
/

Prítomní:
Šatan M.
KohútM.
Pálffy ž.

Gross L.
Lipovský M.
Jurinyi Ľ.
Handzuš M.
OzimákM.
Stlimpel J.

Zápisnica č. 8
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 17. októbra 2019 v Bratislave

(prezident SZĽH),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV),
(člen VV za športovcov),

Neprítomný: nikto

Prizvaní:
Valíček M.
Peciar R.
Šmátrala J.
Baluška V.
Kosová D.
Filc J.
Guryča L
Jakubec Ľ.
Sýkora J.
Chudada M.

(generálny sekretár SZĽH),
(poverený zapisovateľ),
(kontrolór SZĽH),
(ekonomický riaditel' SZĽH),
(projektové oddelenie SZĽH),
(predseda Rady športového rozvoja SZĽH),
(športový riaditeľ SZĽH, podpredseda Komisie mládeže),
(vedúci oddelenia Delegátov SZĽH),
(predseda Komisie rozhodcov SZĽH),
(podpredseda Komisie rozhodcov SZĽH),

M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej len "VY"), na ktorú je
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VV.
Prítomní - 9
Neprítomný - O
M. Valíček skonštatoval, že VY je uznášaniaschopný.

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh
2. Nominácia zástupcov zväzu vo fonde SOŠV na podporu infraštruktúry a športu
3. Pracovný návrh rozpočtu 2020
4. Informácia o verejnom obstarávaní k dotácií
5. Pracovný návrh zmeny organizačnej štruktúry SZĽH

6. Komisia mládeže - návrh na doplnenie komisie
7. Poverenie Hockey event, a.s. organizáciou podujatí IIHF
8. Prerokovanie rozpočtu a financovania 2020 ]IHF WW 18 ženy
9. Schválenie Smernice pre výkon činnosti delegáta a uspor. služby
10. Úprava Registračného poriadku - návrh Kontrolóra zo dňa 17.09.2019
11. Návrh na úpravu pravidiel HHF, Informácia o príprave smernice pre výkon funkcie inštruktora,

Návrh na doplnenie Komisie rozhodcov, Návrh Komisie rozhodcov na úpravu sadzobníka
odmien rozhodcov a inštruktorov rozhodcov

12. Podpora klubov 2. Ligy seniorov
13. Legislatíva ku Kongresu - informácia
14. HC Nové Zámky - aktuálna situácia
15. SUHA - opätovné prerokovanie zrušeného uznesenia
16. Informácia a požiadavky stretnutia zástupcov klubov východ
17. Rôzne



Bod 1 - Otvorenie, kontrola účastí na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh
Členovia VY SZĽH hlasovali o nasledovnom uznesení k bodu l.:

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/1
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok.
Z 9 členov VY SZĽH hlasoval: Za - 9; Proti - O; Zdržali sa hlasovania - o. ávrh uznesenia
bol schválený.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo zápisnice č. 6 vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi:
a) splnené úlohy: (zo zápisnice VV SZĽH č. 6): všetky uložené úlohy boli splnené
b) trvajúce úlohy: zasielanie materiálov členom VY SZĽH na zasadnutie VY 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: úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19, a síce aby v obchodných spoločnostiach
Marketing SZĽH, spol. s r.o., SZĽH lnfra, s.r.o., Hockey event, a.s. konali v mene spoločnosti vždy
dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne

Bod 2 - Nominácia zástupcov zväzu vo fonde SOŠY na podporu infraštruktúry a športu
M. Valíček informoval členov VY, o potrebe navrhnúť osobu za SZĽH do Správnej rady Fondu na
podporu športu. Všetci členovia VY sa jednoznačnej zhodli na návrhu osoby v mene M. Kohúta. M.
Kohút následne vysvetlil členom VV, že zriadenie Fondu na podporu športu schválila NR SR ajej
cieľomje vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového
športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, ale aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/2
VY SZĽH schválil návrh na nominovanie Martina Kohúta za člena správnej rady Fondu na podporu
športu za Slovenský zväz ľadového hokeja.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O; ehlasoval - l

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: návrh zástupcu SZĽH do Správnej rady Fondu na podporu športu

