
Prítomní:
Šatan M.
KohútM.
Pálffy Ž.
Gross L.

Lipovský M.
Handzuš M.
Ozimák M.
Stumpel J.

Neprítomný:
Jurinyi Ľ.

Prizvaní:
Valíček M.
Peciar R.
Šmátrala J.
Guryča L
Lintner R.
Železník R.

Čanky M.
Blcháč J.
Ľupták R.
Petrovický R.
Konečný R.
Kosová D.
Filc J.

Zápisnica Č. 18
zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 23. januára 2020 v Bratislave

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

(člen VV)

(generálny sekretár, predsedajúci),
(poverený zapisovateľ),
(kontrolór SZĽH),
(Ligová rada EXS),
(Ligová rada EXS),
(právny zástupca Prohokej, a.s.),
(MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.),
(primátor mesta Liptovský Mikuláš),
(HC 07 Detva),
(tréner reprezentačného družstva SR U20),
(tajomník Ligovej rady EXS),
(projektové oddelenie SZĽH),
(Rada športového rozvoja SZĽH).

M. Valíček preveril uznášaniaschopnosť Výkonného výboru SZĽH (ďalej aj ako "VV"), na ktorú je
potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov VY.
Prítomní - 8
Neprítomný - l
M. Valíček skonštatoval, že VY je uznášaniaschopný.

Program:
1. Otvorenie, kontrola účasti na zasadnutí, schválenie programu, kontrola úloh
2. Extraligová rada Extraligy seniorov - situácia v klube ŠK 32 Liptovský Mikuláš
3. Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže U20/U19 v extralige
4. Vyhodnotenie MS U20 v Českej Republike
5. Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže v SHL
6. Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže 2.ligy
7. Pracovný návrh podpory súťaží junior a dorast
8. Plán úloh oddelení Rady športového rozvoja
9. Vytvorenie rokovacej skupiny pre riešenie situácie v sadzobníku odmien rozhodcov, zriadenie

pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku k MS v súlade s plánom rozvojových
aktivít SZĽH, Komisia na vznik mandátnych trénerov

10. Dotácia na obnovu hokejovej Infraštruktúry - žiadosti
11. Informácia o situácií o verejnom obstarávaní malých ľad. Plôch
12. Žiadosť Banská Bystrica o vybudovanie malej ľadovej plochy
13. Systém financovania klubov podľa zák. o športe" História hráčov"
14. Priebežn á správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja
15. Rôzne



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

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/1
VV SZĽH schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia VV SZĽH bez pripomienok.
Z 8 členov VY SZĽH hlasoval: Za - 8; Proti - O; Zdržali sa hlasovania - O. Návrh uznesenia
bol schválený.

Kontrolu plnenia uznesení a úloh zo z predošlých zápisníc vykonal M. Valíček s nasledujúcimi závermi:
a) splnené úlohy: 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), vytvorenie
a zabezpečenie financovania projektu "mandátnych trénerov" na návrh zástupcov Kongresu SZĽH
(generálny sekretár SZĽH)
c) nesplnené úlohy: Úloha z uznesenia VV SZĽH 5/2019/19, a síce aby 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.

Bod 2 - Extraligová rada Extraligy seniorov - situácia v klube ŠK 32 Liptovský Mikuláš
Primátor mesta Liptovský Mikuláš J. Blcháč a generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. M.
Čanky vysvetlili členom VY dôvody a zámer žiadosti o odstúpenie licencie z klubu MHk 32 Liptovský
Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš S.r.o. v zmysle Smernice pre udeľovanie súťažnej
licencie a nakladanie s touto licenciou. J. Šmátrala poznamenal, že na odstúpenie licencie je najskôr
potrebné stanovisko Ligovej rady Extraligy seniorov a doplnenie všetkých podkladov v zmysle
predmetnej smernice. Prítomní zástupcovia Ligovej rady poznamenali, že žiadosťou o odstúpenie sa
budú zaoberať až v momente doplnenia všetkých podkladov a dokumentov v zmysle Smernice pre
udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/2
VY SZĽH vzal na vedomie žiadosť o odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov v sezóne
2019/2020 z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš s.r.o., pričom
žiadosťou sa bude VV zaoberať až po doručení stanoviska Ligovej rady Extraligy seniorov v zmysle
Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou.
Za - 8; Proti - O; Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: J. Šmátrala, v texte

Podklady k bodu: žiadosť o odstúpenie licencie v súťaži Extraligy seniorov v sezóne 2019/2020
z klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. na subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš S.r.o.

