
SÚŤAŽNÝ PORIADOK/2012

(ďalej len SP SZĽH)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 Súťažný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja je zá-
kladným športovo − technickým predpisom Slovenského zväzu  
ľadového hokeja.
 SP SZĽH rieši športovo − technické predpisy v súťažiach a stret-
nutiach SZĽH. Pre potreby tohto predpisu je pojem hráč totožný  
s pojmom hráčka, pokiaľ nie výslovne predpisom stanovené inak.

PREAMBULA
Výklad pojmov

Kluby sú hokejové kluby v zmysle čl. 4, ods. 2) a ods. 3) Stanov  
SZĽH, v ktorých sú registrovaní hráči ľadového hokeja. 
„Hráčske zmluvy / profesionálne zmluvy“ sú zmluvy uzatvorené  
medzi klubom a hráčom ľadového hokeja (viď čl. 20 SP SZĽH). 
„Súťažné obdobie“ je vymedzené obdobím začiatku majstrov− 
ských súťaží a ukončením posledných stretnutí v súťažiach organi− 
zovaných SZĽH, pričom spravidla trvá od 1.septembra kalendárneho 
roku do 30.apríla nasledujúceho roku, pokiaľ VV SZĽH nestanoví inak.  
„Činovníci stretnutí“ sú to delegovaný hlavný, alebo čiarový roz-
hodca, inštruktor rozhodcov, supervízor stretnutia, lekár stretnutia, 
funkcionári stretnutia mimo ľadovú plochu podľa pravidiel ĽH č.320, 
vedúci družstva, zástupca družstva, manažér družstva, tréner druž-
stva, hlavný usporiadateľ stretnutia.
„Ostatné nešpecifikované pojmy“ sú výklady, ktoré vydáva VV SZĽH. 

DOKUMENTY V SÚŤAŽIACH 
Článok 1

SZĽH vydáva k riadeniu súťaží tieto predpisy a dokumenty:
 a) Súťažný poriadok,
 b) Pravidlá ľadového hokeja,
 c) Disciplinárny poriadok,
 d) Registračný poriadok,
 e) Prestupový poriadok,
 f) Smernice pre dopingovú kontrolu,
 g) Smernice pre medzinárodný styk,
 h) Zásady pre stanovenie odstupného, 
 i) Rozpis súťaží,
 j) Štatút Arbitrážnej komisie SZĽH,

SÚŤAŽNÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA
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 k) Smernicu pre platenie členských príspevkov, 
 l) Smernicu pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie  
  s touto licenciou,
 m) Samostatnú prihlášku do súťaží (prihláška klubu do súťaží SZĽH 
  na nasledujúce súťažné obdobie musí byť doručená na SZĽH 
  do termínu stanoveného generálnym sekretárom SZĽH).  
  Kluby sú povinné k prihláške do súťaží predkladanej SZĽH  
  priložiť zoznamy kmeňových (aj dlhodobo hosťujúcich) hrá- 
  čov v kategóriách juniori, dorastenci a žiaci jednotlivo pre  
  družstvá (zoznamy kmeňových hráčov v kategórii žiakov po  
  jednotlivých družstvách predložia na príslušný regionálny  
  zväz, pričom pre súťaže SZĽH sa stanovuje počet 15 hráčov  
  + 2 brankári). Pred začiatkom súťažného obdobia (spravidla  
  1.septembra  príslušného roka, ak VV SZĽH nestanoví inak) pred- 
  ložia kluby na potvrdenie definitívny zoznam hráčov.
 n) Licenciu pre súťaž, o vydaní ktorej rozhoduje VV SZĽH na ná- 
  vrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže. Podmienkou pre  
  vydanie licencie je prihláška do súťaže, zaplatenie členského prí- 
  spevku podľa Smernice pre platenie členských príspevkov  
  SZĽH a splnenie ďalších podmienok, ktoré pre udelenie a naklada- 
  nie s licenciou vydá riadiaci orgán príslušnej súťaže po ich schválení  
  VV SZĽH.
 o) Smernice a kritériá pre udeľovanie trénerských licencií 
  trénerov ľadového hokeja.
 p) ďalšie predpisy a smernice schválené VV SZĽH.

PLÁNOVANIE V SÚŤAŽIACH 
Článok 2

 Plánovanie celorepublikových súťaží zahŕňa asociačné termí-
ny IIHF, prípadne ďalšie kalendárne termíny schválené príslušným 
riadiacim orgánom SZĽH. Na základe týchto podkladov pripravia 
riadiace orgány jednotlivých súťaží kalendárne plány súťaží. Súťaž-
né obdobie je vymedzené obdobím začiatku majstrovských súťaží  
a ukončením posledných stretnutí v súťažiach organizovaných SZĽH. 
Spravidla trvá od 1. septembra  kalendárneho roku do 30. apríla 
nasledujúceho roku, pokiaľ VV SZĽH nestanoví inak, pričom obdobie 
od 1.mája do 30. augusta bežného roku sa kvalifikuje ako mimosú-
ťažné obdobie.
 Riadiaci orgán príslušnej súťaže môže upraviť vyžrebovanie prí-
slušnej súťaže, resp. časti príslušnej súťaže a to v zdôvodniteľných 
prípadoch, ale iba tak, aby nebola narušená regulérnosť súťaže.  

Článok 3

Údaje v kalendárnych plánoch súťaží sú záväzné pre všetky kluby, 
všetkých hráčov a funkcionárov.

Článok 4

Nedodržanie termínov kalendárnych plánov súťaží sa považuje za 
porušenie zásad a podlieha disciplinárnemu konaniu.
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SCHVAĽOVANIE SÚŤAŽÍ 
Článok 5

Usporiadanie všetkých druhov súťaží podlieha zo športovo− 
technického hľadiska schváleniu príslušného riadiaceho orgá-
nu. Toto schválenie je potvrdené zaradením do príslušného  
kalendárneho plánu súťaže. Riadiace orgány súťaží zabezpečia  
prostredníctvom poverených osôb kontrolu zimných štadiónov  
pre súťaže SZĽH.

Článok 6

a) Súťaže a stretnutia s medzinárodnou účasťou povoľuje len SZĽH. 
Účasť družstva klubu, ktorý je členom SZĽH v zahraničnej maj-
strovskej hokejovej súťaži je povolená iba so súhlasom SZĽH.  
O vydaní súhlasu rozhodne VV SZĽH na základe písomnej žiadosti 
klubu a odporúčania riadiaceho orgánu príslušnej domácej a za-
hraničnej súťaže. 

b) Žiadateľ o účasť družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži 
je povinný s písomnou žiadosťou predložiť najmä: 

 - zoznam hráčov a členov realizačného tímu družstva, 
 - potvrdenie o spôsobilosti domovského zimného štadióna na 

štart v príslušnej súťaži, ako aj doklad o oprávnení na jeho užíva-
nie,

 - štatút a športovo-technické podmienky príslušnej súťaže, 
 - písomné prehlásenie, že má na území SR vysporiadané všetky 

finančné záväzky voči hráčom, trénerom, právnickým osobám, 
orgánom štátnej a verejnej správy, 

 - písomné garancie o vysporiadaní prípadných finančných záväz-
kov, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v zahra-
ničnej majstrovskej súťaži,

 - odporúčacie stanoviská príslušného riadiaceho orgánu domácej 
a zahraničnej súťaže, 

 - stanovisko príslušného národneho zväzu ľadového hokeja, 

c) V prípade takejto žiadosti družstva klubu si VV SZĽH môže vyžia-
dať stanoviská  riadiacich orgánov domácich, alebo zahraničných 
súťaží ďalších odborných orgánov a komisií SZĽH a ďalšie doku-
menty od žiadateľa.  

d) Na vydanie súhlasu nie je právny nárok. 

e) Porušenie ustanovení tohto článku má za následok disciplinárne 
konanie.
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Článok 7

Pri usporiadaní súťaží všetkého druhu je potrebné dbať na  
dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov publiko−  
vaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

HODNOTENIE SÚŤAŽÍ 
Článok 8

Riadiace orgány súťaží po skončení sezóny vykonajú celkové  
zhodnotenie priebehu a úrovne majstrovských súťaží, ktoré ria-
dia, a závery z tohoto hodnotenia uplatnia pri príprave a zaisťovaní  
nového súťažného obdobia súťaže.

INÉ USTANOVENIA 
Článok 9
V majstrovských súťažiach sa môžu udeľovať nasledovné tituly:
 a) Majster Slovenskej republiky:
  Seniori, juniori, dorast, žiaci a ženy − pre rok ..............  
 b) Víťaz I. ligy Slovenskej republiky − pre rok ..............
 c) Víťaz II. ligy Slovenskej republiky − pre rok .............. 
 d) Víťaz regiónu − pre rok .............. 
 e) Víťaz okresu − pre rok .............. 
 f) Víťaz mesta − pre rok .............. 
Článok 10

Klub, ktorý je držiteľom putovnej ceny, je povinný túto cenu vrátiť 
príslušnému riadiacemu orgánu bez vyzvania do 30 dní pred ukon-
čením nového ročníka súťaže, resp. začiatkom turnaja. Za nedodr-
žanie tejto povinnosti bude klub disciplinárne potrestaný.

ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ 
Článok 11

Zaraďovanie družstiev do súťaží a zrušenie klubov:

Riadiaci orgán súťaže stanoví podmienky na zaradenie družstiev do 
príslušnej súťaže, ktoré podliehajú schváleniu VV SZĽH. V nadväz-
nosti na tieto podmienky stanovuje riadiaci orgán aj ďalšie krité-
riá potrebné pre zaradenie družstiev do príslušnej súťaže a tieto 
zverejňuje v internej smernici príslušnej súťaže, ak sa pre riadenie 
danej súťaže vydávajú.
Na základe týchto podmienok je pre zaradenie družstva do prísluš-
nej súťaže potrebné:

a) licencia pre príslušnú súťaž vydaná v súlade s čl. 1, písm. n)  
 SP SZĽH, pričom pre zaradenie družstva do extraligy a 1. ligy  

 príslušnej súťaže je klub (okrem tohto družstva) povinný mať  
 zaradené v súťažiach riadených SZĽH, alebo súťažiach riade- 
 ných regionálnym zväzom ĽH minimálne aj ďalšie dve druž- 
 stvá z kategórie juniori, dorastenci, starší žiaci, mladší žiaci  
 a prípravka.  Na splnenie tejto povinnosti je možné využiť aj  
 ustanovenie čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH. Toto ustanovenie nie  
 je povinné pre družstvá 1. Ligy žien a 2. Ligy seniorov. 

 b) pri zaraďovaní družstiev do jednotlivých tried a skupín rozho− 
  duje vždy príslušný riadiaci orgán,
 c) pri odhlásení družstva zo súťaže pred jej začiatkom môže byť 
  družstvo zaradené v tom istom súťažnom období do inej triedy, 
  a to so súhlasom riadiaceho orgánu príslušnej súťaže,
 d) ak družstvo bolo vylúčené alebo vystúpi z rozohranej súťaže, 
  je považované za družstvo zostupujúce,
 e) ak pri zrušení klubu hromadne prestúpi viac ako 50% hráčov 
  registrovaných v tomto klube do iného klubu, priznáva sa nové− 
  mu družstvu, kam títo hráči prestúpili, účasť v príslušnej triede 
  majstrovskej súťaže, v ktorej doposiaľ hralo družstvo, z ktorého 
  hráči prestúpili a pôvodný klub bol zrušený,
 f) ak klub odstúpi inému klubu licenciu pre účasť v príslušnej 
  majstrovskej súťaži, v ktorej doposiaľ hralo jeho družstvo, 
  priznáva sa novému klubu účasť v tej istej majstrovskej súťaži. 
  Odstúpenie licencie sa vykonáva podľa čl. 3 Smernice pre  
  udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou 
  v znení neskorších zmien. Nový klub musí spĺňať všetky pod− 
  mienky Súťažného poriadku SZĽH a interné predpisy pre prí- 
  slušnú súťaž. O vydaní licencie pre nový klub rozhodne Vý- 
  konný výbor SZĽH až po posúdení zmluvy o odstúpení licencie  
  odbornou komisiou stanovenou Výkonným výborom SZĽH na  
  tento účel, po zaregistrovaní tejto zmluvy na SZĽH a stano- 
  visku riadiaceho ogánu príslušnej súťaže. Odporúčacie stano- 
  viská odbornej komisie a riadiaceho orgánu príslušnej súťaže  
  musia byť v tomto prípade súhlasné. 
 g) družstvá so štatútom výcvikového strediska reprezentácie SR 

môžu byť v jednej sezóne súčasne zaradené do viacerých sú-
ťaží,

 h) družstvá žien jedného klubu môžu byť v jednej sezóne súčas-
ne zaradené do jednej súťaže.

RIADENIE MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ 
Článok 12

 Súťaže ľadového hokeja riadia príslušné orgány ľadového hokeja, 
ktoré sú Výkonným výborom SZĽH a Výkonnými výbormi regionál− 
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nych zväzov stanovené v Rozpisoch súťaží. Rozhodnutia a nariade−
nia potrebné k riadeniu súťaží vydáva oddielom a klubom v súlade  
s rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaží pracovník SZĽH, resp. pra−  
covníci regionálnych zväzov, ktorí sú určení v Rozpisoch súťaží.

Článok 13

Riadiaci orgán súťaže má právo:
 a) dočasne zastaviť štart hráča v majstrovskom stretnutí, keď 
  uzná, že sú k tomu oprávnené dôvody. Toto môže urobiť 
  z vlastného, alebo iného podnetu, maximálne však na dobu 96 
  hodín (t.j. 4 dni). V tejto lehote musí o prípade rozhodnúť, 
  alebo stanoviť spôsob ďalšieho štartu hráča,
 b) vylúčiť zo súťaže tie družstvá, ktoré neplnia svoje povinnosti 
  voči riadiacemu orgánu, alebo si nesplnia podmienky pre účasť 
  v príslušnej súťaži stanovené týmto Súťažným poriadkom, 
  Rozpisom súťaže, ďalej družstvá, ktoré porušujú Súťažný poria− 
  dok SZĽH, alebo iné smernice a predpisy SZĽH, alebo riadiaceho 
  orgánu súťaže,
 c) po odstúpení družstva, alebo po jeho vylúčení z rozohranej 
  súťaže riadenej SZĽH aj ďalšie športovo−technické rozhodnutia, 
  ktoré nie sú špecifikované v poriadkoch a smerniciach SZĽH, 
  alebo iných športovo−technických  normách SZĽH,  pričom 
  doteraz platné stanovené normy SZĽH je riadiaci orgán povinný 
  dodržať. Zásadné zmeny noriem SZĽH, ktoré by mali dopad na 
  zmenu štruktúry súťaže a podobne podliehajú schváleniu 
  Výkonným výborom SZĽH,
 d) stanoviť výnimky v mládežníckych a ženských kategóriách a prí− 
  padné obmedzenia štartu hosťujúcich hráčov v mládežníckych 
  alebo seniorských kategóriách.

POSTUPY A ZOSTUPY 
Článok 14

 Ustanovenia o postupoch a zostupoch v majstrovských súťa-
žiach musia byť uvedené v Rozpise súťaže vydanom príslušným or-
gánom ľadového hokeja pre súťažné obdobie a vždy pred začiatkom 
súťaže. Schvaľuje ich Výkonný výbor SZĽH na základe návrhu riadia− 
ceho orgánu vyššej súťaže.

Článok 15

 Postup a zostup v majstrovských súťažiach sa realizuje podľa 
umiestnenia družstiev po ukončení súťaže podľa platných smerníc 
vyhlásených pred začiatkom súťaže o zostupoch a postupoch medzi 
jednotlivými súťažnými triedami.

Článok 16

 Dve alebo viac družstiev rovnakého klubu a družstvo materské-
ho klubu s farmárskym družstvom nesmú hrať v rovnakej súťaži ale-
bo kvalifikačnej súťaži. V prípade, že by k tomuto mohlo prísť, po− 
stupuje sa takto:
 a) ak B družstvo si vybojovalo postup do rovnakej triedy súťaže 
  alebo kvalifikácie, z ktorej sa priamo postupuje do rovnakej 
  triedy súťaže, v ktorej je jeho A družstvo, postup mu nebude 
  priznaný a miesto neho postúpi družstvo, ktoré sa umiestnilo 
  na ďalšom mieste tabuľky a ktoré spĺňa podmienky stanovené 
  súťažným poriadkom ľadového hokeja,
 b) ak zostúpi A družstvo z vyššej triedy súťaže do nižšej triedy 
  súťaže, v ktorej hrá jeho B družstvo, bude B družstvo 
  preradené do nižšej súťaže bez ohľadu na umiestnenie,
 c) B družstvo sa môže zúčastniť kvalifikačnej súťaže, ak je jasné, 
  že jeho A družstvo zo súťaže zostupuje. Účasť B družstva 
  stanovujú ďalšie články súťažného poriadku ľadového hokeja, 
 d) pre C − družstvo platia o vzťahu k B − družstvu aj A − družstvu 
  toho istého klubu rovnaké ustanovenia ako sú uvedené 
  v odsekoch a), b) aj c) tohto článku,
 e) ak si farmárske družstvo vybojovalo postup do rovnakej triedy 
  súťaže alebo kvalifikácie, z ktorej sa priamo postupuje do rov− 
  nakej triedy súťaže, v ktorej hrá družstvo materského klubu, 
  postup mu nebude priznaný a namiesto neho postúpi družstvo, 
  ktoré sa umiestnilo na ďalšom mieste tabuľky a ktoré spĺňa 
  podmienky stanovené Súťažným poriadkom SZĽH a internými 
  smernicami príslušnej súťaže,
 f) ak zostúpi družstvo materského klubu z vyššej triedy do súťaže, 
  v ktorej hrá jeho farmárske družstvo, môže farmárske družstvo 
  v prípade, že sa umiestnilo na nezostupovom mieste, zotrvať 
  v súťaži pre budúcu sezónu ako farmárske družstvo iného 
  klubu, alebo samostatne.
 g) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na hokejovú ligu 

žien. Klub hokejovej ligy žien môže mať v príslušnej sezóne 
v tejto súťaži  zaradené viac ako jedno družstvo žien, pričom 
v prípade zaradenia viacerých družstiev žien jedného klubu  
v súťaži hokejovej ligy žien sa postupuje v zmysle čl. 24 SP 
SZĽH a ostatných predpisov a poriadkov SZĽH.

VEKOVÉ KATEGÓRIE 
Článok 17

 Slovenský zväz ľadového hokeja zaraďuje hráčov do súťaží  
riadených SZĽH: Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov, Extraligy ju−  
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niorov, Extraligy dorastu, II. ligy seniorov, 1. ligy juniorov, 1. ligy  
dorastu, 1. ligy starších žiakov, 1. ligy mladších žiakov a hokejo-
vej ligy žien a do nasledovných vekových kategórií: seniori, juniori, 
dorastenci, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka I., prípravka II., pred− 
prípravka a ženy. Pre každú súťažnú sezónu sú špecifikácie jed−  
notlivých vekových kategórií a výnimky publikované v rozpise súťa- 
ží riadených SZĽH a pre všetky kluby sú záväzné.