Bod 3 - Pracovný návrh rozpočtu 2020
V. Baluška predstavil členom VV predbežný návrh rozpočtu SZĽH na rok 2020. V. Baluška informoval
členov VY o predpokladaných príjmoch a výdavkoch SZĽH na rok 2020. O jednotlivých položkách
rozpočtu diskutovali členovia VY, pričom sa zhodli, že v zmysle prijatých návrhov členov VV predloží
ekonomické oddelenie doplnený resp. upravený návrh rozpočtu na najbližšom zasadnutí VY, pričom k
doplnenému návrhu rozpočtu SZĽH na rok 2020 zasadne osobitná komisia, ktorá bola navrhnutá členmi
VV v zložení: V. Baluška, M. Kohút, M. Handzuš, M. Šatan, M. Martiška, Ľ. Jurinyi a M. Valíček.
Členovia VY a GS navrhli, aby sa termín zasadnutia komisie pre prípravu rozpočtu SZĽH na rok 2020
dohodol bezodkladne po skončení VV a aby boli M. Valíčkom kontaktovaní a pozvaní na zasadnutie
komisie všetci navrhnutí členovia.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/3
VY SZĽH vzal na vedomie predbežný návrh rozpočtu SZĽH na rok 2020, pričom vzal na vedomie
informáciu o predložení doplneného rozpočtu SZĽH na rok 2020 na najbližšom zasadnutí VY, pričom
uvedený doplnený rozpočet bude prerokovaný osobitnou komisiou v navrhnutom zložení: V. Baluška,
M. Kohút, M. Handzuš, M. Šatan, M. Martiška, Ľ. Jurinyi a M. Valíček, ktorej rokovanie bude
dohodnuté po skončení VY a navrhnutí členovia budú kontaktovaní a pozvaní na zasadnutie komisie M.
Valíčkom.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne



Podklady k bodu: Pracovný návrh rozpočtu 2020

Bod 4 - Informácia o verejnom obstarávaní k dotácií

D. Kosová informovala členov VV o dotácii na podporu športu na Multifunkčnú halu, árodné hokejové
centrum, malé ľadové plochy a hokejky, pomôcky a strelnice. O dotácii na podporu športu súvisiacu

s výstavbou Multifunkčnej haly a Národného hokejového centra D. Kosová uviedla, že podávanie
projektov bolo termínované do 20.09.2019, pričom 1. kolo prezentácií záujemcov o výstavbu

infraštruktúrnych projektov sa uskutočnilo 08.10.2019 a 2. kolo prezentácií sa uskutočnilo 16.10.2019.
D. Kosová ďalej uviedla, že v rámci projektu Multifunkčnej haly komisia SZĽH v zložení Šatan,
Valíček, Kohút, Kosová, Lašák, Cibák, Handzuš, Csáder (MH), Mráz (NHC) vyhodnocovala 3 ponuky

a v rámci projektu Národného hokejového centra SZĽH vyhodnocovala 9 ponúk, pričom prezentovanie
finálnych záverov komisie SZĽH sa uskutoční na zasadnutí VV v novembri 2019. K dotácii na podporu

športu súvisiacu s nákupom hokej ok, pomôcok a strelníc D. Kosová uviedla, že sa pripravuje a final izuje
verejné obstarávanie a následne Komisia mládeže v spolupráci s regionálnymi inštruktormi SZĽH bude
vytvorený systém odovzdávania hokej ok, pomôcok a strelníc klubom SZĽH. K dotácii na podporu

športu súvisiacu s výstavbou malých ľadových plôch D. Kosová uviedla, že momentálne prebieha
verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre výstavbu ľadových plôch, pričom D. Kosová informovala
aj o predbežnom výbere obcí, v ktorých sa uvažuje o umiestnení ľadových plôch, pričom momentálne

sú pri posudzovaní jednotlivých projektov obcí rozdelené obce do troch kategórií:
A - 18 obcí, ktoré splnili všetky podmienky a SZĽH má záujem vybudovať v nich ľadovú plochu -
podmienka zastrešenia plochy do 2 rokov - potvrdenie zámeru vybudovania plochy,

B - 6 obcí, ktoré bojujú o posledné dve miesta - podmienka zastrešenia plochy do 2 rokov - výber
najrýchlejších, ktorí potvrdia cez zastupiteľstvo zámer zastrešenia. Obec z tejto kategórie môže vymeniť

obec z kategórie A v prípade, ak by tá nebola schopná zaviazať sa k podmienke zastrešenia,

C - nevyhovujúce obce.