Bod 3 - Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže U20/U19 v extralige
R. Konečný vyhodnotil doterajší projekt podpory talentovanej mládeže U20/U19 v Extralige seniorov,
pričom informoval prítomných členov o kluboch EXS, ktoré poskytovali priestor (ice time) predmetným
hokejistom U20/U19 a majú nárok na poskytnutie finančnej podpory v zmysle zmluvy uzatvorenej so
SZĽH. Členovia VV sa zhodli, že o nastaveniach projektu podpory talentovanej mládeže U20/U19
v Extralige seniorov budú diskutovať aj ja následných zasadnutiach VY.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/3
VY SZĽH vzal na vedomie predbežné vyhodnotenie projektu podpory talentovanej mládeže U20/U19
v Extralige seniorov, pričom o nastaveniach projektu podpory talentovanej mládeže U20/U19
v Extralige seniorov budú diskutovať členovia VV aj ja následných zasadnutiach VV.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne



Podklady k bodu: správa k projektu podpory talentovanej mládeže U201U19 v Extralige seniorov

Bod 4 - Vyhodnotenie MS U20 v Českej Republike
R. Petrovický vyhodnotil prípravu, priebeh a výsledky slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov
na MS do 20 rokov v Českej republike. R. Petrovický informoval o výkonoch jednotlivých hráčov na
podujatí. Následne členovia VY diskutovali o nasadzovaní hokejistov U20 v kluboch EXS v rámci
projekt podpory talentovanej mládeže U201U19 v Extralige seniorov.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/4
VV SZĽH vzal na vedomie informácie R. Petrovického o výsledkoch reprezentačného družstva SR 20
a výkonoch jednotlivých hráčov SR 20 na podujatí MS do 20 rokov v Českej republike.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Vyhodnotenie MS U20 v Českej Republike - správa

Bod 5 - Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže v SHL
M. Lipovský prezentoval doterajší priebeh projektu podpory talentovanej mládeže v 1. lige seniorov,
v rámci ktorej sa kluby lHL v zmysle dohody so SZĽH zaviazali na sezónu 2019/2020 nominovať na
zápasy lHL z celkového počtu najmenej 7 talentovaných športovcov do 23 rokov - aspoň dvoch hráčov
do 20 rokov a päť hráčov do 23 rokov. M. Lipovský informoval členov VV o presných počtoch
talentovaných hráčoch, ktorí pôsobili v doterajšom priebehu sezóny v kluboch lHL, pričom uviedol, že
7 hráčov pôsobiacich v kluboch lHL sa predstavilo aj na MS do 20 rokov v Českej republike. M.
Lipovský poznamenal, že finálne a kompletné vyhodnotenie predmetného projektu bude prezentované
členom VY po ukončení sezóny 2019/2020.

Uznesenie VY SZĽH Č. 18/2020/5
VV SZĽH vzal na vedomie informácie M. Lipovského o vyhodnotení doterajšieho priebehu projektu
podpory talentovanej mládeže v 1. lige seniorov a súhlasí, aby sa finálne a kompletné vyhodnotenie
predmetného projektu prezentovalo po ukončení sezóny 2019/2020.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže v SHL - správa

