 5.4. Smernice upravujúcej 

podmienky družstiev 1. ligy seniorov pre sezónu 2019/2020, a  síce  

5.4. Ak nebude stanovené inak, klub sa zaväzuje na zápasy 1. HL nominovať 7 talentovaných 
športovcov, z nich  
5.4.1. piati talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 23 rokov veku (vrátane),  
5.4.2. dvaja talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 20 rokov veku (vrátane), 
Podrobnosti určuje osobitná zmluva uzavretej medzi SZĽH a Klubom 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/2 

VV SZĽH schválil znenie bodu 5.4. Smernice upravujúcej podmienky družstiev 1. ligy seniorov pre 
sezónu 2019/2020, nasledovne: 

5.4. Ak nebude stanovené inak, klub sa zaväzuje na zápasy 1. HL nominovať 7 talentovaných 
športovcov, z nich  
5.4.1. piati talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 23 rokov veku (vrátane),  

5.4.2. dvaja talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 20 rokov veku (vrátane), 
Podrobnosti určuje osobitná zmluva uzavretej medzi SZĽH a Klubom 

Za – 7; Proti – 2; Zdržali sa – 0;  

 

Po schválení znenia bodu 5.4. Smernice upravujúcej podmienky družstiev 1. ligy seniorov pre sezónu 
2019/2020 členovia VV hlasovali o predložených smerniciach k súťažiam prípravky, ligy mladších 
žiakov, ligy starších žiakov, ligy kadetov, Extralige dorastu, 1. lige dorastu, Extralige juniorov, 1. lige 

juniorov, Extralige žien, Extralige seniorov, 1. lige seniorov, 2. lige seniorov 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/3 

VV SZĽH schválil smernice k súťažiam prípravky, ligy mladších žiakov, ligy starších žiakov, ligy 
kadetov, Extralige dorastu, 1. lige dorastu, Extralige juniorov, 1. lige juniorov, Extralige žien, 
Extralige seniorov, 1. lige seniorov, 2. lige seniorov (príloha č. 1). 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 



Podklady k bodu: smernice k súťažiam prípravky, ligy mladších žiakov, ligy starších žiakov, ligy 
kadetov, Extralige dorastu, 1. lige dorastu, Extralige juniorov, 1. lige juniorov, Extralige žien, 
Extralige seniorov, 1. lige seniorov, 2. lige seniorov 

 

Bod 3 – Legislatíva, predpisy ekonomického oddelenia SZĽH 
M. Valíček predstavil členom VV návrh predpisov SZĽH na schválenie: Interná smernica 

Slovenského zväzu ľadového hokeja Variabilné symboly, Denné odmeny členom realizačných tímov 
v sezóne 2019/2020, Smernica na stravné limity pre reprezentačné tímy SR, Smernica pre 
poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, videobránkovým rozhodcom 
a funkcionárom mimo ľadovej plochy. M. Valíček vysvetlil členom VV, že dané normy sú na návrh 
ekonomického riaditeľa SZĽH novelizované tak, aby splnili požiadavky a potreby fungovania SZĽH 
a dotknutých individuálnych členov SZĽH.  
 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/4 

VV SZĽH schválil predpisy SZĽH: Interná smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja Variabilné 
symboly, Denné odmeny členom realizačných tímov v sezóne 2019/2020, Smernica na stravné limity 

pre reprezentačné tímy SR, Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, 
videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy (príloha č. 2). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Členom VV bol taktiež predložený návrh štatútu Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorý predkladá 
podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH J. Homoľa. Zmeny v štatúte boli odôvodnené najmä 
potrebou úpravy procesných postupov Disciplinárnej komisie SZĽH súvisiacich so zrýchlením 
a zjednodušením rozhodovacích procesov predmetnej komisie. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/5 

VV SZĽH schválil štatút Disciplinárnej komisie SZĽH (príloha č. 2). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;   

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Legislatíva, predpisy ekonomického oddelenia SZĽH 

 

Bod 4 – Zahraniční hráči v zmysle predpisov SZĽH v sezóne 2019/20 
Členovia VV spoločne s P. Remžíkom a R. Peciarom následne diskutovali o normách SZĽH 
súvisiacich so statusom zahraničného hokejistu, pričom P. Remžík a R. Peciar vysvetlili, že 
v nadväznosti na schválené uznesenie VV SZĽH č. 2/2019/6, ktorým sa zmenila definícia 
zahraničného hokejistu v predpisoch SZĽH, je potrebné prijať výklad bodu 5.3.1 SP, a to tak, aby 

prijatá norma nebola na ťarchu mládežníckych zahraničných hokejistov, ktorí do prijatia normy už 
neboli považovaní za zahraničných hokejistov a zrušiť bod 23.3. Prestupového poriadku SZĽH, ktorý 
je v rozpore so schválenými predpismi SZĽH. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/6 