Uznesenie VY SZĽH č. 8/2019/4
VV SZĽH vzal na vedomie informácie o projektoch obcí na vybudovanie malých hál, pričom do
najbližšieho zasadnutia bude žiadať o finálny zoznam obcí, v ktorých sa navrhuje vybudovanie malých
hál, na schválenie.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/5
VV SZĽH vzal na vedomie predbežné informácie o dotácii na podporu športu na Multifunkčnú halu,
Národné hokejové centrum, malé ľadové plochy a hokejky, pomôcky a strelnice

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: predbežné informácie o dotácii na podporu športu na Multifunkčnú halu, Národné
hokejové centrum, malé ľadové plochy a hokejky, pomôcky a strelnice

Bod 5 - Pracovný návrh zmeny organizačnej štruktúry SZĽH

J. Filc a M. Valíček prezentovali návrh zmeny organizačnej štruktúry SZLH, ktorej cieľomje vytvorenie
Rady športového rozvoja a reorganizácia jednotlivých oddelení organizačnej štruktúry SZLH. J. Filc
informoval členov VY, že účelom vzniku Rady športového rozvojaje koordinácia vybraných oddelení
a komisií SZĽH podieľajúcich sa na športovej činnosti v ľadovom hokeji so zameraním na rozvoj
a zvýšenie kvality prostredia a to najmä v oblasti mládežníckeho hokeja, vzdelávania, reprezentačných
družstiev SR do 18 rokov a regionálneho rozvoja.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/6
VV SZĽH schválil Štatút Rady športového rozvoja (príloha č. l) a predložený návrh organizačnej
štruktúry SZĽH (príloha č. 2), pričom rozhodol, že systém "regionálnych manažérov SZĽH" bude
vyňatý spod štruktúry Rady športového rozvoja a ich začlenenie do organizačnej štruktúry SZĽH bude
predmetom rokovania na nasledujúcich zasadnutiach VV.

I



Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Štatút Rady športového rozvoja a návrh organizačnej štruktúry SZĽH

Bod 6 - Komisia mládeže - návrh na doplnenie komisie
Podpredseda Komisie mládeže l. Guryča informoval členov VV o momentálnej práci a zložení Komisie
mládeže SZĽH, pričom ozrejmil členom VV, že po odchode J. Tiikkaju zo štruktúr SZĽH nemá Komisia
mládeže predsedu, ktorého l. Guryča navrhol v mene J. Jaška. Následne l. Guryča ozrejmil dôvody na
doplnenie Komisie mládeže, a to menovite o M. Štrbáka, l. Feneša a Ž. Pálffyho. Neskôr l. Guryča
informoval členov VV o dôvodoch na odvolanie T. Ivana z pozície člena Komisie mládeže. Taktiež
informoval, že na vlastnú žiadosť resp. z dôvodu nedostatku času na výkon funkcie člena Komisie
mládeže sa chcú členstva Komisie mládeže vzdať M. Handzuš aV. Čacho.

Uznesenie VV SZĽH Č. 8/2019/7
VV SZĽH schválil zloženie Komisie mládeže v personálnom obsadení: J. Jaško (predseda), l. Guryča
(podpredseda), členovia: M. Štrbák, M. Novák, J. Šimko, l. Feneš, J. Škrak, T. Chrenko. VV schválil
odvolanie T. Ivana z Komisie mládeže a vzal na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii mládeže od M.
Handzuša a V. Čacha.
Za - 6; Proti - O; Zdržali sa - 2; Nehlasoval - l

Uznesenie VY SZĽH Č. 8/2019/8
VY SZĽH schválil doplnenie Komisie mládeže o Ž. Pálffyho.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - l

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Komisia mládeže - návrh na doplnenie komisie

Bod 7 - Poverenie Hockey event, a.s. organizáciou podujatí IllIF
M. Valíček informoval členov VV, že na organizáciu podujatí 2020 IIHF Ice Hockey UI8 Wornens
World Championship a 2020 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division l Group A a Final
Olympic Qualification, Group O, ktoré sa uskutočnia na Slovensku v rokoch 2019/2020, poverí SZĽH
spoločnosť Hockey Event, a.s., ktorej jediným akcionárom je SZĽH.

