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Prítomní:
KohútM.
Šatan M.
Stúmpel J.
LongauerM.
Gross L.

Oremus P.
MrázD.
Sucharda F.
Štamberský R.
Droppa L

Ľupták R.

Neprítomný:

Zápisnica č. 69
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 02. mája 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),

Prizvaní:
Valíček M. (generálny sekretár SZĽH),
Peciar R. (poverený zapisovateľ),
Nemeček L (organizačný výbor MS 2019),
Čacho V. (tréner SR 18),
Kosová D. (projektové oddelenie SZĽH),
Guryča I. (riaditeľ súťažného oddelenia SZĽH),
Remžík P. (člen súťažného oddelenia SZĽH,
Pavikovský Ri. (regionálny manažér Trenčín),
Pravda O. (SIHPA).

M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VV"), na ktorú je
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV.
Prítomní - II
Neprítomný - O
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. MS U 18 - správa
6. Žiadosti o motivačný finančný príspevok - vyhodnotenie
7. HK Dukla Trenčín - odmietnutie podania na DK, návrh na úpravu DP SZĽH
8. Nominácia do Siene Slávy v roku 2019
9. Priebežná správa o činnosti komisie regionálneho centra hok. región Trenčín
10. Vyhodnotenie súťaží SZĽH 2018-2019
11. Komisia mládeže - návrhy nastavenia súťaží Extraligajuniorov, l. Ligajuniorov
12. Legislatíva
13. DR SZĽH - SUHA; návrh na zrušenie uznesenia
14. DR SZĽH - oboznámenie členov VV o kontrole na Marketing SZĽH spol. s.r.o.
15. Rôzne

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



Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/1
VY SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok.
Z II členov VV SZĽH hlasoval: Za - 11; Proti - O; Zdržali sa hlasovania - o. Návrh uznesenia
bol schválený.

Bod 2 - Kontrola úloh
Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 68 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi:
a) splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 68): 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
VV 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 Infra, 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 - zapisovan ie 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
1. 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 MS. R. Štamberský
informoval členov VV o pripravovaných bezpečnostných opatreniach počas podujatia.

Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/2
VV SZĽH vzal na vedomie informácie l. Nemečka a R. Štamberského 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.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/3
VY SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana o stave prípravy reprezentačného družstva SR A pred
MS 2019 a schválil nomináciu družstva SR A na MS 2019.
Za - 1 l; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: MS 2019 SR A - správa

Bod S - MS U 18 - správa
V. Čacho vyhodnotil zápasy družstva a individuálne výkony hráčov SR 18 na MS U 18 2019
a informoval členov VV dôvodoch neúspechu na predmetnom podujatí.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/4
VV SZĽH vzal na vedomie informácie V. Čacha o výkonoch SR 18 na MS U 18 2019.



Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: MS U 18 - správa

Bod 6 - Žiadosti o motivačný finančný príspevok - vyhodnotenie
D. Kosová informovala členov VV o žiadostiach klubov o motivačný príspevok a predstavilajednotlivé
žiadosti, pričom ozrejmila systém vyhodnotenia jednotlivých projektov v zmysle zasielanej výzvy zo
strany SZĽH. Kontrolór SZĽH upozornil D. Kosovú, že jednotlivé projekty v zmysle zasielanej výzvy
zo strany SZĽH musia byť v súlade s § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 44/2015 Z. z. - zákona o športe:
,,20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov;
kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán národného športového
zväzu", ako aj § 4 ods. 5 zákona č. 44/2015 Z. z. - zákona o športe: "Talentovaným športovcom je
športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových
schopností aje zaradený do zoznamu talentovaných športovcov". K uvedenému D. Kosová uviedla, že
dané projekty splňajú tieto náležitosti a sú v súlade s výzvou a tiež spÍňajú kritériá, účel a rozdelenie
finančných prostriedkov, ktoré schválil Kongres SZĽH.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/5
VV SZĽH na návrh projektového oddelenia SZĽH schválil jednotlivé žiadosti klubov o motivačný
príspevok v zmysle prílohy č. 1 tejto zápisnice.
Za - 10; Proti - O; Zdržali sa - l;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Žiadosti o motivačný finančný príspevok - vyhodnotenie