Bod 6 - Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže v 2.1igy
L. Gross prezentoval doterajší priebeh projektu podpory športovcov do 23 rokov pôsobiacich v
seniorskom družstve klubu v 2. lige seniorov a informoval o plnení podmienok dohodnutých

v zmluvnom vzťahu medzi klubmi 2HL a SZĽH. L. Gross poznamenal, že finálne a kompletné
vyhodnotenie predmetného projektu bude prezentované členom VV po ukončení sezóny 2019/2020.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/6
VY SZĽH vzal na vedomie informácie L. Grossa o vyhodnotení doterajšieho priebehu projektu podpory
športovcov do 23 rokov pôsobiacich v seniorskom družstve klubu v 2. lige seniorov a súhlasí, aby sa
finálne a kompletné vyhodnotenie predmetného projektu prezentovalo po ukončení sezóny 2019/2020.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Vyhodnotenie podpory talentovanej mládeže v 2.ligy - správa

Bod 7 - Pracovný návrh podpory sút'aží junior a dorast
J. Filc prezentoval pracovný návrh Programu materiálnej a finančnej podpory pre družstvá dorastencov

a juniorov pôsobiacich v súťažiach SZĽH, pričom uviedol, že ciel'om projektu je vytvoriť v družstvách
vekových kategórií dorastencov ajuniorov prostredie zodpovedajúce náročnosti tréningového procesu

a súťaží porovnatel'né s podmienkami, v ktorých sa pripravujú a hrajú hráči rovnakých vekových



kategórií v krajinách tvoriacich európsku hokejovú špičku. J Filc v rámci podpory súťažíjunior a dorast

navrhol, aby kluby v súťažiach vekovej kategórie junior a dorast po splnení určitých všeobecných
podmienok, športovo-technických podmienok, priestorových podmienok pre športovú prípravu,

metodického zabezpečenia, materiálneho a zdravotného zabezpečenia hráčov získali od SZĽH finančnú
podporu pre družstvá klubov vekovej kategórie junior a dorast. O pracovnom návrhu prezentovanej

podpory následne diskutovali J. Filc, L Guryča a členovia VV.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/7
VV SZĽH vzal na vedomie informácie 1. Filca o Programu materiálnej a finančnej podpory pre družstvá
dorastencov a juniorov pôsobiacich v súťažiach SZĽH. V rámci záverov k prezentovanému programu
VY žiadajú J. Filca, aby program materiálnej a finančnej podpory pre družstvá dorastencov ajuniorov
pôsobiacich v súťažiach SZĽH v súvislosti s finančnými plneniami SZĽH voči klubom ešte prerokoval
s Ekonomickým oddelením SZĽH a závery prípadne ekonomické zmeny v Programe prezentoval na
nasledujúcich zasadnutiach VY.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Pracovný návrh podpory súťaží junior a dorast

Bod 8 - Plán úloh oddelení Rady športového rozvoja

J. Filc prezentoval členom VV plán úloh oddelení Rady športového rozvoja, pričom plán úloh spočíva
najmä v činnostiach jednotlivých oddelení:
Oddelenie juniorských reprezentačných družstiev: príprava a organizácia akcií reprezentačných
družstiev v TPM, stanovenie pravidiel pre nominácie členov RT a hráčov, oponentúry nominácií SR
16, 17, 18, správy o priebehu akcií v TPM, hodnotenie hráčov z akcií repr. družstiev v TPM -
elektronické karty športovcov v spolupráci s Oddelením hráčskeho rozvoja, vytvorenie kritérií pre výber
trénerov a ostatných členov RT, vytvorenie odborných pracovných skupín kondičných trénerov,
mentálnych koučov a video-analytikov pre potreby reprezentácie, návrh na RT jun. reprezentácií SR
16, l 7,18 a trénera a asistentov pre výber U 15 na sezónu 2020/21.
Oddelenie vzdelávania: doplnenie manuálov pre školenia trénerov L, II. a III. stupňa v spolupráci s
Oddelením hráčskeho rozvoja a metodiky, vytvorenie manuálov pre vyšší stupeň školenia trénerov v
spolupráci s Oddelením hráčskeho rozvoja a metodiky, plán vzdelávania a ďalšieho vzdelávania
trénerov na rok 2020, plán špecializovaných seminárov a workshopov pre kluby a regióny v spolupráci
s Oddelením klubového a regionálneho rozvoja, vytvorenie kreditného systému pre predlžovanie
platnosti trénerských licencií, postupné vytvorenie lektorského zboru pre jednotlivé oblasti a úrovne
vzdelávania trénerov, vytvorenie možnosti vyššieho vzdelávania trénerov (pre dosiahnutie licencie A)
v spolupráci s FTVŠ UK.
Oddelenie rozvoja klubov a regiónov: výberové konanie na pozície Rl, regionálne výbery UIS v
spolupráci s oddeleniami jun. reprezentácií a vzdelávania -workshopy, vypracovanie objektívnych
kritérií na hodnotenie efektivity činnosti Rl, vypracovať v súčinnosti s KM kritériá pre prideľovanie
materiálnej a finančnej podpory juniorských a dorasteneckých družstiev, pripraviť manuál pre potreby
plánovitého rozvoja klubov, plán špecializovaných workshopov v regiónoch.
Rozvoj hráčov a metodika: scenáre metodických videoklipov na web stránku SZĽH, osnova učebnice
pre školenia trénerov 3. a 3+. Stupňa, profil hráča - pracovné skupiny, elektr. karty športovcov
doplnenie obsahu vzdelávania trénerov - didaktika, kond. príprava, motorické učenie mentálna
príprava