Uznesenie VY SZĽH Č. 8/2019/9
VY SZĽH schvaľuje, že organizovaním podujatí 2020 IIHF Ice Hockey U18 Womens World
Championship a 2020 IIHF Ice Hockey U 18 World Championship Division J Group A a Final Olympic
Qualification, Group D, ktoré sa uskutočnia na Slovensku, poveruje SZĽH spoločnosť Hockey Event,
a.s., ktorej jediným akcionárom je SZĽH.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - 1

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Poverenie Hockey event, a.s. organizáciou podujatí IIHF

Bod 8 - Prerokovanie rozpočtu a financovania 2020 IllIF WW 18 ženy
M. Valíček uviedol, že schválený bod 8. programu zasadnutia VV Prerokovanie rozpočtu a financovania
2020 IIHF WW 18 ženy navrhuje presunúť pre krátkosť času a nahustený program zasadnutia VV na
najbližšie zasadnutie VV.

Uznesenie VY SZĽH Č. 8/2019/10
VV SZĽH schválil presunutie bodu 8. programu zasadnutia VV Prerokovanie rozpočtu a financovania
2020 IIHF WW 18 ženy na najbližšie zasadnutie VV.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - l



Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: rozpočet a financovanie 2020 IIHF WW 18 ženy

Bod 9 - Schválenie Smernice pre výkon činnosti delegáta a uspor. služby
Ľ. Jakubec predstavil členom VV návrh Smernice upravujúcej výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH
usporiadateľskej služby a iných osôb. Ľ. Jakubec informoval, že schválenie predmetnej Smernice je
nutné najmä z dôvodu úpravy pravidiel pri výkone činnosti Delegáta, úpravy pravidiel pri výkone
činnosti Usporiadateľskej služby a organizačnom zabezpečení opatrení Delegáta, Usporiadateľskej
služby a iných osôb pri zabezpečení zápasu. Ľ. Jakubec a členovia VV sa zhodli, že schválením tejto
smernice sa jednoznačne upravia práva a povinnosti osôb zabezpečujúcich organizáciu zápasov
určených v smernici, pričom sa o. i.jednoznačne upravia organizačné procesy uskutočňované pred a po
skončení vybraných zápasoch.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/11
VV SZĽH schválil na návrh Úseku delegátov SZĽH Smernicu upravujúcu výkon činnosti Delegáta
zväzu SZĽH usporiadateľskej služby a iných osôb (príloha č. 3).
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - 1

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Smernica upravujúca výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH usporiadateľskej služby
a iných osôb

Bod 10 - Úprava Registračného poriadku - návrh Kontrolóra zo dňa 17.09.2019
J. Šmátrala informoval členov VV o podnete SIHPA vo veci posúdenia nesúladu ustanovenia čl. 7.2
Registračného poriadku SZĽH s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) zák. č. 440/2015 Z. z. zákona o športe.
Po preskúmaní uvedeného podnetu dospel k názoru, že aj keď sa v článku 7.2 RP SZĽHjedná o zrušenie
registrácie, svojim spôsobom zrušením registrácie vo väčšine prípadov opätovným zaregistrovaním do
iného klubu dochádza k zmene klubovej príslušnosti športovca. V zmysle § 5 ods. 3 písm. a) ZOŠ
športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo
športovca počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca
obmedzená alebo zakázaná, pričom článok 7.2 RP SZĽH obmedzuje zaregistrovanie sa športovca za iný
klub po dobu 365 dní, čo zasahuje do dvoch súťažných období. J. Šmátrala skonštatoval, že ustanovenie
čl. 7.2 RP SZĽH je s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ v nesúlade, pričom SZĽH je povinné mať
svoje poriadky v súlade so ZoŠ. ad rámec konštatovania, že ustanovenie čl. 7.2 RP SZĽH je s
ustanovením §5 ods. 3 písm. a) ZoŠ v nesúlade uvádza, že čl. 7.2 RP SZĽH prináša aj ďalšie
obmedzenia, ktoré by sa mohli následnou legislatívnou diskusiou a úpravou odstrániť, čo by viedlo
k zlepšeniu podmienok pre jednotlivé subjekty.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/12
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Šmátralu o podnete SIHPA vo veci posúdenia nesúladu
ustanovenia čl. 7.2 Registračného poriadku SZĽH s ustanovením §5 ods. 3 písm. a) zák. č. 440/2015 Z.
z. zákona o športe a pričom predmetný podnet postupuje na ďalšie konanie GS a legislatívnej skupine
na pred kongresové zasadnutie SZĽH.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - l