Článok 18

 a) Vyspelým a dobre trénovaným hráčom môže klub umožniť 
  štart vo vyššej vekovej kategórii, a to o jeden stupeň.
 b) Hráč vekovej kategórie dorastu má možnosť požiadať o povole− 
  nie štartu v kategórii seniorov. Svoju žiadosť predloží na tento 
  účel predpísanom a kompletne vyplnenom tlačive SZĽH (Žiadosť 
  o ostaršenie hráča), na ktorom okrem iných potrebných údajov 
  uvedie aj dve kategórie, v ktorých bude po schválení svojej žia− 
  dosti VV SZĽH štartovať. Hráč môže naďalej štartovať 
  v súťažiach dvoch vekových kategórií, t.j. len v kategórii 
  seniorov a juniorov, alebo len v kategórii seniorov a dorastu. 
  Starší žiak v poslednom roku svojej vekovej kategórie má 
  možnosť požiadať o povolenie štartu v kategórii juniorov. Svoju 
  žiadosť predloží na tento účel predpísanom a kompletne 
  vyplnenom tlačive SZĽH (Žiadosť o ostaršenie hráča), na ktorom 
  okrem iných potrebných údajov uvedie aj dve kategórie, 
  v ktorých bude po schválení svojej žiadosti VV SZĽH štartovať. 
  Hráč môže naďalej štartovať v súťažiach dvoch vekových 
  kategórií, t.j. len juniorov a dorastu, alebo juniorov a starších 
  žiakov. Klub je povinný originál žiadosti o ostaršení predložiť 
  pred stretnutím rozhodcovi stretnutia. Žiadosť o zrušenie 
  ostaršenia hráča s priloženým odôvodnením sa môže predložiť 
  maximálne 1−krát za sezónu a jeho opätovné ostaršenie o dve 
  kategórie nie je prípustné. Hráč, ktorý chce byť ostaršený o dve 
  kategórie, musí odohrať vo vyššej vekovej kategórii minimálne 
  25 % súťažných stretnutí k termínu podania žiadosti, ktorých 
  štart musí zdokumentovať klub. Akékoľvek zmeny v zmysle 
  čl. 18, písm. b) vo všetkých prípadoch je možné vykonať najskôr 
  po 30 dňoch odo dňa posledného termínu zmeny. Konečný 
  súhlas k štartu vo všetkých prípadoch vydáva VV SZĽH. Žiadosť 
  o ostaršenie hráča sa vo všetkých prípadoch podáva na R−Ú 
  SZĽH, pričom všetky údaje budú zaevidované do knihy ostaršení 
  hráčov. Hráč môže štartovať v príslušných kategóriách až po 
  písomnom súhlase R−Ú SZĽH a štatutárneho zástupcu SZĽH a to 
  na predpísanom originálnom tlačive „Žiadosť o ostaršenie 

  hráča”. R−Ú SZĽH predloží na najbližší VV SZĽH k procedurálnemu 
  potvrdeniu menoslov ostaršení vydaných medzi jednotlivými  
  zasadnutiami VV SZĽH.
 c) Protokol o súhlase štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii 
  potvrdzujú obidvaja rodičia hráča, prípadne zákonom určený 
  opatrovateľ a lekár. Na požiadanie rozhodcu stretnutia musí 
  tento potvrdený protokol klub predložiť.
 d) Takýto vekovo mladší hráč musí byť v zápise o stretnutí 
  označený písmenom P (prípravkár), MŽ (mladší žiak), SŽ (starší 
  žiak), D (dorastenec), J (junior).
 e) Vyspelé a dobre trénované hráčky vekovo odpovedajúce 
  kategórii mladších a starších žiakov môžu štartovať v chlapčen− 
  ských žiackych družstvách. V prípade, že vyspelá a dobre tréno− 
  vaná hráčka vekovo odpovedá kategórii dorastencov, juniorov, 
  príp. seniorov, môže štartovať v súťaži dorastencov, juniorov, 
  seniorov a žien po dodržaní ustanovení čl. 50 SP SZĽH. Protokol 
  o súhlase štartu hráčky v chlapčenskej žiackej, dorasteneckej 
  alebo juniorskej kategórii potvrdzujú obidvaja rodičia hráčky, 
  príp. zákonom určený opatrovateľ, lekár a schvaľuje ho VV SZĽH. 
  Na požiadanie rozhodcu musí klub tento potvrdený protokol 
  predložiť.
Poznámka: Tieto hráčky môžu štartovať v chlapčenských žiackych družstvách aj 
v kategórii starších žiakov.

NÁLEŽITOSTI DRUŽSTIEV 
Článok 19

 Za náležitosti družstva zaradeného do súťaže sa považujú:
   - licencia pre súťaž vydaná pre príslušnú sezónu (uložená na klube), 
   - registračné preukazy,
   - súpiska družstva (ak je potrebná v zmysle čl. 24 SP SZĽH),
   - zoznam hráčov pre súťaže žiakov ŠHT,
   - zmluva o vytvorení „farmárskeho družstva” (ak je potrebná 
  v zmysle čl. 25 SP SZĽH).

NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVCOV 
Článok 20

 a) Každý hráč Extraligy a 1. ligy seniorov, juniorov a dorastu, ktorý 
  dovŕšil 15. rok veku, musí mať platnú hráčsku zmluvu, resp. 
  platnú profesionálnu zmluvu (dalej len zmluva) s materským  
  klubom, alebo s klubom, kde prvé majstrovské stretnutie  
  odohrá. Hráč je povinný mať uzatvorenú zmluvu pred  
  odohratím prvého majstrovského stretnutia, pričom bez zmlu−  
  vy zaregistrovanej na SZĽH, resp.PRO−HOKEJ môže odohrať 
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  najviac dve majstrovské stretnutia. Za zaregistrovanie, alebo  
  ukončenie zmluvy na SZĽH, resp. PRO−HOKEJ príp. Dodatkov  
  k nej zodpovedá klub, ktorý s hráčom zmluvu uzatvoril. Za zare−  
  gistrovanie, alebo predčasné ukončenie zmluvy o postúpení  
  práv a záväzkov na SZĽH, príp. Dodatkov k nej zodpovedá nový  
  klub.
  Zmluvu hráča mladšieho ako 18 rokov podpisuje zákonný zá−  
  stupca. Odo dňa, v ktorom hráč dovŕši 18. rok svojho veku hráč  
  uzatvára hráčsku zmluvu sám vo svojom mene. Štart hráča bez  
  zmluvy zaregistrovanej na SZĽH (resp. PRO−HOKEJ, a.s.) vo viac  
  ako dvoch stretnutiach sa považuje za neoprávnený štart  
  hráča. Ak po dobu hosťovania práva a povinnosti zo zmluvy 
  neboli postúpené z materského klubu na nový klub, musí mať  
  hráč uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu v novom klube a zare−  
  gistrovanú na SZĽH, najdlhšie však na dobu hosťovania. 
  Ak po dobu hosťovania práva a povinnosti z hráčskej zmluvy  
  neboli postúpené z materského klubu na nový klub, musí mať  
  hráč uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu v novom klube a zare- 
  gistrovanú na SZĽH, najdlhšie však na dobu hosťovania. Postúpe−  
  nie práv a záväzkov z materského na hosťujúci klub podpisujú  
  hráč (do 18. rokov zákonní zástupcovia) a samostatne osoby  
  oprávnené podpisovať za každý klub.
 b) Povinnosť mať uzavretú zmluvu s klubom sa nevzťahuje na 
  hráčov a hráčky štartujúcich v súťažiach, ktoré nie sú 
  vymedzené príslušnými ustanoveniami.
 c) Pri hosťovaní hráča podľa čl. 11 je materský klub najneskôr do 
  10 dní po rozhodnutí Matričnej komisie SZĽH povinný na dobu 
  hosťovania hráča postúpiť vzájomné zmluvné práva a povin− 
  nosti novému klubu, maximálne však do veku 16 rokov hráča. 
 d) Hráči s povoleným hosťovaním podľa článkov 13, 14 PP SZĽH  
  sú oprávnení štartovať za materský klub i nový klub na zákla- 
  de hráčskej zmluvy uzavretej s materským klubom.
 e) Hráči farmárskeho družstva sú oprávnení štartovať za farmár- 
  ske družstvo i družstvo klubu s farmárskym družstvom na zá- 
  klade hráčskej zmluvy uzavretej s materským klubom. 
 f) Hráči družstva klubu s farmárskym družstvom sú oprávnení  
  štartovať za družstvo klubu s farmárskym družstvom i farmár- 
  ske družstvo na základe zmluvy uzavretej s materským klubom. 
 g) Platný trénersky preukaz trénera družstva.
 h) Každý hráč je povinný pri športovej akcii mať pri sebe platný 
  preukaz poistenca a platný doklad totožnosti.
 i) V prípade hráča materského klubu, ktorého družstvo štartuje 
  v súťaži, kde sa v zmysle SP SZĽH hráčske zmluvy nevyžadujú  
  (napr. 2LS a nižšie), musí mať hráč pre štart v 1. HL SR, príp.  
  Extralige seniorov uzatvorenú hráčsku zmluvu s novým klubom. 

Článok 21

 a) Bez platného registračného preukazu nemôže hráč nastúpiť 
  k stretnutiu.  Registračný preukaz nemôže byť nahradený 
  občianskym preukazom alebo iným dokladom.
 b) Ak celé družstvo pricestuje na stretnutie bez registračných 
  preukazov, musí túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi stretnu− 
  tia a súperovi. Vedúci družstva, zástupca družstva predloží 
  rozhodcovi stretnutia písomné prehlásenie, že všetci hráči 
  majú platný registračný preukaz a môžu štartovať za družstvo. 
  Štartovať môžu len tí hráči, ktorí sa pred stretnutím preukážu 
  občianskym preukazom, u profesionálneho vojaka a príslušníka 
  PZ SR služobným preukazom, hráči do 15 rokov preukazom  
  poistenca, prípadne všetci hráči cestovným pasom. Číslo a druh 
  preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí. Prehlásenie bude  
  prílohou zápisu o stretnutí a musí byť podpísané vedúcim  
  družstva, zástupcom družstva a trénerom.
 c) Do dvoch pracovných dní po stretnutí je družstvo bez vyzvania 
  povinné predložiť príslušnému riadiacemu orgánu súťaže 
  registračné preukazy ku kontrole.