Bod 7 - HK Dukla Trenčín - odmietnutie podania na DK, návrh na úpravu DP SZĽH
M. Valíček informoval členov VV o legislatívnom návrhu na doplnenie DP SZĽH o inštitút sťažnosti
voči odmietnutiu podnetu Disciplinárnou komisiou SZĽH.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/6
VV SZĽH nesúhlasí s doplnením DP SZĽH o inštitút sťažnosti a súhlasí so súčasným znením OP
SZĽH.
Za - 10; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval- l;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: HK Dukla Trenčín - odmietnutie podania na DK, návrh na úpravu DP SZĽH - návrh

Bod 8 - Nominácia do Siene Slávy v roku 2019
Prítomný Ján Holko predstavil členom VV návrh kandidátov na doplnenie do Siene Slávy v roku 2019
pričom o jednotlivých návrhoch diskutovali členovia VY.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/7
VV SZĽH schválil návrh kandidátov na doplnenie do Siene Slávy v roku 2019.
Za - 10; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - l;

Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/8
VV SZĽH schválil návrh nominačnej komisie Siene Slávy v zložení: F. Morvay, P. Macko, Z.
Letenayová, Š. ižňanský, J. Holko, J. Stanovský, S. Štefánik, J. Homola.
Za - 10; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval- 1;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Nominácia do Siene Slávy v roku 2019 - návrh



Bod 9 - Priebežná správa o činnosti komisie regionálneho centra hok. región Trenčín

Prítomný Rich. Pavlikovský informoval členov VV o priebežnej činnosti komisie regionálneho centra
hok. región Trenčín a regionálnych inštruktorov a manažérov.

Uznesenie VV SZĽH Č. 69/2019/9
VY SZĽH vzal na vedomie informácie Richarda Pavlikovského o priebežnej činnosti komisie
regionálneho centra hok. región Trenčín a regionálnych inštruktorov a manažérov.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Priebežná správa o činnosti komisie regionálneho centra hok. región Trenčín
a regionálnych inštruktorov a manažérov - správa

Bod 10 - Vyhodnotenie súťaží SZĽH 2018-2019

l. Guryča aP. Remžík predstavili členom VV vyhodnotenie súťaží SZĽH v sezóne 2018/2019, ktoré
organizoval a riadil SZĽH, a to súťaže vo vekovej kategórií prípravka až po súťaž 1. ligy seniorov.

Uznesenie VV SZĽH Č. 69/2019/10
VV SZĽH vzal na vedomie vyhodnotenie mládežníckych súťaží SZĽH v sezóne 2018/2019, ktoré riadil
a organizoval SZĽH, a to súťaže vo vekovej kategórií prípravka ažjunior.

Uznesenie VY SZĽH Č. 69/2019/11
VV SZĽH vzal na vedomie vyhodnotenie seniorských súťaží SZĽH v sezóne 2018/2019 a to 2. ligy
seniorov a l. ligy seniorov a Extraligy žien.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: vyhodnotenie súťaží SZĽH v sezóne 2018/2019

Bod 11 - Komisia mládeže - návrhy nastavenia súťaží Extraliga juniorov, 1. Liga juniorov

r. Guryča predstavil členom VV návrh Komisie mládeže a Súťažného oddelenia SZĽH na zmenu
modelu súťaže Extraligy juniorov a 1. Liga juniorov v sezóne 2019/2020, pričom súťažné oddelenie
a právne oddelenie pripraví legislatívne zmeny Súťažného poriadku pre súťažejuniorov a model súťaže
na sezónu 2019/2020 a následne súťaže dorastu pre sezónu 2020/2021.