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Návrh správy o kontrolnej činnosti podľa § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z.z.

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - SIHPA



Bod 11 - Návrh na úpravu pravidiel IIHF, Informácia o príprave smernice pre výkon funkcie
inštruktora, Návrh na doplnenie Komisie rozhodcov, Návrh Komisie rozhodcov na úpravu
sadzobníka odmien rozhodcov a inštruktorov rozhodcov
J. Sýkora aM. Chudada informovali členov VY o návrhu na zmeny v pravidlách I'adového hokeja
v zmysle prijatých zmien v pravidlách I'adového hokeja IIHF Kongresom IIHF. J. Sýkora aM. Chudada
uviedli, že pravidlá I'adového hokeja IllIF boli zmenené nasledovne:

Pravidlo 96 - Gól dosiahnutý korčul'ou sa uzná, ak bol puk od korčule hráča odrazený alebo korčul'ou
usmemený do bránky. Odseky pravidla, v ktorých sa hovorí o úmyselnom kopnutí puku do bránky
ostávajú v platnosti - v týchto prípadoch aj naďalej takto dosiahnutý gól nemôže byť uznaný.
Komisia rozhodcov navrhla aplikovať zmenu pravidla 96 ĽH od 25.10.2019 vo všetkých súťažiach.

Pravidlo 150 - Náhodný kontakt útočiaceho hráča s brankárom je dovolený mimo bránkoviska
v určitých situáciách. Gól nebude uznaný iba ak:

• Útočiaci hráč, či už svojim postavením alebo kontaktom s brankárom obmedzuje jeho vol'ný
pohyb v bránkovisku alebo narúša jeho schopnosť zabrániť gólu

• Útočiaci hráč vyvolá zámemý alebo úmyselný kontakt s brankárom vo vnútri alebo mimo jeho
bránkoviska

Náhodný kontakt s brankárom je dovolený a dosiahnutý gól bude uznaný vtedy, ak sa tento kontakt
odohrá mimo bránkoviska, pričom útočiaci hráč vynaložil primerané úsilie na to, aby sa tomuto kontaktu
vyhol.

Komisia rozhodcov navrhla aplikovať zmenu pravidla 96 ĽH od 25.1 0.20 19 vo všetkých súťažiach.

Pravidlo 120 a 165 - Hráč môže posunúť po I'adovej ploche stratenú / spadnutú hokejku smerom
k svojmu spoluhráčovi za predpokladu, že takto posúvaná hokejka nemôže zasiahnuť do hry alebo inak
obmedziť hráčov súpera. Hráč môže posunúť alebo usmerniť akúkol'vek hokejku alebo jej časť smerom
von zo svojho priestoru, v ktorom sa práve nachádza za predpokladu, že neobmedzí hráčov súpera v ich
akcii. Avšak pokial' hráč hodí alebo usmerní zlomenú hokejku alebo jej akúkol'vek časť smerom k puku
alebo k protihráčovi vedúcemu puk v strednom alebo útočnom pásme, bude tento potrestaný menším
trestom.
Komisia rozhodcov navrhla neaplikovať zmenu pravidla 120 a 165 ĽH z dôvodu, že aplikácia tohto
pravidla môže v praxi komplikovaná a nejasná a môže spôsobiť nekonzistentné verdikty rozhodcov pri
vykonávaní tohto pravidla. Členovia VV s uvedeným návrhom Komisie rozhodcovoneaplikovanie
zmeny pravidla 120 a 165 ĽH do pravidiel ĽH SZĽH nesúhlasili a navrhli, aby sa dané pravidlo prevzalo
aj do systému pravidiel ĽH SZĽH a bolo totožné s pravidlami ĽH IIHF, keďže uvedené pravidlo sa bude
aplikovať na všetkých akciách IIHF.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/13
VY SZĽH schválil zmeny pravidiel ĽH SZĽH:
Pravidlo 96 - Gól dosiahnutý korčul'ou sa uzná, ak bol puk od korčule hráča odrazený alebo korčul'ou
usmernený do bránky. Odseky pravidla, v ktorých sa hovorí o úmyselnom kopnutí puku do bránky
ostávajú v platnosti - v týchto prípadoch aj naďalej takto dosiahnutý gól nemôže byť uznaný; s
účinnosťou od 25.10.2019 vo všetkých súťažiach SZĽH.
Pravidlo 150 - Náhodný kontakt útočiaceho hráča s brankárom je dovolený mimo bránkoviska
v určitých situáciách. Gól nebude uznaný iba ak:

• Útočiaci hráč, či už svojim postavením alebo kontaktom s brankárom obmedzuje jeho vol'ný
pohyb v bránkovisku alebo narúša jeho schopnosť zabrániť gólu

• Útočiaci hráč vyvolá zámemý alebo úmyselný kontakt s brankárom vo vnútri alebo mimo jeho
bránkoviska

Náhodný kontakt s brankárom je dovolený a dosiahnutý gól bude uznaný vtedy, ak sa tento kontakt
odohrá mimo bránkoviska, pričom útočiaci hráč vynaložil primerané úsilie na to, aby sa tomuto kontaktu
vyhol; s účinnosťou od 25.10.2019 vo všetkých súťažiach SZĽH.
Pravidlo 120 a 165 - Hráč môže posunúť po I'adovej ploche stratenú / spadnutú hokejku smerom
k svojmu spoluhráčovi za predpokladu, že takto posúvaná hokejka nemôže zasiahnuť do hry alebo inak
obmedziť hráčov súpera. Hráč môže posunúť alebo usmerniť akúkol'vek hokejku alebo jej časť smerom



von zo svojho priestoru, v ktorom sa práve nachádza za predpokladu, že neobmedzí hráčov súpera v ich

akcii. Avšak pokiaľ hráč hodí alebo usmerní zlomenú hokejku alebo jej akúkoľvek časť smerom k puku

alebo k protihráčovi vedúcemu puk v strednom alebo útočnom pásme, bude tento potrestaný menším

trestom; s účinnosťou od 11.11.2019 vo všetkých súťažiach SZĽH.

Za - 9; Proti - O; Zdržali sa - O;

J. Sýkora aM. Chudada následne informovali členov VV o príprave návrhu na úpravu Smernice pre

výkon funkcie inštruktora rozhodcov, ktorá bude členom VY prezentovaná na nasledujúcich

zasadnutiach VY.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/14

VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Sýkoru aM. Chudadu o príprave návrhu na úpravu Smernice

pre výkon funkcie inštruktora rozhodcov.

J. Sýkora aM. Chudada požiadali členov VV o rozšírenie počtu členov Komisie rozhodcov na

maximálny počet 6 členov Komisie rozhodcov a o zmenu ustanovenia 3.1. Štatútu Komisie rozhodcov.

Pri kladnom posúdení danej požiadavky žiadali J. Sýkora aM. Chudada doplnenie R. Lauffa do Komisie

rozhodcov, pričom zámerom doplnenia R. Lauffa do Komisie rozhodcov bolo, aby v Komisii rozhodcov

pôsobil aj člen z oblasti východného Slovenska, ktorý by zabezpečoval okrem riadnych činností člena

v zmysle štatútu Komisie rozhodcov aj jednoduchšiu komunikáciu regionálnej Komisie rozhodcov

VsZĽH so SZĽH a požiadavky klubov z regiónu východného Slovenska so SZĽH.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/15

VY SZĽH schválil zmenu bodu 3.1. Štatútu Komisie rozhodcov v znení ,.Komisiaje zložená z predsedu

a členov Komisie. Komisia rozhodcov má najmenej 3 a najviac 6 členov, vrátane predsedu. O počte

členov komisie rozhoduje Výkonný výbor SZĽH".