TRÉNERSKÉ LICENCIE 
Článok 22

 a) V súťažiach riadených SZĽH môže družstvo viesť iba tréner  
  s platnou trénerskou licenciou a ktorý spĺňa podmienky „Smernice  
  pre udeľovanie trénerských licencií SZĽH v ľadovom hokeji.
 b) V Extralige seniorov, juniorov a dorastu môžu funkciu hlav- 
  ného trénera vykonávať len tréneri s „A” („A+“) licenciou tré- 
  nera ľadového hokeja alebo tréneri aktuálne zaradení na štú- 
  dium pre dosiahnutie licencie „A”.
 c) Žiadosť o výnimku z čl. 22, písm. b) SP SZĽH písomne podáva  
  príslušný tréner prostredníctvom hokejového klubu, ktorý  
  k nej pripojí svoje stanovisko a predloží ju na rozhodnutie  
  VV SZĽH prostredníctvom Akreditačnej komisie SZĽH. Výnimku 
  povoľuje Výkonný výbor SZĽH na základe doporučenia 
  Akreditačnej komisie SZĽH, a to pre jedného trénera za jedno 
  družstvo na jednu sezónu.
 d) Za nedodržanie predpísanej licencie hlavného trénera, ale aj 
  jeho asistentov v zmysle Smernice pre udeľovanie trénerských  
  licencií SZĽH v ľadovom hokeji sa stanovujú sankcie hokejo- 
  vým klubom za každé družstvo nasledovne:
  Extraliga seniorov − 3 320 € 1. liga seniorov − 1 328 €
  Extraliga juniorov − 1 328 € Extraliga dorastu − 1 328 €
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  I. liga juniorov − 664 € 1. liga dorastu − 664 €
  Ligy STŽ a MLŽ − 664 € 1. liga žien − 664 €
  II. liga seniorov − 664 €
  Na kontrole dodržiavania predpísaných licencií trénerov sa  
  podieľajú Metodické oddelenie SZĽH,  Súťažné oddelenie SZĽH  
  a príslušný riadiaci orgán súťaže. V prípade zistenia nedodrža- 
  nia predpísanej licencie tieto orgány bezodkladne prostred- 
  níctvom DK SZĽH uplatňujú sankcie a prostredníctvom klubu 
  prijímajú ďalšie opatrenia k náprave. Konečné rozhodnutie  
  v druhom stupni vydáva VV SZĽH. V prípade, ak nedodržanie predpí- 
  sanej licencie zistí príslušný riadiaci orgán súťaže každá zapla- 
  tená sankcia v zmysle tohto písmena sa delí v pomere 50 %  
  príslušný riadiaci orgán súťaže a 50 % SZĽH.
 e) Kvalifikačné predpoklady pre vedenie reprezentačných druž- 
  stiev a družstiev zaradených v súťažiach riadených SZĽH sú  
  uvedené v čl. 3 Smernice pre udeľovanie trénerskych licencií  
  SZĽH.

LEKÁRSKA KONTROLA 
Článok 23

 Za skutočnosť, že hráč je zdravý a môže hrať súťažne ľadový  
hokej, je zodpovedný samotný hráč (u hráča mladšieho ako 18  
rokov zákonný zástupca), ktorý je povinný hokejovému klubu, v kto- 
rom trénuje a štartuje predložiť pred začiatkom sezóny potvr−  
denie o vykonanej lekárskej kontrole. Hokejový klub je povinný viesť 
evidenciu takýchto lekárskych kontrol. Porušenie tejto povinnosti 
má za následok disciplinárne konanie. V majstrovských súťažiach  
riadených SZĽH musia mať hráči uzatvorené príslušné zdravotné  
poistenie.

SÚPISKY 
Článok 24

 a) Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo 
  jednej vekovej kategórie,  musí mať súpisku A družstva. 
  Na súpiske A družstva musí byť uvedených aspoň 16 hráčov 
  a jeden brankár, ktorí majú uzavretú platnú hráčsku zmluvu 
  s klubom. Meno hráča, ktorý odohral 70 % (slovom sedemdesiat 
  percent) súťažných stretnutí základnej časti v aktuálnej sezóne 
  za A družstvo, musí klub bez zbytočného odkladu doplniť na 
  súpisku A družstva. Takto uvedení hráči na súpiske A družstva 
  nemôžu hrať za B družstvo. Počet stretnutí predstavujúcich 

  70 % stretnutí základnej časti súťaže bude uvedený v Rozpise 
  súťaží na príslušnú sezónu. Zmenu súpisky je možné vykonať 
  v polovici súťaže, alebo do začiatku ďalšej súťaže a to podľa 
  Rozpisu súťaží na príslušnú sezónu. V prípade prestupu alebo 
  hosťovania hráča, uvedeného na súpiske, je klub povinný 
  nahradiť ho na súpiske iným hráčom, ktorý má s klubom uza− 
  vretú platnú hráčsku zmluvu, a to do 7 dní od uskutočnenia 
  prestupu alebo hosťovania.
  Na súpiske bude uvedené:
  - názov klubu a veková kategória,
  - mená a priezviská hráčov s vyznačením, ktorý je brankár,
  - dátumy narodenia hráčov,
  - čísla registračných preukazov hráčov.
 b) Klub, ktorý má v súťažiach jednej vekovej kategórie zaradené aj 
  C−družstvo, musí mať súpisku A−družstva aj B−družstva. Pre 
  zaraďovanie hráčov na súpisku  B−družstva  platia rovnaké 
  zásady ako pre zaraďovanie hráčov na súpisku A−družstva, 
  pričom hráči uvedení na súpiske A−družstva nemôžu byť sú- 
  časne uvedení aj na súpiske B−družstva. Doplnenie a zmeny  
  súpisky B−družstva sa vykonávajú rovnako ako u A−družstva  
  (písm. a), čl. 24 SP SZĽH). Hráči uvedení na súpiske A−družstva  
  a B−družstva nemôžu hrať za C−družstvo.
 c) Súpisku A družstva potvrdzuje riadiaci orgán súťaže pred prvým 
  majstrovským stretnutím A družstva s vyznačením, po ktorom 
  kole je možné súpisku zmeniť. Jednu kópiu súpisky musí mať 
  B družstvo vždy k dispozícii pri majstrovskom stretnutí a pred− 
  ložiť ju pred stretnutím rozhodcovi stretnutia.
 d) Súpisku B−družstva potvrdzuje riadiaci orgán súťaže pred 
  prvým majstrovským stretnutím B−družstva s vyznačením,  
  po ktorom kole je možné súpisku zmeniť. Pri majstrovskom  
  stretnutí musí mať C−družstvo vždy k dispozícii jednu kópiu  
  súpisky A−družstva aj B−družstva a musí ju pred stretnutím  
  predložiť rozhodcovi stretnutia.

FARMÁRSKE DRUŽSTVO 
Článok 25 

 a) Každý klub ľadového hokeja SR (ďalej len materský klub) má 
  možnosť vytvoriť si za účelom jednoduchšej spolupráce s iným 
  klubom ľadového hokeja v SR v kategórii seniorov farmárske 
  družstvo.
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 b) Farmárskym družstvom sa môže stať len družstvo seniorov 
  zaradené v štruktúre súťaží SZĽH do súťaže minimálne o jeden 
  stupeň nižšej ako družstvo seniorov materského klubu.
 c) Potvrdením vytvorenia farmárskeho družstva je „Zmluva 
  o vytvorení farmárskeho družstva” (ďalej len „zmluva”), pod− 
  písaná dvomi oprávnenými zástupcami  materského klubu 
  a dvomi oprávnenými zástupcami klubu, v ktorom je vytvárané 
  farmárske družstvo, pričom z každej zmluvnej strany jeden 
  z oprávnených zástupcov musí byť súčasne štatutárnym zás− 
  tupcom klubu.
 d) Materský klub doručí doporučene na SZĽH tri exempláre takto 
  podpísanej zmluvy pre nasledujúcu sezónu a to vždy v termíne 
  od 1.mája do 30.júna aktuálneho kalendárneho roka. Zmluvy 
  zaslané po tomto termíne nebudú brané do úvahy, pričom 
  rozhodujúcim je dátum podania otlačený na Podacom lístku. 
  SZĽH zmluvu zaregistruje a zašle jeden exemplár zaregi− 
  strovanej zmluvy materskému klubu a jeden exemplár zare− 
  gistrovanej zmluvy klubu s farmárskym družstvom. Jeden 
  zaregistrovaný exemplár zmluvy bude uložený na SZĽH.
 e) SZĽH nezaregistruje zmluvu  hokejovému  klubu,  ktorý má 
  zaradené do súťaží SZĽH v kategórii seniorov svoje B − družstvo 
  a takáto zmluva nebude akceptovaná.
 f) Každý hokejový klub v SR môže uzavrieť v jednej sezóne len 
  jednu zmluvu o vytvorení farmárskeho družstva.
 g) Po zaregistrovaní zmluvy sa bude pohyb hráčov medzi oboma 
  zmluvnými stranami považovať za voľný bez nutnosti ďalších 
  matričných úkonov podľa Prestupového poriadku SZĽH za do- 
  držania týchto podmienok:
  • V jednom stretnutí môže z materského klubu za farmárske 
   družstvo seniorov nastúpiť maximálne 5 (päť) hráčov  
   seniorskej kategórie materského klubu a neobmedzený  
   počet hráčov iných vekových kategórií materského klubu,  
   ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej kategórii mater−  
   ského klubu s výnimkou hráčov, hosťujúcich v materskom  
   klube na základe čl.13 a 14 Prestupového poriadku SZĽH.
  • V jednom stretnutí môže za družstvo seniorov materského  
   klubu nastúpiť neobmedzený počet hráčov seniorskej  
   kategórie klubu s farmárskym družstvom, ako aj ne−  
   obmedzený počet hráčov iných vekových kategórií klubu  
   s farmárskym družstvom, ktorí majú oprávnenie štartovať  
   v seniorskej kategórii klubu s farmárskym družstvom, okrem 
   hráčov hosťujúcich v klube s farmárskym družstvom na zá−  
   klade čl.13 a 14 Prestupového poriadku SZĽH.
  • Zástupca družstva seniorov materského klubu, resp. far−  