VV SZĽH schvaľuje výklad k ustanoveniu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH: „Za zahraničného 
hokejistu sa nepovažuje taký hokejista so štátnou príslušnosťou inou ako SR, ktorý podľa predpisov 
SZĽH účinných do 01.08.2019, nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného transferu 

zo zahraničia a odohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH a to 
najneskôr do ukončenia sezóny 2018/2019. Uvedené sa nevzťahuje na zahraničného hokejistu vekovej 
kategórie senior.“ 

Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;   

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/7 

VV SZĽH v súvislosti so schváleným uznesením VV SZĽH č. 2/2019/6 zrušuje bod 23.3. 
Prestupového poriadku SZĽH. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  



 

 

Členovia VV vzhľadom na zmenu definície zahraničného hokejistu v predpisoch SZĽH rozhodovali 
o doplnení bodu 2.4. Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži 
riadenej SZĽH v znení: VV SZĽH je oprávnený posúdiť špecifické prípady hodné osobitného zreteľa 
vo vzťahu k statusu zahraničného hokejistu vo všetkých vekových kategóriách. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/8 

VV SZĽH schválil doplnenie bodu 2.4. Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného 
hokejistu v súťaži riadenej SZĽH v znení: VV SZĽH je oprávnený posúdiť špecifické prípady hodné 

osobitného zreteľa vo vzťahu k statusu zahraničného hokejistu vo všetkých vekových kategóriách. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/9 

VV SZĽH v zmysle bodu 2.4. Smernice SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v 
súťaži riadenej SZĽH posúdil na základe žiadosti HK Nitra špecifický prípady hodný osobitného 

zreteľa vo vzťahu k statusu zahraničného hokejistu FOMINYKH Daniil (ČRP 29 974), ktorý sa 

z dôvodu prebiehajúceho konania o udelení slovenského štátneho občianstva nebude pre sezónu 
2019/2020 považovať za zahraničného hokejistu v zmysle predpisov SZĽH. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Prestupový poriadok SZĽH, Smernica SZĽH o postupe v prípade štartu 
zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH, žiadosť HK Nitra – posúdenie statusu zahraničného 
hokejistu Fominykh Daniil 

 

Bod 5 - Výskumné a vývojové centrum SZĽH 
M. Kohút a P. Žifčák predstavili členom VV projekt zriadenia vedecko-vývojového centra pre 

zvyšovanie kvality manažmentu v oblasti športu. SZĽH spolupracuje pri vytvorení daného centra 
s Technickou univerzitou Košice, konkrétne s UVP TECHNICOM. M. Kohút a P. Žifčák vysvetlili, že 
cieľom vzájomnej spolupráce SZĽH a TUKE je rozvoj spoločných výskumných a inovačných aktivít 
v oblasti výskumu a vývoja športového manažmentu a športového marketingu, resp. reálnej aplikácie 
najnovších poznatkov športovej metodiky do tréningového procesu. Účelom vybudovania strediska je 
taktiež podpora výskumu a vývoja v oblasti športového manažmentu na všetkých úrovniach 
s akcentom na financovanie, riadenie a vzdelávanie v oblasti manažmentu športu s prioritou ľadového 
hokeja. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/10 

VV SZĽH vzal na vedomie projekt zriadenia vedecko-vývojového centra pre zvyšovanie kvality 
manažmentu v oblasti športu, pričom členovia VV SZĽH sa uzniesli, že predmetný projekt podporia 
prostredníctvom hlasovania spôsobom per rollam, v zmysle ktorého bude rozhodovať o schválení 

zmluvy o výskumno-vývojovej spolupráci medzi SZĽH a TUKE. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: projekt zriadenia vedecko-vývojového centra pre zvyšovanie kvality manažmentu 
v oblasti športu 

 

Bod 6 – Riešenie situácie budúcnosti hokeja v Prešove   
M. Šatan  a M. Valíček na zasadnutí VV privítali M. Majerského s ktorým spolu s členmi VV 
diskutovali o vývoji športu a ľadového hokeja v Prešove, pričom sa spoločne zaviazali podporovať na 
úrovni SZĽH, Prešovského samosprávneho kraja a mesta Prešov hokejové subjekty v Prešove 
a v regióne. 