VV SZĽH schválil doplnenie R. Lauffa za člena Komisie rozhodcov.

Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - l;

J. Sýkora aM. Chudada následne informovali členov VV o návrhu Komisie rozhodcov na navýšenie

odmien rozhodcom SZĽH v zmysle prezentovaného návrhu. Členovia VY poverili viesť rokovania

o návrhu na navýšenie odmien rozhodcom prezidenta SZĽH a GS.

Uznesenie VY SZĽH č. 8/2019/16

VY SZĽH poveril prezidenta SZĽH a GS viesť rokovania s Komisiou rozhodcov o návrhu na navýšenie

odmien rozhodcom SZĽH.

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

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Návrh na úpravu pravidiel IIHF, Informácia o príprave smernice pre výkon funkcie

inštruktora, Návrh na doplnenie Komisie rozhodcov, Návrh Komisie rozhodcov na úpravu sadzobníka

odmien rozhodcov a inštruktorov rozhodcov

Bod 12 - Podpora klubov 2. Ligy seniorov

L. Gross opätovne predniesol požiadavku na poskytnutie finančnej podpory pre kluby 2. ligy seniorov

vo výške 50.000 EUR z prostriedkov SZĽH. M. Šatan informoval L. Grossa, aby pripravil v mene

klubov 2. ligy seniorov návrh na poskytnutie finančnej podpory o ktorom by mohol rozhodovať VV na

svojich nasledujúcich zasadnutiach.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/1 7

VV SZĽH schválil, aby L. Gross, pripravil v mene klubov 2. ligy seniorov návrh na poskytnutie

finančnej podpory pre kluby 2. ligy seniorov o ktorom by mohol rozhodovať VV na svojich

nasledujúcich zasadnutiach.

Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - l



Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Podpora klubov 2. Ligy seniorov - správa

Bod 13 - Legislatíva ku Kongresu - informácia

R. Peciar a M. Valíček v krátkosti informovali členov VV o pripravovanom zaslaní oznámenia pre
riadnych členov SZĽH, aby pred blížiacim sa Kongresom SZĽH zasielali legislatívne návrhy na zmeny
predpisov SZĽH, ktorých úprava patrí do kompetencie Kongresu, pričom informovali členov VV
o chystaných legislatívnych procesoch pred predkongresovým stretnutím klubov a Kongresom SZĽH.

Uznesenie VY SZĽH Č. 8/2019/18
VY SZĽH vzal na vedomie informácie R. Peciara aM. Valíčka o pripravovaných legislatívnych

procesoch pred predkongresovým stretnutím klubov a Kongresorn SZĽH.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Legislatíva ku Kongresu - informácia

Bod 14 - HC Nové Zámky - aktuálna situácia

M. Valíček v krátkosti informoval členov VV o medializovaných správach, na základe ktorých malo
byť začaté konkurzné konanie voči subjektu HC Nové Zámky s.r.o., pričom informoval členov VY
o stanovisku zástupcov HC Nové Zámky s.r.o. k uvedenej skutočnosti.

Uznesenie VV SZĽH Č. 8/2019/19
VY SZĽH vzal na vedomie informácie M. Valíčka o začatí konkurzného konania voči subjektu HC
Nové Zámky s.r.o., pričom uvedenú situáciu klubu bude VV sledovať a prípadné ďalšie informácie
súvisiace so začatým konkurzným konaním vyhodnotí na nasledujúcich zasadnutiach VV.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: HC Nové Zámky - aktuálna situácia - správa

Bod 15 - SUHA - opätovné prerokovanie zrušeného uznesenia

Členovia VY opätovne posudzovali návrh na poskytnutie finančného príspevku vo výške 100.000 EUR
pre SUHA (Slovenská univerzitná hokejová asociácia) na účel podpory a rozvoja slovenského
univerzitného ľadového hokeja a slovenských univerzitných hokejových družstiev pôsobiacich v súťaži
EUHL. Členovia VY vyjadrili jednoznačnú podporu rozvoju slovenského univerzitného ľadového
hokeja s cieľom možného spojenia slovenského univerzitného ľadového hokeja so SZĽH a podporili
SUHA predmetnou finančnou čiastkou.