   márskeho družstva seniorov sú pred každým majstrovským  
   stretnutím svojho družstva povinní predložiť hlavnému  
   rozhodcovi stretnutia spolu s registračnými preukazmi aj  
   jeden exemplár zmluvy zaregistrovaný SZĽH. V prípade  
   nepredloženia zmluvy podľa písm. d) tohto článku nemôžu  
   v stretnutí štartovať iní hráči ako tí hráči, ktorí majú v regis− 
   tračných preukazoch uvedený klub hrajúci stretnutie.
  • Zostup družstva seniorov materského klubu do nižšej súťaže 
   nemá vplyv na zostup farmárskeho družstva.
  • Farmárskemu družstvu seniorov, v prípade jeho umiestne- 
   nia na postupovom mieste do súťaže, v ktorej hrá družstvo  
   materského klubu, nebude priznaný postup a nebude mu  
   vydaná licencia pre vyššiu súťaž, a to ani v prípade predčas−  
   ného ukončenia platnosti zmluvy počas sezóny.
  • Farmárske družstvo seniorov, ktoré sa umiestnilo na zo−  
   stupovom mieste v súťaži, v ktorej sú stanovené stretnutia
   o baráž, môže na takéto stretnutia nastúpiť. Na tieto stret− 
   nutia nesmie za farmárske družstvo seniorov nastúpiť ani  
   jeden hráč seniorskej kategórie materského klubu alebo hráč 
   inej vekovej kategórie materského klubu. V stretnutí môžu  
   štartovať len kmeňoví hráči klubu, v ktorom bolo vytvorené  
   farmárske družstvo seniorov a ktorí majú v registračnom  
   preukaze uvedený názov tohto klubu, alebo hráči, ktorí majú 
   platné hosťovanie v klube, v ktorom bolo vytvorené far−  
   márske družstvo seniorov.
 h)  Ak farmárske družstvo zvíťazí v súťaži z ktorej sa priamo  
   postupuje do rovnakej triedy alebo kvalifikácie (baráže) sú- 
   ťaže v ktorej hrá družstvo materského klubu, postúpi mies- 
   to neho družstvo, ktoré sa umiestnilo na ďalšom mieste ta- 
   buľky (resp. v prípade Play-Off porazený finalista), ktoré  
   spĺňa podmienky stanovené Sútažným poriadkom SZĽH  
   a internými smernicami príslušnej sútaže,

 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na barážové stretnutia do 
súťaže, v ktorej štartuje materský klub farmárskeho družstva, alebo 
na nariadené rozhodujúce stretnutie. O spôsobe štartu far−  
márskych družstiev v nadstavbových častiach príslušnej súťaže  
rozhodne riadiaci orgán tejto súťaže.

ORGANIZÁTOR (USPORIADATEĽ) PODUJATIA 
Článok 26

Organizátorom podujatí v zmysle zák. č. 479 / 2008 Z. z. o organi− 
zovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí  
a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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v znení neskorších predpisov sa pre účely Stanov, poriadkov a smer-
níc SZĽH rozumie usporiadateľ stretnutia.1)

POVINNOSTI USPORIADATEĽA STRETNUTIA 
Článok 27

Usporiadateľ stretnutia zodpovedá za regulárny a hladký priebeh 
stretnutia, za bezpečnosť hráčov, rozhodcov, zástupcov zväzu, re-
giónov, ako aj za bezpečnosť divákov.

Článok 28

Usporiadateľ stretnutia je povinný:
 a) zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia 
  seniorov, juniorov dorastencov a žien prítomnosť lekára alebo  
  zdravotníckeho záchranára v rámci záchrannej zdravotnej služ− 
  by, alebo rýchlej lekárskej pomoci a u žiackych kategórií prí−  
  tomnosť lekára alebo zdravotníckeho záchranára v rámci  
  záchrannej zdravotnej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci  
  alebo osoby, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú  
  zdravotnícku pomoc podľa osobitých predpisov1), (ďalej len  
  zdravotníka),
 b) pripraviť a podľa pravidiel ľadového hokeja vyznačiť ihrisko,
 c) mať k dispozícii časomieru a mať k dispozícii náhradné stopky, 
 d) zaistiť pre súpera a rozhodcov šatne, ktoré sa dajú bezpečne 
  uzamknúť a sú s minimálnou teplotou 18°C (v súlade s Pravid− 
  lami ĽH č. 160,161),
 e) zabezpečiť podmienky pre výkon dopingovej kontroly podľa 
  smerníc SZĽH,
 f) zabezpečiť ochranu súpera, rozhodcov, inštruktora rozhodcov, 
  videobránkového rozhodcu, zástupcov zväzu, regiónov a ich 
  dopravných prostriedkov podľa okolností a potrieb v okruhu 
  mesta, kde sa stretnutie hrá. Rozhodca, inštruktor rozhodcov, 
  videobránkový rozhodca, alebo súper je povinný odovzdať pred 
  stretnutím osobné motorové vozidlo, resp. autobus hlav− 
  nému usporiadateľovi stretnutia, ktorý zabezpečí ich ochranu 
  a stráženie.
 g) vo všetkých stretnutiach súťaží riadených SZĽH, alebo regio- 
  nálnym zväzom ĽH zabezpečiť a mať k dispozícii minimálne  
  jeden predpísaný, funkčný, mechanický prostriedok na úpra- 
  vu ľadovej plochy, 
1) č.479 / 2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a tu− 
 ristických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)  č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
 starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 h) ak usporiadateľ nesplní povinnosť podľa článku 28 písm. a)  

  alebo písm. g) SP SZĽH, stretnutie sa končí kontumáciou v pros− 
  pech hosťujúceho družstva,
 i) zabezpečiť prostredníctvom príslušnej regionálnej komisie  
  rozhodcov nomináciu kvalifikovaných funkcionárov mimo 
  ľadovej plochy,
 j) zabezpečiť rovnocennú náhradu najneskôr do 20 minút po pre− 
  rušení hry, ak rozhodca v priebehu stretnutia uložil podľa  
  Pravidla 551 b), c), d), alebo e) trest prítomnému lekárovi alebo 
  zdravotníckemu záchranárovi v rámci záchrannej zdravotnej  
  služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo osobe, ktorá je  
  oprávnená poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku  
  starostlivosť podľa osobitných predpisov.

Článok 29

 a) Usporiadateľská služba je zložená z osôb starších ako 18 rokov. 
  Usporiadateľský zbor je zložený z:
  - hlavného usporiadateľa,
  - zástupcu hlavného usporiadateľa,
  - potrebného počtu usporiadateľov,
  - pokladníkov (ak sú potrební),
 - počas stretnutí seniorov, juniorov, dorastencov a žien − lekára 
  alebo zdravotníckeho záchranára v rámci záchrannej zdravotnej 
  služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo a počas ostatných 
  stretnutí lekára alebo zdravotníckeho záchranára v rámci 
  záchrannej zdravotnej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci 
  alebo osoby, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú zá- 
  kladnú zdravotnícku starostlivosť podľa osobitných predpisov2), 
 - hlásateľa.
Poznámka: Tieto vyššie uvedené funkcie nemôžu vykonávať tí činovníci, ktorí sú 
v stretnutí na hráčskej lavici družstva. Prenesenie zodpovednosti za usporiada-
teľskú službu na iný subjekt nezbavuje usporiadateľa stretnutia zodpovednosti 
za splnenie povinnosti.
 b) Hlavný usporiadateľ je povinný hlásiť sa 60 minút pred 
  začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi.
 c) Lekár alebo zdravotnícky záchranár v rámci záchrannej zdravot− 
  nej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo osoba, ktorá je 
  oprávnená poskytovať neodkladnú zdravotnícku starostlivosť 
  podľa osobitných predpisov1), sú povinní hlásiť sa pred začatím 
  rozcvičky družstiev na ľade hlavnému rozhodcovi a na po- 
  žiadanie mu preukázať doklad o svojej odbornej spôsobilosti.
 d) Ak si usporiadateľ, lekár alebo zdravotnícky záchranár v rámci 
  záchrannej zdravotnej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci 
  alebo osoba, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú zá- 
  kladnú zdravotnícku starostlivosť podľa osobitných predpi- 
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(t.j. 4 dni) pred novým termínom stretnutia. Zmenu miesta nie je 
možné uplatniť zvýhodnením súpera na domovskom zimnom šta-
dióne.
 V prípade kolízie termínu stretnutia v priebiehajúcej majstrov-
skej súťaži môže riadiaci orgán súťaže na základe písomnej žiadosti 
viac ako 50% účastníkov celej súťaže, alebo  účastníkov zaradených 
do príslušnej časti  súťaže vo všeobecnom záujme zmeniť termín 
celého kola, príp. kôl príslušnej časti súťaže.

Článok 34

Povinnosť nahlásiť zmenu začiatku stretnutia je minimálne  
48 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia súperovi, delego−  
vaným rozhodcom, inštruktorovi rozhodcov a videobránkovému 
rozhodcovi. Túto zmenu je povinný nahlásiť na SZĽH a v súťažiach 
riadených regionálnymi zväzmi aj na príslušný regionálny zväz. Zme-
na začiatku stretnutia sa nepovažuje za zmenu termínu stret− nutia. 
Táto zmena taktiež podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže.  
V prípade žiadosti o zmenu začiatku, alebo nesúhlasu so žiadosťou 
o zmenu začiatku je povinnosťou príslušného klubu uviesť aj dôvod. 
Za dôvod zmeny začiatku stretnutia sa nepovažuje prenechanie ĽP 
na komerčné účely.

