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Prítomní:
KohútM.
Šatan M.
Stíimpel J.
Longauer M.
Gross L.
Oremus P.
MrázD.
Sucharda F.
Štamberský R.

Neprítomní:
Droppa 1.
Ľupták R.

Prizvaní:
Valíček M.
Peciar R.
Nemeček L

Andrejkovič L

Janček V.
Vavrovič M.
Guryča L

Kosová D.

Zápisnica č. 68
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 27. marca 2019 v Bratislave

(prezident SZĽH),
(člen VV za oblasť reprezentácií)
(člen VV za hráčov),
(člen VV za oblasť mládeže),
(člen VV za 2. ligu),
(člen VV za oblasť mládeže),
(predseda Ekonomicko-marketingovej komisie)),
(člen VV za Extraligu),
(predseda Súťažnej komisie),

(člen VV za športových odborníkov),
(člen VV za l. ligu),

(generálny sekretár SZĽH),
(poverený zapisovateľ),
(organizačný výbor MS 2019),
(metodické oddelenie SZĽH),
(marketingový riaditeľ SZĽH),
(Orange Slovakia),
(riaditeľ súťažného oddelenia SZĽH),
(SZĽH Infra, s.r.o. a projektové oddelenie 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. MS 2019 - informácia o stave prípravy
4. Informácie o stave prípravy pred MS tímu SR A muži
5. Informácie o stave prípravy pred MS tímu SR ženy
6. Orange - návrh spolupráce v rokoch 2019 - 2023
7. Správa oddelenia rozhodcov za mesiac február - marec
8. Štatút komisie rozhodcov
9. Definícia zahraničného hráča v súťažiach SZĽH
10. Rôzne

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

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/1
VV SZĽH schval'uje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok.
Z 10 členov VV SZĽH hlasoval: Za - 9; Proti - O; Zdržali sa hlasovania - O. Návrh uznesenia
bol schválený.



Bod 2 - Kontrola úloh
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 66 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi:
a) splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 66): 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), lS/3e - informácia o marketingu SZĽH raz za tri
mesiace (Kohút, trvale), 23/2f - zasielanie materiálov členom VY SZĽH na zasadnutie VV SZĽH s
minimálne sedemdňovým predstihom (predsedovia komisií SZĽH, trvale), IS/le - zasielanie uznesení
VY SZĽH písomnou formou (Valíček, trvale), 20/6i - zabezpečiť realizáciu novelizovaných smerníc
SZĽH v praxi (členovia SZĽH, orgány a odbor. pracoviská, priebežne), S9/6gg - VV SZĽH ukladá
povinnosť spoločnosti SZĽH lnfra, s.r.o. a oddeleniu rozhodcov SZĽH spolu s 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. (Cebul'ák, Sýkora, regionálne zväzy, riadiace orgány,
priebežne), 9/Sw - zapisovanie športových odborníkov do registra informačného systému
prostredníctvom príslušných garantov SZĽH (Orolín, priebežne). Kontrola zápisníc a príloh z VV
(Jánošík, Laifer, Peciar, priebežne).
c) nesplnené úlohy: žiadne

Bod 3 - MS 2019 - informácia o stave prípravy
l. Nemeček informoval členov VV o stave príprav blížiacich sa MS 2019 v Bratislave a Košiciach, a to
po organizačnej a infraštrukturálnej stránke a o činnosti organizačného výboru a informoval členov VV
o marcovej návšteve zástupcov llHF v dejisku MS.

Uznesenie VY SZĽH Č. 68/2019/2
VV SZĽH vzal na vedomie informácie L Nemečka o stave príprav blížiacich sa MS 2019 v Bratislave
a Košiciach.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: MS 2019 - informácia o stave prípravy

Bod 4 - Informácie o stave prípravy pred MS tímu SR A muži
M. Šatan informoval členov VV o stave prípravy reprezentačného družstva SR A pred MS 2019
a predstavil členom VV návrh predbežnej nominácie na prípravné reprezentačné zápasy.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/3
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana o stave prípravy reprezentačného družstva SR A pred
MS 2019 a schválil predbežnú nomináciu na prípravné reprezentačné zápasy.
Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: MS 2019 SR A - správa a predbežná nominácia

Bod S - Informácie o stave prípravy pred MS tímu SR ženy
I. Andrejkovič informoval členov VV o stave prípravy reprezentačného družstva SR žien pred MS 2019
žien a predstavil členom VV návrh predbežnej nominácie na podujatie.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/4
VV SZĽH vzal na vedomie informácie 1. Andrejkoviča o stave prípravy reprezentačného družstva SR
žien pred MS 2019 žien a schválil návrh predbežnej nominácie na podujatie.
Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: MS 2019 SR žien - správa a predbežná nominácia