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/8
VV SZĽH vzal na vedomie informácie J. Filca o pláne úloh oddelení Rady športového rozvoja, a síce
Oddelenia juniorských reprezentačných družstiev, Oddelenia vzdelávania, Oddelenia rozvoja klubov a
regiónov, Oddelenia rozvoja hráčov.

Dôležité vyjadrenia členov VY: M. Kohút žiada, aby ku konkrétnym úlohám jednotlivých oddelení
boli určené aj termíny vykonania úloh a zodpovedné osoby



Podklady k bodu: Plán úloh oddelení Rady športového rozvoja

Bod 9 - Vytvorenie rokovacej skupiny pre riešenie situácie v sadzobníku odmien rozhodcov,

zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku k MS v súlade s plánom

rozvojových aktivít SZĽH, Komisia na vznik mandátnych trénerov

M. Valíček informoval členov VV o návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny pre riešenie sadzobníku

odmien rozhodcov za SZĽH.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/9

VV SZĽH schválil vytvorenie pracovnej skupiny pre riešenie sadzobníku odmien rozhodcov za SZĽH

v zložení: M. Valíček, l. Guryča, V. Baluška, J. Vrábel.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/10

VY SZĽH žiada predsedu Komisie rozhodcov J. Sýkoru, aby na najbližšie zasadnutie VV prišiel

informovať členov VV o výkonoch rozhodcov a nasadzovaní rozhodcov v doterajšom priebehu sezónu

2019/2020.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

M. Valíček informoval členov VV o potrebe zriadenia Komisie pre vznik mandátnych trénerov v zmysle

Uznesenia Kongresu č. 14/2019 zo zasadnutia Kongresu zo dňa 05.12.209 v Sliači.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/11

VV SZĽH zriadil Komisiu pre vznik mandátnych trénerov, pričom o personálnom obsadení rozhodne

VY na návrh Rady športového rozvoja.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

M. Valíček informoval členov VV o návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k

použitiu zisku k MS v súlade s plánom rozvojových aktivít SZĽH,

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/12

VV SZĽH zriaďuje pracovnú skupinu pre prípravu návrhov k použitiu zisku k MS v súlade s plánom

rozvojových aktivít SZĽH, pričom tá má najviac 7 členov, predsedom je prezident SZĽH, 3 členov

nominuje VY a 3 členovia budú zastupovať jednotlivo regióny západ, stred a východ a to na návrh

klubov z jednotlivých regiónov, pričom v prípade, ak bude za jednotlivý región navrhnutých viac

kandidátov, o jednom kandidátovi za príslušný región rozhodne žreb.

Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Vytvorenie rokovacej skupiny pre riešenie situácie v sadzobníku odmien rozhodcov,

zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu návrhov k použitiu zisku k MS v súlade s plánom rozvojových

aktivít SZĽH, Komisia na vznik mandátnych trénerov

Bod 10 - Dotácia na obnovu hokejovej Infraštruktúry - žiadosti

D. Kosová prezentovala členom VY žiadateľov k poskytnutiu dotácie na obnovu infraštruktúry,

poskytovanej na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 258 z 12 júna 2016 k Výstavbe,

modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021. Po

vyhodnotení jednotlivých žiadateľov schvaľovali členovia VV poskytnutie jednotlivých dotácií na

infraštrukturálne projekty.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/13



VV SZĽH na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky Č. 258 z 12 júna 2016 k Výstavbe,
modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021
schválil poskytnutie dotácie na obnovu hokejovej infraštruktúry nasledovne:
Zvolen - 100 000 EUR
Brezno - 200 000 EUR

Levice - 200 000 EUR
Rimavská Sobota - 100 000 EUR
Bardejov - 200 000 EUR

Svidník - 250 000 EUR

Levoča - 200 000 EUR (podmienkou poskytnutia dotácie je vysporiadanie vlastníckych práv
k pozemkom v meste Levoča)

Skalica - 50000 EUR (podmienkou poskytnutia dotácie je oslovenie mesta Skalica so žiadosťou
o spolufinancovanie infraštrukturálneho projektu)
Za - 8; Proti - O;Zdržal sa - O;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Dotácia na obnovu hokejovej Infraštruktúry - žiadosti

Bod 11 - Informácia o situácií o verejnom obstarávaní malých I'ad. Plôch
K dotácii na podporu športu súvisiacu s výstavbou malých ľadových plôch D. Kosová a v nadväznosti
na uznesenie VV SZĽH Č. 8/2019/4 uviedla, že aj obce Lipany, Vráble a Galanta vyjadrili vôľu
vybudovania a následného zastrešenia malej ľadovej plochy v súlade s požiadavkami SZĽH a SZĽH
Infra, s.r.o.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/14
VV SZĽH schválil dcérskej spoločnosti SZĽH Infra, s.r,o. mandát na rokovania s obcami Lipany,
Vráble a Galanta k vybudovaniu a následnému zastrešeniu malých ľadových plôch v súlade
s požiadavkami SZĽH a SZĽH Infra s.r.o.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Bod 12 - Žiadost' Banská Bystrica o vybudovanie malej I'adovej plochy
Členovia VV rokovali o žiadosti mesta Banská Bystrica k vybudovaniu malej ľadovej plochy. D.
Kosová informovala členov VV o doručenej žiadosti a všetkých súvisiacich dokumentov, pričom
o samotnom návrhu následne diskutovala s členmi VV, ktorí následne hlasovali o vybudovaní malej
ľadovej plochy v meste Banská Bystrica.

Za - O;Proti - 1; Zdržali sa - 7;

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/15
VV SZĽH neschválil žiadosť mesta Banská Bystrica k vybudovaniu malej ľadovej plochy v meste
Banská Bystrica.

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Žiadosť Banská Bystrica o vybudovanie malej ľadovej plochy

Bod 13 - Systém financovania klubov podl'a zák. o športe" História hráčov"
V rámci bodu 13. programu zasadnutia VV členovia VV opätovne prerokovali Uznesenie VV SZĽH Č.

16/20 19/PR, pričom diskutovali o jeho zrušení resp. ponechaní v platnosti.

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/16
VV SZĽH ponecháva v platnosti Uznesenie VV SZĽH Č. 16/20191PR v zmysle ktorého VV SZĽH na
návrh oddelenia projektov SZĽH a v zmysle schválených kritérií, účelu a rozdelenia finančných
prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov schvaľuje odporúčacie stanovisko, aby



z celkového objemu finančného príspevku vo výške 1 1-00000 Eur, bola príslušným klubom do
najbližšieho zasadnutia (letného) Kongresu poskytnutá suma vo výške 800 000 Eur, a zvyšná suma vo
výške 300 000 Eur by sa na základe rozhodnutia Kongresu následne rozdelila medzi kluby tak, že by
sa bud' dopočítala do systému "histórie hráčov", alebo by sa poskytla podľa nového systému, ktorý by
prešiel predkongresovým a schvaľovacím konaním s delegátmi Kongresu
Za - 7; Proti - O;Zdržali sa - 1;