Článok 35

 a) Pre potreby prestupových vzťahov je priorita jednotlivých sú- 
  ťaží stanovená nasledovne:
 - prvé miesto − extraliga seniorov
 - druhé miesto − I. liga seniorov
 - tretie miesto − extraliga juniorov
 - štvrté miesto − extraliga dorastu
 - piate miesto − II. liga seniorov
 - šieste miesto − I. liga juniorov
 - siedme miesto − I. liga dorastu
 - ôsme miesto − I. liga starších žiakov
 - deviate miesto − I. liga mladších žiakov
 - desiate miesto − I. liga žien
 - jedenáste miesto − regionálne majstrovstvá seniorov
 - dvanáste miesto − regionálne majstrovstvá juniorov
 - trináste miesto − regionálne majstrovstvá dorastu
 - štrnáste miesto − regionálne majstrovstvá starších žiakov 
 - pätnáste miesto − regionálne majstrovstvá mladších žiakov 

 

  sov2) nesplní povinnosť podľa článku 29 písm. b) alebo písm. c)  
  SP SZĽH, stretnutie sa neuskutoční a končí kontumáciou  
  v prospech hosťujúceho družstva.

POVINNOSTI HOSŤUJÚCEHO KLUBU 
Článok 30

 a) Hosťujúci klub je povinný dostaviť sa na stretnutie v určený 
  deň, čas a miesto, tak ako je to uvedené v rozpise súťaží  
  SZĽH.
 b) Hosťujúci klub je povinný mať so sebou nevyplnený formulár 
  zápisu o stretnutí pre prípad, že na stretnutie sa nedostaví 
  domáci klub.

IHRISKO 
Článok 31

 a) Každé družstvo je povinné riadiacemu orgánu súťaže najneskôr 
  s podaním prihlášky do príslušnej súťaže oznámiť jeden zimný  
  štadión, na ktorom odohrá všetky stretnutia vyžrebované ako  
  domáce. Výnimky z tohto ustanovenia udeľuje riadiaci orgán  
  príslušnej súťaže.
 b) Hokejové  stretnutia  sa  hrajú  na  ihriskách  vyhovujúcich 
  pravidlám ľadového hokeja. Pokiaľ družstvo nemá vlastné 
  ihrisko, musí riadiacemu orgánu súťaže nahlásiť, kde bude hrať 
  svoje stretnutia.
 c) Rozhodnutie o tom, či je ihrisko spôsobilé na hru, prináleží len 
  rozhodcom stretnutia.
 d) Riadiaci orgán súťaží stanoví spôsob kontroly a schvaľovania 
  spôsobilosti zimných štadiónov pred začiatkom sezóny a doklad 
  o schválení spôsobilosti musí byť vyvesený v šatni rozhodcov. 

Článok 32

Termíny stretnutí a ich vylosovanie vykoná riadiaci orgán súťaže. 
Tieto termíny sú uvedené v Rozpise súťaží SZĽH.

Článok 33

Zmenu termínu, prípadne miesta majstrovského stretnutia opro− 
ti vylosovaniu je možné vykonať len po písomnej dohode obidvoch 
súperov, a to len ako predohrávku podliehajúcu schváleniu riadia-
ceho orgánu súťaže, pokiaľ riadiaci orgán súťaže vopred nestanoví 
inak. V prípade žiadosti o zmenu termínu, príp. miesta, alebo nesú-
hlasu s touto  žiadosťou je povinnosťou príslušného klubu uviesť aj 
dôvod. Túto schválenú zmenu domáci klub písomne nahlási súpe- 
2)  č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
 starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

rovi, inštruktorovi a delegovaným rozhodcom minimálne 96 hodín 
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 b) Pri zmene termínov stretnutia je prijatá zásada, že jednotlivé  
  súťaže majú svoju prioritu, a to nasledovne:
 - prvé miesto − extraliga seniorov
 - druhé miesto − extraliga juniorov
 - tretie miesto − I. liga seniorov
 - štvrté miesto − extraliga dorastu
 - piate miesto − I. liga žiakov
 - šieste miesto − I. liga juniorov
 - siedme miesto − I. liga dorastu
 - ôsme miesto − I. liga žien
 - deviate miesto − II. liga seniorov
 - desiate miesto − ostatné regionálne súťaže seniorov,
    juniorov, dorastu a žien
Poznámka: Toto poradie dôležitosti súťaží slúži pri stanovení začiatkov stretnutí 
v dňoch, kedy je ihrisko maximálne vyťažené. V prípade konfliktu záujmov roz-
hodne riadiaci orgán súťaže.

Článok 36

Ak sa stretnutie neodohralo, alebo nedohralo z vyššej moci, sú 
kluby povinné sa dohodnúť na novom termíne odohrania stretnu− 
tia, pričom návrh dáva klub, ktorý zapríčinil nedohranie alebo ne-
odohranie stretnutia. V prípade, že sa kluby písomne dohodnú na 
dohrávke stretnutia a riadiaci orgán súťaže takúto dohrávku vopred 
schváli, stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne. Pokiaľ sa tak 
nestane, náhradný termín určí príslušný riadiaci orgán súťaže.

Za vyššiu moc sa považuje:

 a) živelná pohroma (prírodné katastrofy, kalamity, únik čpavku 
  na ZŠ ohrozujúci zdravie, dlhodobý výpadok el. energie s čaka− 
  cou dobou dlhšou ako 40 min.),
 b) havária autobusu dokladovaná príslušným Dopravným inšpek− 
  torátom PZ SR,
 c) vyhlásenie stavu epidémie príslušným orgánom na ochranu 
  zdravia v zmysle Zák. č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí 
  v znení neskorších predpisov, t.j. regionálnym hygienikom,  
  alebo hlavným hygienikom SR. Klub je povinný na Sekretariát  
  SZĽH najneskôr 48 hodín  pred skutočným začiatkom stretnutia 
  doručiť rozhodnutie vydané príslušným orgánom podľa prís− 
  lušných nariadení MZ SR. Neskoré doručenie sa nebude akcep− 
  tovať.

 d) Ustanovenie písm. c) tohto článku sa primerane vzťahuje aj na 
  žiakov ŠHT s tým,  že orgánom vydávajúcim  rozhodnutie 
  v súlade so záväzným hygienickým pokynom v zmysle  
  Zák. č. 242/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 
  predpisov je riaditeľ príslušnej základnej školy. Klub je povinný 
  na SZĽH a príslušný regionálny zväz najneskôr 48 hodín pred 
  skutočným začiatkom stretnutia doručiť rozhodnutie vydané 
  príslušným orgánom podľa príslušných nariadení MZ SR. Nesko− 
  ré doručenie sa nebude akceptovať.
 e) Hráči družstva, ktorých sa dotýkajú opatrenia uvedené v písm.  
  c) tohto článku, nesmú počas karantény štartovať v žiadnych  
  stretnutiach.
 f) Družstvá a hráči ŠHT nesmú počas karantény v zmysle písm. d) 
  tohto článku štartovať v žiadnych stretnutiach.

Článok 37

Pokiaľ klub hráva svoje majstrovské stretnutia na otvorenom zim-
nom štadióne, je povinný mať zabezpečené náhradné ihrisko − kry-
tú ľadovú plochu tak, aby sa stretnutie v prípade nepriaznivého po-
časia mohlo odohrať.

ROZCVIČENIE NA ĽADE, HRACÍ ČAS A DĹŽKA TRESTU 
Článok 38

Rozcvičenie na ľade je stanovené na 15 minút podľa Pravidiel ľa-
dového hokeja (Príloha 2). Hrací čas stretnutia je stanovený  
čistým hracím časom 3 x 20 minút. Medzi tretinami vymeria 
časomerač 15 (18) minútové prestávky. Dĺžka trestu pre menší trest 
a menší trest pre hráčsku lavicu je 2 minúty, pre väčší trest a trest 
v hre 5 minút a pre osobný trest 10 minút.

Článok 39

v prípade, že stretnutie sa odohrá na hrubý čas, potom je hrací 
čas 3 x 35 minút. Medzi tretinami časomerač vymeria 15 minútovú 
prestávku. Dĺžka trestu pre menší trest a menší trest pre hráčsku 
lavicu je 3 minúty, pre väčší trest a trest v hre 9 minút a pre osob− 
ný trest 18 minút.

Poznámka: Súťaže riadené SZĽH je neprípustné hrať na hrubý čas, pokiaľ nie je určené ria-

diacim orgánom inak.
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NÁSTUP NA STRETNUTIE 
Článok 40

Družstvá (najmenej 1 brankár a 10 hráčov, najviac 2 brankári a 20 
hráčov) musia nastúpiť na ľadovú plochu najneskôr do 30 minút  
po úradne stanovenom začiatku stretnutia. V Zápise o stretnutí môžu 
byť uvedení iba tí brankári a hráči, ktorí sú na stretnutí fyzicky prí− 
tomní v čase bezprostredne pred začiatkom stretnutia. Domáce 
družstvo nastupuje vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo v dre-
soch tmavých, ak sa družstvá nedohodnú inak. Riadiace orgány sú-
ťaží Extraligy a 1. ligy seniorov, juniorov a dorastencov môžu pred 
začiatkom súťažnej sezóny prekontrolovať a zladiť dresy družstiev 
v príslušných súťažiach. Čakacia lehota sa vzťahuje na obidve druž-
stvá.