Bod 6 - Orange - návrh spolupráce v rokoch 2019 - 2023
V. Janček aM. Vavrovič predstavili členom VV návrh zmluvnej spolupráce medzi SZĽH a Orange
Slovakia na obdobie rokov 2019 - 2023, ohľadom internetového a telefonického pripojenia pre
zástupcov klubov SZĽH a zimné štadióny na území SR.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/5
VV SZĽH v zmysle bodu 3.4.10 písm. o) Stanov SZĽH schválil návrh zmluvnej spolupráce medzi
SZĽH a Orange Slovakia na obdobie rokov 2019 - 2023, ohľadom internetového a telefonického
pripojenia pre zástupcov klubov SZĽH a zimné štadióny na území SR s odkladacou podmienkou, a síce
uzatvorením zmluvy medzi Marketing SZĽH spol. s r.o. a spoločnosťou Orange Slovakia.
Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: členovia VV vyjadrili súhlas s uzatvorením zmluvnej spolupráce so
spoločnosťou Orange Slovakia v objeme, na schválenie ktorého sa vyžaduje súhlas VV v zmysle bodu
3.4.]0 písm. o) Stanov SZĽH, avšak podmienkou VV na odsúhlasenie uzatvorenia zmluvného vzťahu
medzi SZĽH a spoločnosťou Orange Slovakia je uzatvorenie kontraktu medzi Marketing SZĽH spol.
s r.o. a spoločnosťou Orange Slovakia.

Podklady k bodu: návrh zmluvnej spolupráce medzi SZĽH a Orange Slovakia

Bod 7 - Správa oddelenia rozhodcov za mesiac február - marec
J. Sýkora informoval členov VV o výkonoch rozhodcov SZĽH v súťažiach SZĽH v období február-
marec 2019.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/6
VV SZĽH vzal na vedomie správu o výkonoch rozhodcov SZĽH v súťažiach SZĽH v období február-
marec 2019.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Správa oddelenia rozhodcov

Bod 8 - Štatút komisie rozhodcov
Prítomný L Guryča predstavil návrh štatútu Komisie rozhodcov SZĽH o ktorom následne diskutovali
členovia VY.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/7
VY SZĽH schválil návrh štatútu Komisie rozhodcov SZĽH (príloha Č. 1)
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval- 1;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: štatút Komisie rozhodcov SZĽH

Bod 9 - Definícia zahraničného hráča v súťažiach SZĽH
Prítomný L Guryča informoval členov VV o potrebe zmeny definície "zahraničného hokejistu"
v predpisoch SZĽH s účinnosťou od 0l.05.2019.

Uznesenie VV SZĽH Č. 68/2019/8
VV SZĽH v zmysle bodu 3.4.10 písm. s) Stanov SZĽH schválil zmenu definície "zahraničného
hokej istu" v predpisoch SZĽH s účinnosťou od O l.05 .20 19 (príloha Č. 2) a zmenu Smernice o postupe

v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH s účinnosťou od 0l.05.2019 (príloha Č.

3).
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval- 1;



Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: definícia zahraničného hokejistu - návrh na zmenu predpisov

Bod 10 - Rôzne

a) M. Valíček predstavil členom VV návrh Matriky SZĽH na prijatie subjektov Ľubovnianski

Rytieri HC o.z. a HK Mládeže Kežmarok o.z ..

Uznesenie VV SZĽH č. 68/2019/9

VV SZĽH na návrh matriky SZĽH schválil prijatie subjektu Ľubovnianski Rytieri HC o.z.za

člena SZĽH.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasovali - 1

Uznesenie VV SZĽH č. 68/2019/10

VY SZĽH vyzýva klub HK Mládeže Kežmarok o.z .. na doplnenie potrebných dokumentov na

nasledujúce zasadnutia VV.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasovali - 1

Prílohy:

1. štatút Komisie rozhodcov SZĽH

2. definícia "zahraničného hokejistu" v predpisoch SZĽH

3. Smernica o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH

Podklady k jednotlivým bodom rokovania:

Podklady kjednotlivým bodom sú archivované na sekretariáte SZĽH - kancelária asistentky prezidenta

a generálneho sekretára SZĽH, Trnavská cesta 27/B Bratislava, zložka Výkonný výbor SZĽH 2018/19.
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Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíčeká~·
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Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček ~
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