Uznesenie VV SZĽH Č. 8/2019/20
VV SZĽH schválil poskytnutie finančného príspevku vo výške 100.000 EUR pre SUHA na účel
podpory a rozvoja slovenského univerzitného ľadového hokeja a slovenských univerzitných hokejových
družstiev pôsobiacich v súťaži EUHL
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval - 1

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: SUHA - opätovné prerokovanie zrušeného uznesenia

Bod 16 - Informácia a požiadavky stretnutia zástupcov klubov východ

Ľ. Jurinyi prezentoval členom VV požiadavku zo stretnutia zástupcov klubov z regiónu východ na
zmenu spôsobu udeľovania výnimiek pre hokejistky vo veku 14 rokov na štart v zápasoch Extralige
žien. Po diskusii členov VY k uvedenej požiadavke vzišiel návrh na legislatívne upravenie ostaršenia



hokejistiek vo veku 14 rokov na štart v zápasoch Extralige žien, a síce, aby na potvrdenie takého
ostaršenia boli riadiacemu orgánu Extraligy žien dokladované súhlasy trénera, zákonného zástupcu
a lekára s daným ostaršením.

Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/21
VV SZĽH navrhuje legislatívne upravenie ostaršenia hokejistiek vo veku 14 rokov na štart v
zápasoch Extralige žien, a síce, aby na potvrdenie takého ostaršenia boli riadiacemu orgánu Extraligy
žien dokladované súhlasy trénera, zákonného zástupcu a lekára s daným ostaršením a postupuje
uvedený návrh legislatívnej skupine na prerokovanie.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O; Nehlasoval - 1

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Informácia a požiadavky stretnutia zástupcov klubov východ

a) Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/22
VY SZĽH schválil na základe žiadosti klubu Prešov Penguins n.o. odpustenie poplatku za

odhlásenie družstva juniorov zo súťaže 1. ligy juniorov v sezóne 2019/2020, čím klub Prešov

Penguins n.o. porušil Smernicu pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo

počas príslušnej súťaže SZĽH

Za - 6; Proti - O; Zdržali sa - 1; Nehlasoval- 2

Bod 17 - Rôzne

b) Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/23
VV SZĽH schválil na základe žiadosti klubu HO Hamikovo Hamuliakovo odpustenie poplatku
klubu HO Hamikovo Hamuliakovo za štart zahraničného hráča Sava Biliaiev (ČRP 38257)
v súťažiach SZĽH.

Za - 8; Proti - O; Zdržal sa - O; Nehlasoval - 1

c) Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/24
VY SZĽH prerokoval žiadosť klubu HK Ružinov 99 Bratislava o poskytnutie finančnej podpory

na organizovanie individuálnych tréningov v spolupráci so Strednou športovou školou

Ostredková a nateraz z dôvodu potreby doplnenia informácií o uvedenom projekte zo strany

klubu HK Ružinov 99 Bratislava predmetnú žiadosť zamieta.

Za - 8; Proti - O; Zdržal sa - O; Nehlasoval - 1

d) Uznesenie VY SZĽH č. 8/2019/25
VY SZĽH schválil doplnenie P. Michnáča do funkcie video coach reprezentačného tímu SR 20.
Za - 8; Proti - O; Zdržal sa - O; Nehlasoval- 1

e) Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/26
VY SZĽH schválil štart zahraničného klubu EAC Junior Capitals Wien v súťaži prípraviek HP3
aHP4.
Za - 7; Proti - O; Zdržal sa - O; Nehlasoval - 2

f) Uznesenie VV SZĽH č. 8/2019/27
VV SZĽH rozhodoval o odvolaní HK Lokomotíva Nové Zámky voči rozhodnutiu SO SZĽH č.
16/2019/20 zo dňa 09.10.2019, pričom VV SZĽH odvolanie zamietol a potvrdil pôvodné
rozhodnutie riadiaceho orgánu 1. ligy dorastu - Súťažného oddelenia SZĽH.
Za - 8; Proti - O; Zdržal sa - O; Nehlasoval - l

Prílohy:



1. Štatút Rady športového rozvoja

2. návrh organizačnej štruktúry SZĽH

3. Smernica upravujúcu výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH usporiadateľskej služby a iných
osôb

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 2019.

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček

Zapísal: Mgr. Radoslav Peciar