Článok 41

K stretnutiu je potrebné:

 a) vyplniť zápis o stretnutí podľa predtlače − v súťažiach SZĽH  
  písacím strojom, alebo čitateľne paličkovým písmom: 
  − zápis o stretnutí musí byť vyplnený presne podľa predtlače 
   bez  prečiarkovania  a   prepisovania   údajov  uvedených 
   v zápise, 
  − za vyhotovenie zápisu o stretnutí zodpovedá usporia- 
   dateľ stretnutia prostredníctvom ním delegovaného  
   zapisovateľa, 
  - do zápisu o stretnutí môžu byť zapísaní iba tí hráči, 
   ku ktorým bol pri vyhotovení zápisu predložený aj  
   platný registračný preukaz hráča, v prípade nutnosti zmeny  
   čísla dresu (napr. pri  krvavom  zranení) toto rozhodca bez 
   prepisovania a prečiarkovania zaznačí na zadnej strane zápi- 
   su o stretnutí v rubrike „Poznámky k stretnutiu”,
 b) na stretnutie môže nastúpiť maximálne 20 hráčov a dvaja 
  brankári:
  − všetci hráči nominovaní na stretnutie a oprávnení v stret- 
   nutí štartovať musia byť uvedení v zápise o stretnutí pred  
   jeho začiatkom,
  − ak družstvo neurčí na stretnutie maximálne stanovený po- 
   čet hráčov a brankárov zvyšok prázdnych rubrík pre hráčov  
   (brankára) sa pred začiatkom prečiarkne súvislou čiarou,
  − dopisovanie hráčov (brankára) do zápisu o stretnutí počas  
   stretnutia, resp. ich vyčiarkovanie počas, ale aj po ukončení  
   stretnutia kýmkoľvek vrátane rozhodcu stretnutia je  
   zakázané,
  − ak je rozhodca nútený z technických dôvodov vyradiť hráča  

   zo stretnutia pred jeho začiatkom alebo počas neho, uvedie  
   to na zadnej strane zápisu o stretnutí v rubrike „Poznámky  
   k stretnutiu”,
  − rubriku náhradného brankára zapisovateľ pred stretnutím  
   nevypisuje a neprečiarkuje (zostáva voľná),
  − údaje o náhradnom brankárovi (číslo dresu, meno  
   a priezvisko, číslo reg. preukazu) je povinný vedúci družstva  
   pred stretnutím odovzdať spolu s jeho registračným pre- 
   ukazom rozhodcovi stretnutia prostredníctvom zapi- 
   sovateľa,
  − zapisovateľ zapíše náhradného brankára do zápisu až počas 
   stretnutia, až keď je náhradný brankár nasadený do hry,
  − ak náhradný brankár nastúpil do stretnutia (je prítomný na  
   hráčskej lavici), ale do hry nebol nasadený, je považovaný  
   v zmysle Súťažného poriadku SZĽH za hráča, ktorý v stret- 
   nutí neštartoval,
  − ak družstvo nastúpi na stretnutie bez náhradného branká- 
   ra, alebo ak náhradný brankár nebol do hry nasadený, je  
   zapisovateľ stretnutia povinný po ukončení stretnutia pre- 
   čiarknuť rubriku náhradného brankára v Zápise o stretnutí  
   v celom riadku súvislou čiarou,
 c) na stretnutie musí nastúpiť minimálne 10 hráčov a jeden 
  brankár,
 d) zdravotné zabezpečenie v zmysle čl. 28, písm. a) tohto SP  
  SZĽH.

Článok 42

 Kontrola totožnosti hráčov sa vykoná na žiadosť kapitána kto-
réhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všet-
kých hráčov uvedených v Zápise o stretnutí cez prestávku po prvej, 
prípadne po druhej tretine a len jedného hráča súpera kedykoľvek  
v priebehu tretej tretiny. Konfrontácia môže byť vykonaná aj z ini-
ciatívy delegovaného rozhodcu stretnutia, alebo inštruktora stret-
nutia a to kedykoľvek. Konfrontácie sa zúčastňujú kapitáni oboch 
družstiev, hlavný rozhodca, príp. čiaroví rozhodcovia a konfronto-
vaní hráči. V prípade osôb mladších ako 18 rokov sa konfrontácie 
zúčastní aj jeden zástupca z každého družstva (manažér, tréner ale-
bo vedúci družstva).
 Pri konfrontácii sú konfrontovaní hráči starší ako 15 rokov povin− 
ní predložiť preukaz v zmysle čl. 21, písm. b) tohto SP SZĽH.  
U hráčov kategórie žiaci je povinnosť predložiť zoznam hráčov po-
tvrdený riadiacim orgánom súťaže a originál preukazu poistenca. 
Meno a priezvisko konfrontovaných hráčov, ako aj výsledok kon-
frontácie je hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stret−  
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nutí, príp. do prílohy k Zápisu. V prípade, že konfrontované osoby 
nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v stretnutí ďalej pokračovať, 
túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do Zápisu o stretnutí  
a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak 
hráč konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť, uloží 
rozhodca družstvu, ktoré neopodstatnene požiadalo o konfrontá− 
ciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. Nepredlože− 
nie dokladu totožnosti v rámci účasti na konfrontácii sa nepovažu− 
je za neoprávnený štart hráča. Rozhodca aj ostatní zástupcovia 
družstiev (kapitáni, vedúci družstiev) sú povinní k Zápisu o stret− 
nutí priložiť podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane 
fotodokumentácie hráčov, ktorí nepreukázali totožnosť druhým 
dokladom prostredníctvom mobilného telefónu, fotoaparátu 
a pod. s uvedením, či sa jedná o hráča štartujúceho podľa regis− 
tračného preukazu, alebo nie. V prípade, že sa konfrontovaný/−í 
hráč /−i nedostaví/−ia na konfrontáciu, alebo ju odmietne, rozhod− 
ca uvedenú skutočnosť uvedie podrobne do zápisu o stretnutí  
a jeho/−ich dovtedajší štart bude považovaný za neoprávnený so 
športovo−technickými a disciplinárnymi dôsledkami v zmysle čl. 52, 
53 a nasl. SP SZĽH.

Článok 43

 a) Čakacia doba pre súpera je 30 minút. Toto ustanovenie sa 
  vzťahuje rovnako na domáce aj hosťujúce družstvo.
 b) Čakacia doba pre rozhodcov a lekára stretnutia nieje. Ak nie je 
  pri začiatku stretnutia prítomný jeden z delegovaných rozhod− 
  cov, tak stretnutie povedú ostatní delegovaní rozhodcovia.
 c) Ak družstvo do skončenia čakacej doby nenastúpi na stretnutie, 
  prehráva stretnutie kontumačne.
 d) Ak prítomné družstvo súhlasí s predĺžením stanovenej čakacej 
  doby, stretnutie sa uskutoční.

Ak nie sú prítomní delegovaní rozhodcovia 15 minút pred stano-
veným začiatkom, kapitáni oboch družstiev sú povinní dohodnúť 
sa na náhradnom, resp. náhradných rozhodcoch − aj laikoch, tak, 
aby začiatok stretnutia bol dodržaný. Po príchode delegovaných 
rozhodcov títo v priebehu hry vymenia náhradných rozhodcov.  
V kategórii žiakov túto dohodu vykonajú tréneri oboch družstiev. 
Ak sa na náhradných rozhodcoch družstvá nedohodnú, stretnutie 
sa neuskutoční. O konaní stretnutia a o nákladoch spojených s usku-
točnením takéhoto stretnutia v náhradnom termíne rozhodne ria-
diaci orgán súťaže.

Článok 44

 Rozhodcov na riadenie stretnutia deleguje komisia rozhodcov. 
Rozhodca má povinnosť:
 a) dostaviť sa na stretnutie v stanovenom čase,
 b) pred stretnutím skontrolovať stav a vybavenie ihriska,
 c) pred stretnutím skontrolovať Zápis o stretnutí, registračné 
  preukazy hráčov a iné doklady oprávňujúce nastúpiť hráčom  
  na stretnutie,
 d) hráčom potrestaným trestom v hre odobrať registračný 
  preukaz a zaslať ho spolu so Zápisom o stretnutí príslušnému 
  riadiacemu orgánu súťaže. V Zápise o stretnutí musia byť  
  uvedené všetky dôvody a podrobnosti týkajúce sa uloženia  
  trestu.
 e) po skončení stretnutia skontrolovať správnosť a kompletnosť 
  údajov v Zápise o stretnutí a do 30 min. po ukončení stretnutia 
  zabezpečiť odovzdanie kópií Zápisu o stretnutí zástupcom 
  družstiev.
 f) predčasne ukončiť stretnutie :
  1. pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hry, 
  2. pre úmrtie hráča alebo rozhodcu stretnutia, príp. činovníka 
   stretnutia,
  3. na úradný zákrok polície,
  4. ak družstvo nie je schopné v priebehu hry postaviť na ľad 
   hrajúcu zostavu  (najmenej štyroch  hráčov, alebo troch 
   hráčov a brankára,
  5. ak funkcionári mimo ľadu (pomocné funkcie) podľa Pravidiel 
   č. 321,322,323,324,325 a 330 nespĺňajú aspoň „E” licenciu 
   rozhodcov ľadového hokeja,
  6. za fyzické napádanie ktoréhokoľvek z rozhodcov stretnutia, 
   funkcionárov stretnutia a funkcionárov družstiev, hráčom 
   alebo hráčmi, funkcionármi, divákmi pred stretnutím, počas 
   stretnutia alebo bezprostredne po ukončení stretnutia.
  7. ak rozhodca uložil trest podľa Pravidla 551 b), c), d), alebo 
   e), alebo v priebehu stretnutia zistil, že na stretnutí seni- 
   orov, juniorov, dorastencov a žien nie je prítomný lekár  
   alebo počas ostatných stretnutí lekár alebo osoba, ktorá je  
   oprávnená poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku  
   starostlivosť podľa osobitných predpisov, ani po uplynutí  
   20− minútovej čakacej doby (nesplnenie povinnosti uspo- 
   riadateľa stretnutia podľa článku 28, ods. j) Súťažného po- 
   riadku SZĽH).
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Článok 45

Rozhodca má právo predčasne ukončiť stretnutie:
 a) pre hrubé napadnutie ktoréhokoľvek činovníka stretnutia,
 b) pri odmietnutí družstva  pokračovať v hre po vyčerpaní 
  ustanovení smerníc a predpisov SZĽH,
 c) po vniknutí obecenstva na ľadovú plochu.
 d) ak sa ihrisko stane nespôsobilé, resp. ak technická závada na  
  jeho zariadení nebola odstránená do 40 min., alebo ak nie je  
  funkčný mechanický prostriedok pre úpravu ľadovej plochy

Článok 46

 0 výsledku predčasne ukončeného stretnutia rozhodne riadiaci 
orgán príslušnej súťaže.