Uznesenie VV SZĽH Č. 69/2019/12
VV SZĽH schválil zmenu modelu súťaže Extraligy juniorov a 1. Ligy juniorov v sezóne 2019/2020 a
následne súťaže dorastu pre sezónu 2020/2021.
Za - 9; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval - 2;

Uznesenie VV SZĽH Č. 69/2019/13
VV SZĽH schválil zriadenie centralizovaného projektu reprezentácie SR 18 od sezóny 2019/2020.
Za - 9; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval- 2;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Komisia mládeže - návrhy nastavenia súťaží Extraligajuniorov, 1. Ligajuniorov -
správa, projekt SR 18

Bod 12 - Legislatíva

R. Peciar predstavil zmeny štatútu Komisie rozhodcov SZĽH a predložil ho na schválenie VV. Následne
ozrejmil dôvody na zmenu obsahu Volebného poriadku oproti pôvodnému zneniu a taktiež zmeny bodu
5.4. Volebného poriadku oproti zasielanému návrhu.



Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/14
VV SZĽH schválil zmeny štatútu Komisie rozhodcov SZĽH (príloha č. 2).
Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval- 2;

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/15
VV SZĽH schválil personálne zloženie Komisie rozhodcov SZĽH: predseda J. Sýkora, členovia: P.
Jonák, M. Chudada, D. Beniač, 1. Konc st.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - 2; ehlasoval- l;

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/16
VV SZĽH schválil predložený Volebný poriadok SZĽH (príloha č. 3).
Za - 10; Proti - O; Zdržali sa - O;Nehlasoval - l;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: štatút Komisie rozhodcov SZĽH, Volebný poriadok SZĽH

Bod 13 - DR SZĽH - SUHA; návrh na zrušenie uznesenia
J. Šmátrala upozornil VV na nevykonatel'nosť uznesenia VV SZĽH 66/2019/7, pričom kontrolnou
činnosťou zistil, že uznesenie VY SZĽH č. 66/2019/7 zo dňa 18.02.2019 je nevykonateľné z dôvodu
nejasnosti, nekonkrétnosti a k dnešnému dňu, t. j. 02.05.2019 nebol poskytnutý zo strany MŠVVaŠ
žiadny finančný príspevok zo systému osobitných príspevkov MŠVVaŠ, ktorý by bol určený SUHA.
Z uvedených dôvodov navrhuje uznesenie VV SZĽH 66/2019/7 zrušiť.

Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/17
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu, pričom prezident SZĽH M. Kohút žiada kontrolóra
SZĽH o lehotu na nápravu v danej veci a o kontaktovanie zástupcu MŠVYaŠ do najbližšieho zasadnutia
VY. Kontrolór SZĽH a VV súhlasili a až do najbližšieho zasadnutia VV ponecháva uznesenie VY
SZĽH 66/2019/7 v platnosti.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: DR SZĽH - SUHA; návrh na zrušenie uznesenia - správa

Bod 14 - DR SZĽH - oboznámenie členov VV o kontrole na Marketing SZĽH spol. s.r.o.
J. Šmátrala upozornil VY na skutočnosť, že dcérska spoločnosť SZĽH Marketing SZĽH spol. s r.o.
odmietla predložiť kontrolórovi SZĽH všetky potrebné dokumenty a doklady v zmysle Žiadosti
o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných výpisov účtov a uzavretých zmlúv
k identifikácii odoslaných platieb, následne o danej skutočnosti členovia VV diskutovali.

Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/18
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu, na základe ktorých dcérska spoločnosť SZĽH
Marketing SZĽH spol. s r.o. odmietla predložiť kontrolórovi SZĽH a členom DR SZĽH všetky potrebné
dokumenty a doklady v zmysle Žiadosti o predloženie knihy došlých a odoslaných faktúr, zaúčtovaných
výpisov účtov a uzavretých zmlúv k identifikácii odoslaných platieb s odôvodnením, že:

a) Obchodná spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s.r.o., nemá zákonnú ako ani zmluvnú
povinnosť poskytovať Kontrolórovi SZĽH ním žiadané podklady, pretože priama
pôsobnosť a právomoc kontrolóra SZĽH sa týka len športových organizácií, pričom
Marketing SZĽH, spol. s.r.o. zjavne nie je športovou organizáciou v zmysle zákona
o športe a nepredstavuje ani len osobu, s príslušnosťou k SZĽH v zmysle zákona o športe
- viď napr. § 3 písm. k) v spojení s §81 ods. 1 písm. s ako aj v spojení s faktom, že
Marketing SZĽH spol. s.r.o. nie je zapísaná ako právnická osoba v športe s príslušnosťou
k SZĽH.