Na základe spoločného rokovania M. Šatana, M. Valíčka a primátorky mesta Prešov informoval M. 
Valíček a záväzku mesta Prešov o dofinancovanie nákladov na dopravu, tréningy a zápasy hráčov 
PHK Prešov v Košiciach. Na základe tejto skutočnosti VV neposkytne finančný príspevok na daný 
účel a žiadosť klubu PHK Prešov zo dňa 09.08.2019 považuje za vybavenú. 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/11 

VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Majerského o podpore ľadového hokeja v Prešove  
a v prešovskom regióne a informácie M. Valíčka a primátorky mesta Prešov o dofinancovaní nákladov 

na dopravu, tréningy a zápasy hráčov PHK Prešov v Košiciach a v zmysle uvedeného finančný 
príspevok na daný účel na základe žiadosti klubu PHK Prešov zo dňa 09.08.2019 neposkytne. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: žiadosť PHK Prešov o dofinancovanie nákladov na dopravu, tréningy a zápasy 

hráčov PHK Prešov v Košiciach 

 

Bod 7 – Slovenská hokejová liga - informácia 
Členovia VV sa v zmysle uznesenia VV SZĽH č. 4/2019/18 rozhodli podporiť kluby súťažiace v 1. 

lige seniorov v sume vo výške najviac 500.000,-EUR, pričom navrhli, aby SZĽH sumou 280.000,-
EUR podporil kluby za účelom rozvoja talentovaných športovcov do 23 rokov a sumou 220.000,-EUR 

za postúpenie marketingových práv klubov. Členovia VV sa vyjadrili, že ich cieľom je aj naďalej 
zvyšovanie kvality 1LS a danú sumu vzhľadom na momentálnu úroveň súťaže považujú za 
dostatočnú, pričom s podporou daných klubov všetci členovia VV súhlasia. 
 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/12 

VV SZĽH schválil podporu pre sezónu 2019/2020 pre kluby súťažiace v 1. lige seniorov v sume vo 

výške najviac 500.000,-EUR. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: Slovenská hokejová liga - informácia 

 

Bod 8 – Zmeny v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH 
M. Valíček informoval členov VV o návrhoch SZĽH na zmenu v orgánoch dcérskych spoločností, 
ktorých jediným akcionárom resp. spoločníkom je SZĽH. M. Valíček zmenu v orgánoch dcérskych 

spoločností odôvodnil zvyklosťou, v zmysle ktorej, v prípade záujmu, pôsobia členovia VV 
v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/13 

VV SZĽH schválil návrh na doplnenie M. Kohúta a Ľ. Jurinyiho do funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o. a zároveň schválil návrh na odvolanie M. Kohúta a I. Droppu 

z funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o.. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/14 

VV SZĽH schválil návrh na doplnenie L. Grossa a M. Ozimáka do funkcie člena Dozornej rady 
spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o.. 
Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/15 

VV SZĽH schválil návrh na doplnenie M. Cibáka do funkcie konateľa spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/16 



VV SZĽH schválil návrh na doplnenie J. Lašáka do funkcie konateľa spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. 

Za – 7; Proti – 0; Zdržali sa – 2;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/17 

VV SZĽH schválil návrh na doplnenie A. Budi do funkcie predsedu predstavenstva obchodnej 

spoločnosti Hockey event, a.s. a návrh na doplnenie M. Šatana do funkcie člena predstavenstva 

obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. 
Za – 8; Proti – 0; Zdržali sa – 1;  

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/18 

VV SZĽH schválil návrh na doplnenie Ž. Pálffyho, M. Lipovského a M. Ozimáka do funkcie člena 
Dozornej rady obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. a zároveň návrh na odvolanie I. Droppu, D. 

Mráza a M. Kohúta z funkcie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Hockey event, a.s. 

Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa – 3; 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/19 

VV SZĽH schválil návrh, aby v štatutárnych orgánoch dcérskych spoločností, ktorých jediným 
akcionárom resp. spoločníkom je SZĽH, a síce v obchodných spoločnostiach Marketing SZĽH, spol. s 
r.o., SZĽH Infra, s.r.o., Hockey event, a.s. konali v mene spoločnosti vždy dvaja členovia štatutárneho 
orgánu spoločne. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: návrh zmeny v orgánoch dcérskych spoločností SZĽH 

 

Bod 9 - Prerokovanie správy kontrolóra 
Kontrolór SZĽH J. Šmátrala informoval členov VV o správe o kontrolnej činnosti, a síce posúdenie 

porušenia ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH a nerešpektovanie 
uznesenia Kongresu SZĽH č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 zo strany Výkonného výboru SZĽH, ktorej 

úplné znenie bude zverejnené na webovej stránke www.hockeyslovakia.sk v sekcii Dozorná rada, 

Kontrolór. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/20 

VV SZĽH spoločne s Kontrolórom SZĽH prerokovali správu o kontrolnej činnosti „posúdenie 

porušenia ustanovenia čl. 3.2.4.2 písm. a) a čl. 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH a nerešpektovanie 
uznesenia Kongresu SZĽH č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 zo strany Výkonného výboru SZĽH“. 

 

Dôležité vyjadrenia členov VV: žiadne 

Podklady k bodu: správa o kontrolnej činnosti 
 

Bod 10 - Rôzne 

a) M. Valíček prezentoval členom VV žiadosť B. Vargu a I. Feneša na schválenie nariadenia, 

v zmysle ktorého, by kluby boli povinné uvoľňovať do projektu SR 18, pre účely športovej 
reprezentácie do 18 rokov, hráčov vo vekovej kategórie junior a dorast (v počte 2 korčuliari 
a 1 brankár), ktorí na pravidelnej báze nepôsobia v seniorských súťažiach SZĽH. 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/21 

VV SZĽH schválil nariadenie, v zmysle ktorého, by kluby boli povinné uvoľňovať do 
projektu SR 18, pre účely športovej reprezentácie do 18 rokov, hráčov vo vekovej kategórie 
junior a dorast (v počte 2 korčuliari a 1 brankár), ktorí na pravidelnej báze nepôsobia 

v seniorských súťažiach SZĽH a to v Extralige seniorov a 1. lige seniorov.  

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0;  

 

http://www.hockeyslovakia.sk/


M. Valíček prezentoval členom VV žiadosť B. Vargu a I. Feneša o ostaršenie hráča Š. Nemca 
(rok narodenia 2004) do vekovej kategórie junior a senior. 

 

Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/22 

VV SZĽH v zmysle predpisov SZĽH postupuje žiadosť o ostaršenie hráča Š. Nemca do 
vekovej kategórie junior a senior kompetentnému orgánu – Komisii mládeže SZĽH. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0; 

 

b) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/23 

VV SZĽH schválil doplnenie realizačných tímov reprezentačných družstiev SR (príloha č. 3). 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

c) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/24 

VV SZĽH diskutoval o zmenách v zložení Komisie mládeže, pričom o možnom doplnení 
členov Komisie mládeže bude rozhodovať na najbližších zasadnutiach VV. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

d) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/25 

VV SZĽH schválil štart subjektu HC Slovakia Talents v českej súťaži vekovej kategórie 4. 
tried (ročník 2010 a mladší). 
Za – 6; Proti – 0; Zdržali sa –2; Nehlasoval – 1 

 

e) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/26 

VV SZĽH schválil na návrh Metodického oddelenia SZĽH udelenie povolenia pre 
zahraničného trénera D. Cemana v družstve seniorov HC 05 Banská Bystrica na sezónu 

2019/2020. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

 

f) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/27 

VV SZĽH schválil termíny najbližších zasadnutí VV na 17.10.2019 a 21.11.2019. 

Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

g) Uznesenie VV SZĽH č. 5/2019/28 

VV SZĽH schválil termín konania Kongresu SZĽH na 05.12.2019 v Sliači. 
Za – 9; Proti – 0; Zdržali sa – 0 

Prílohy: 

1. smernice k súťažiam prípravky, ligy mladších žiakov, ligy starších žiakov, ligy kadetov, 
Extralige dorastu, 1. lige dorastu, Extralige juniorov, 1. lige juniorov, Extralige žien, Extralige 
seniorov, 1. lige seniorov, 2. lige seniorov  

2. Interná smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja Variabilné symboly, Denné odmeny 
členom realizačných tímov v sezóne 2019/2020, Smernica na stravné limity pre reprezentačné 
tímy SR, Smernica pre poskytovanie náhrad rozhodcom, inštruktorom rozhodcov, 
videobránkovým rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy, štatút DK SZĽH 

3. doplnenie realizačných tímov reprezentačných družstiev SR 

Podklady k jednotlivým bodom rokovania: 

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 2019. 

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček 

 

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar 



 

Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček 