Dôležité vyjadrenia členov VY: žiadne

Podklady k bodu: Uznesenie VV SZĽH Č. 16/20l9/PR

Bod 14 - Priebežná správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja

Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/17
VV SZĽH presúva bod 14 - Priebežná správa z oblasti strategického a regionálneho rozvoja na
nasledujúce zasadnutie VV.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Bod 15- Rôzne
a) Uznesenie VV SZĽH Č. 18/2020/18

VV SZĽH volí Tomáša Pšenku do Komisie mládeže SZĽH
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

b) VV SZĽH sa po doplnení podkladov zaoberal žiadosťou HC Petržalka 20 100 udelenie výnimky
z poplatku za štart zahraničného hokej istu (Jakob Leban, KRP 41157) v súťažiach SZĽH

Za - O;Proti -7; Zdržali sa - 1

Uznesenie VY SZĽH Č. 18/2020/19
VY SZĽH sa po doplnení podkladov v zmysle Uznesenia VV SZĽH Č. 12/2019/19 opätovne
zaoberal žiadosťou klubu HC Petržalka 2010 o udelenie výnimky z poplatku za štart
zahraničného hokej istu (Jakob Leban, KRP 41157) v súťažiach SZĽH, pričom VV SZĽH
skonštatoval, že menovaný hokejista Jakob Leban nesplnil podmienku bodu 4.5. Smernice
SZĽH o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH, nakoľko
v zmysle smernice nenadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo
zahraničia a neodohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH
v uplynulom období a klubu HC Petržalka 2010 výnimku z uhradenia poplatku za štart
zahraničného hokejistu v súťažiach SZĽH neudelil.

c) VV SZĽH sa zaoberal žiadosťou klubu HC Topoľčany o mimoriadne odpustenie poplatku vo
výške 3.320,-EUR za odhlásenie družstva zo súťaže 1. liga juniorov v sezóne 2019/2020.

Za - O;Proti - 8; Zdržali sa - O

Uznesenie VY SZĽH Č. 18/2020/20
VY SZĽH neschválil žiadosť klubu HC Topoľčany o mimoriadne odpustenie poplatku vo výške
3.320,-EUR za odhlásenie družstva zo súťaže 1. liga juniorov v sezóne 2019/2020.

d) Uznesenie VY SZĽH Č. 18/2020/21
VY SZĽH na návrh Matriky SZĽH schvaľuje prijatie klubu HK Spartak Dubnica za
registrovaného člena SZĽH
Za - 7; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval - 1

e) VV SZĽH sa zaoberal žiadosťou klubu MHK Dubnica o odpustenie platieb štartovného
v sezóne 2019/2020



Za - O;Proti - 7; Zdržali sa - O;Nehlasoval - 1

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/22
VV SZĽH neschválil žiadosť klubu MHK Dubnica o odpustenie platieb štartovného v sezóne
2019/2020.

f) VY SZĽH sa opätovne po doplnení podkladov v zmysle uznesenia VV SZĽH č. 12/2019/16
zaoberal žiadosťou Liba Academy o pridelenie finančného príspevku na dobudovanie
infraštruktúry ZŠ v Čani (dobudovanie šatní), pričom v mailovej komunikácii klub Liba
Academy potvrdil, že na prípadnej realizácii infraštrukturálneho projektu sa nebude podielať
spolufinancovaním obec Čaňa.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/23
VV SZĽH na posúdenie žiadosti Liba Academy o pridelenie finančného príspevku na
dobudovanie infraštruktúry ZŠ (dobudovanie šatní) vysiela do sídla klubu Liba Academy a do
ZŠ v Čani odborného pracovníka SZĽH špecializujúceho sa na infraštruktúru ZŠ - J. Cebuláka,
pričom na nasledujúcom zasadnutí VY poskytne J. Cebulák informáciu o nacenení
infraštrukturálneho projektu dobudovania šatní na ZŠ. O prípadnom poskytnutí finančného
príspevku na dobudovanie infraštruktúry ZŠ (dobudovanie šatní) bude VV rokovať na
následných zasadnutiach VV.
Za - 7; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval- l

g) Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/24
VV SZĽH vzal na vedomie informáciu IIHF o ukončení medzinárodného prestupového
termínu pre sezónu 2019/2020 dňa 17. februára 2020 o 23:59.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/25
VY SZĽH na základe žiadosti riadiaceho orgánu schválil v zmysle čl. 2.1.15 pp SZĽH úpravu
prestupového termínu pre z / do klubov a medzi klubmi 2. ligy seniorov 2019/2020 na 31.
januára 2020,23:59.
Za - 7; Proti - O;Zdržali sa - O;Nehlasoval- l

h) Členovia VV z dôvodov zmien v oblasti delegátov zväzu SZĽH diskutovali a rozhodovali
o zmenách v systéme správy stavu delegátov, pričom VY rokoval o nasledovných uzneseniach.

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/26
VY SZĽH VV SZĽH schvaľuje znenie štatútu Komisie delegátov SZĽH, pričom VV SZĽH
potvrdzuje, že Komisia delegátov SZĽH je orgán kreovaný v zmysle bodu 3.4.10 písm. t)
Stanov SZĽH (príloha č. 1).
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Uznesenie VY SZĽH č. 18/2020/27
VY SZĽH na návrh prezidenta SZĽH volí za predsedu Komisie delegátov SZĽH Róberta
Svitoka.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/28
VV SZĽH na návrh predsedu Komisie delegátov SZĽH volí za členov Komisie delegátov

SZĽH:

Rastislav Krpelec
Jozef Chocholouš
JUDr. Mária Faithová
Za - 7; Proti - O;Zdržali sa - 1;



Uznesenie VY SZĽH č. 18/2020/29
VV SZĽH zrušuje Úsek delegátov SZĽH.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/30
VV SZĽH zrušuje pracovnú skupinu zameranú na realizáciu projektu Delegát zväzu SZĽH,
ktorá bola schválená Výkonným výborom SZĽH uznesením 18/2017/1 O, nakoľko predmetná
pracovná skupina splnila účel na ktorý bola vytvorená.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

Uznesenie VV SZĽH č. 18/2020/31
VY SZĽH VV SZĽH schvaľuje nominačnú listinu Delegátov SZĽH pre súťažný ročník
2019/2020 (príloha č. 2)
Za - 6; Proti - 2; Zdržali sa - O;

i) Uznesenie VY SZĽH č. 18/2020/32
VY SZĽH schválil termín najbližšieho zasadnutia VV na 25.02.2020.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

j) Uznesenie VY SZĽH č. 18/2020/33
VY SZĽH na návrh L. Grossa žiada, aby bol v Zápise o zápase SZĽH uvedený aj náhradný
brankár, pričom k uvedenému žiada, aby sa na najbližšom zasadnutí VV k uvedenému vyjadril
zástupca Matriky SZĽH.
Za - 8; Proti - O;Zdržali sa - O;

k) Uznesenie VY SZĽH č. 18/2020/34
VY SZĽH vzal na vedomie informácie M. Šatana o návrhu na zriadenie Siene slávy
v kamenných priestoroch, pričom bližšie informácie k uvedenému budú členom VY poskytnuté
na nasledujúcich zasadnutiach VY. M. Šatan informoval členov VY o možných návrhoch na
doplnenie Siene slávy, pričom k uvedenému bude prizvaný predseda návrhovej komisie J.
Holko.

Prílohy:

1. štatút Komisie delegátov SZĽH

2. nominačná listina Delegátov SZĽH pre súťažný ročník 2019/2020

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 2020.

Predsedajúci: JUDr. Miroslav Valíček

Zapísal: Mgr. Radoslav peCik
Správnosť overil: JUDr. Miroslav Valíček V.r.