b) Kontrolór SZĽH nie je viazaný mlčanlivosťou a tým pádom, poskytnutie ním žiadaných
údajov nemožno ani len potencionálne prichádzať do úvahy.



c) Údaje, o ktoré žiada Kontrolór SZĽH podliehajú zákonnej ochrane osobných údajov a/alebo
obchodnému tajomstvu, pričom tieto možno poskytnúť len v nevyhnutnej/proporcionálnej
miere.

S týmto odôvodnením sa Kontrolór SZĽH - predseda DR SZĽH spolu s členmi DR SZĽH nestotožnili

a požiadali na základe zákonných ustanovení Zákona o športe ako aj Stanov SZĽH, ktoré písomne

odôvodnili dňa 23.04.2019 štatutárov SZĽH ako 100 % vlastníka obchodnej spoločnosti Marketing
SZĽH spol. s.r.o. o poskytnutie predmetných podkladov z Marketing SZĽH spol. s.r.o. Následne bolo

zo strany štatutára Marketing spol. s.r.o. V. Jančeka ako aj štatutára SZĽH V. Balušku prisľúbené, že

predmetné podklady budú DR SZĽH predložené, pričom na termíne predloženia podkladov sa dohodnú
ústne. VY a Prezident SZĽH oznámili Kontrolórovi, že kvôli náročnosti príprav MS 2019, na ktorých

sa podieľajú aj zamestnanci Marketing SZĽH spol. s r.o., budú každopádne predmetné dokumenty a
doklady predložené Kontrolórovi bezodkladne po skončení MS 2019.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: DR SZĽH - oboznámenie členov VV o kontrole na Marketing SZĽH spol. s.r.o. -
správa

Bod 15 - Rôzne

a) Prizvaní zástupcovia klubu MHK Kežmarok informovali členov VV o hokejovej situácii
v meste Kežmarok. Následne sa k zasadnutiu VV pripojili zástupcovia subjektu HK Mládeže
Kežmarok o.z. a predložili členom VV dokumenty v zmysle uznesenia VV SZĽH č.
68/2019/1 O.

Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/19
VY SZĽH na návrh matriky SZĽH schválil prijatie subjektu HK Mládeže Kežmarok o.z. za
člena SZĽH.
Za - 7; Proti - 2; Zdržali sa - l; Nehlasovali - l

b) Uznesenie VY SZĽH č. 69/2019/20
VY SZĽH vzal na vedomie informácie o. Pravdu o pripravovaných legislatívnych návrhoch

na zmenu odvodového zaťaženia profesionálnych športovcov v právnom poriadku SR.

c) Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/21
VV SZĽH vzal na vedomie informácie D. Kosovej o sumách, ktoré SZĽH vyplatí klubom
SZĽH v zmysle bodu 5.2. písm. a) Smernice o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu
v súťaži riadenej SZĽH za sezónu 2018/2019

d) Uznesenie VV SZĽH č. 69/2019/22
VV SZĽH na návrh matriky SZĽH schválil prijatie klubov za členov SZĽH: Junior šport klub
- plus Humenné (HK Humenné levy), OZ NO - 21 Trnávka (AKADÉMIA ZDENA CÍGERA
21) a kluby lnline: Save finance s.r.o. a EB Consulting, s.r.o. (Mad Dogs Bratislava)
Za - 10; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasovali - l

Prílohy:

1. Žiadosti o motivačný finančný príspevok - vyhodnotenie

2. Štatút Komisie rozhodcov SZĽH

3. Volebný poriadok SZĽH



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 2018119.

Predsedajúci: JUDr. Miroslav VaW

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciark
;/