Článok 47 
zrušený

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV DRUŽSTVA 
Článok 48

Zástupca družstva (vedúci, manažér) je povinný:
 a) prostredníctvom zapisovateľa pred stretnutím vyplniť zápis 
  o stretnutí podľa predtlače, podpísať ho a predložiť rozhodcom 
  stretnutia registračné preukazy,
 b) ovládať a dodržiavať predpisy a smernice SZĽH a pravidlá 
  ľadového hokeja,
 c) prevziať po stretnutí kópiu zápisu o stretnutí,
 d) evidovať trestaných hráčov vyššími trestami a zodpovedať za 
  to, aby na stretnutie nenastúpili hráči, ktorí sú v treste,
 e) Zástupcovia družstva majú zakázané dohadovať výsledky 
  majstrovských stretnutí, alebo tipovať stretnutia v ktorých sú 
  priamymi účastníkmi samostatne, alebo prostredníctvom iných 
  osôb.
 f) Plnenie a rozsah povinností zástupcu družstva zapracuje klub 
  do zmluvy so zástupcom družstva a nechá mu ho podpísať.
 g) Podpísať vyhlásenie činovníka stretnutia v Zápise o stretnutí.

Článok 49

Tréner družstva je povinný:
 a) viesť hráčov v duchu Fair−play,
 b) pred začiatkom stretnutia podpísať vyhlásenie činovníka stret- 
  nutia v Zápise o stretnutí a svojim podpisom v Zápise o stret- 
  nutí potvrdiť správnosť údajov a oprávnenosť štartu v Zápise  
  uvedených hráčov,

 c) ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja a predpisy  
  a smernice SZĽH a viesť k tomu hráčov.
 d) Tréneri majú zakázané dohadovať výsledky majstrovských 
  stretnutí, alebo tipovať stretnutia v ktorých sú priamymi účast− 
  níkmi samostatne, alebo prostredníctvom iných osôb.

Článok 50

Hráči družstva sú povinní:
 a) chovať sa na ľadovej ploche disciplinovane a slušne, plne 
  rešpektovať nariadenia a pokyny rozhodcov stretnutia,
 b) ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja, základné usta− 
  novenia Súťažného poriadku SZĽH, predpisy a smernice SZĽH,
 c) dostaviť sa na dopingovú kontrolu, na konfrontáciu v zmysle 
  čl. 42 SP SZĽH, ak k nej boli určení,
 d) Hráči seniorskej,  juniorskej a dorasteneckej kategórie nesmú  
  v priebehu 7 dní (pondelok − nedeľa) odohrať viac ako 4 maj- 
  strovské stretnutia. Hráči žiackej a ženskej kategórie nesmú  
  v priebehu 7 dní (pondelok − nedeľa) odohrať viac ako 3 maj- 
  strovské stretnutia, ak ďalej nie je uvedené inak. V stretnu- 
  tiach Play-Off, resp. baráže o postup, alebo zostup hráči žen- 
  skej kategórie v priebehu 7 dní (pondelok – nedela) nemôžu  
  odohrať viac ako 4 (štyri) majstrovské stretnutia. Ktorýkoľvek  
  hráč v jednom dni nesmie odohrať viac ako jedno majstrovské  
  stretnutie. Porušenie ktoréhokoľvek z týchto ustanovení sa  
  považuje za neoprávnený štart hráča a má disciplinárne ná- 
  sledky. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Majstrovstvá SR  
  starších žiakov, pokiaľ budú hrané turnajovým systémom.
 e) Hráči majú zakázané dohadovať výsledky majstrovských stret- 
  nutí, alebo tipovať stretnutia v ktorých sú priamymi účastník- 
  mi samostatne, alebo prostredníctvom iných osôb.

Článok 51 
zrušený

PREVINENIA KLUBU A DRUŽSTVA 
Článok 52

Všetky priestupky proti ustanoveniam tohoto Súťažného poriad− 
ku, Rozpisu príslušnej súťaže a ostatných smerníc a predpisov SZĽH 
budú potrestané nasledovne:

 a) hracími dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného výsledku 
  v zmysle čl. 56 SP SZĽH, a/alebo
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 b) disciplinárne podľa ustanovení Disciplinárneho poriadku SZĽH 
  v zmysle, a/alebo
 c) po skončení súťaže odpočítaním takého počtu bodov, aký je 
  určený za víťazstvo v 1  stretnutí príslušnej súťaže tomu 
  družstvu, ktoré sa previnilo voči Súťažnému poriadku SZĽH bez 
  zvýhodnenia súpera.
  - V prípadoch previnení vymedzených v čl. 28, čl. 29 a čl. 53, 
   písm. a) až i) SP SZĽH sa postupuje spravidla v zmysle písm. a) 
   a b) tohto článku.
  - V prípadoch previnení nevymedzených v čl. 28, čl. 29 a čl. 53, 
   písm. a) až i) SP SZĽH sa postupuje spravidla v zmysle písm. c) 
   a b) tohto článku.

Článok 53

 Podľa predchádzajúceho článku je nutné potrestať družstvo za 
tieto previnenia:
 a) samovoľné preloženie termínu stretnutia na iný termín než bol 
  termín stretnutia určený riadiacim orgánom súťaže,
 b) pre nenastúpenie družstva na stretnutie,
 c) ak stretnutie nebolo začaté z viny oboch družstiev, postihujú sa 
  zhodne hracími dôsledkami obidve družstvá,
 d) pri neoprávnenom štarte hráča za družstvo,
 e) pri nastúpení hráča, ktorý je v treste nepodmienečne za− 
  stavenej činnosti,
 f) pri odmietnutí predložiť registračné preukazy, a v prípade 
  B−družstva, resp. C−družstva aj odmietnutie predloženia súpisky 
  A−družstva,
 g) predčasné ukončenie stretnutia vinou niektorého družstva, 
  ktoré v dôsledku uložených trestov nedokáže v stretnutí posta− 
  viť na ľadovú plochu hrajúcu zostavu (troch hráčov a brankára, 
  alebo štyroch hráčov),
 h) štart hráča v stretnutí na neplatný alebo cudzí registračný  
  preukaz, resp. štart hráča vo viac ako dvoch stretnutiach bez  
  platnej hráčskej zmluvy,
 i) ak družstvo odmietne pokračovať v hre, hoci ho rozhodca  
  stretnutia vyzval k pokračovaniu v hre,
 j) za fyzické napádanie ktoréhokoľvek z rozhodcov stretnutia  
  hráčom alebo hráčmi, funkcionármi, divákmi pred stretnutím,  
  počas stretnutia alebo bezprostredne po ukončení stretnutia. 

Článok 54

 Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť nepodmienečne, 
prehráva kontumačne všetky majstrovské stretnutia po dobu za− 

stavenia činnosti. Tento trest môže byť vykonaný tiež tak (aby ne− 
došlo k neregulárnosti súťaže), že v rozhodnutí bude uvedené koľko 
bodov bude družstvu po skončení súťaže (po základnej časti) odpo-
čítané z celkového počtu získaných bodov.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ 
Článok 55

 Za víťazstvo dostáva družstvo taký počet bodov, aký je určený za 
víťazstvo v 1 stretnutí príslušnej súťaže. Pri nerozhodnom výsled− 
ku každé družstvo dostane po 1 bode, pokiaľ riadiaci orgán súťaže 
nerozhodne inak.

Článok 56

 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa ne-
previnilo priznáva taký počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v 
príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa previnilo, sa 
nepriznáva žiaden bod a obdrží pasívne skóre 0:5. Ak sa stretnutie 
skončí rozdielom vyšším ako 5 gólov v prospech družstva, ktoré 
sa neprevinilo, príslušný riadiaci orgán súťaže prizná pri kontumácii 
družstvám reálny výsledok, ktorý bol nimi dosiahnutý v stretnutí na 
ľadovej ploche. V oboch prípadoch o ďalších štatistických údajoch 
uvedených v Zápise o stretnutí (góly, asistencie, tresty atď.) roz-
hodne príslušný riadiaci orgán súťaže. 
 Pri vyhlásení kontumačného výsledku v zmysle čl. 53, písm. j) 
SP SZĽH v stretnutiach Play−Off bude previnivšie družstvo vylúčené 
z ďalšieho priebehu súťaže a výsledkom stretnutia (série) Play−Off 
bude vždy víťazstvo súpera. O ďalšom pôsobení takto previnivšieho 
sa družstva v súťaži v nasledujúcom súťažnom období rozhodne Vý-
konný výbor SZĽH na návrh riadiaceho orgánu súťaže. 

Článok 57

 Tri kontumačné výsledky v priebehu jedného súťažného obdo-
bia majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže. Dva kontumač-
né výsledky vyhlásené pre družstvo podľa čl. 53, písm. j) SP SZĽH  
v priebehu jedného súťažného obdobia majú za následok vylúčenie 
družstva zo súťaže s dodržaním ustanovení čl. 10 DP SZĽH.

Článok 58

 Ak je družstvo vylúčené zo súťaže, rušia sa všetky jeho výsledky 
dosiahnuté na ihrisku v sezóne vylúčenia a v súťaži, v ktorej hralo,  
a v tabuľke sa neuvádzajú (v zmysle čl. 11, písm. c) SP SZĽH).
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Článok 59

 Ak družstvo kedykoľvek vystúpi zo súťaže, rušia sa všetky jeho 
výsledky dosiahnuté na ihrisku v sezóne, v ktorej zo súťaže vy− 
stúpilo a v súťaži, v ktorej hralo, sa v tabuľke neuvádzajú (v zmysle 
čl. 11, písm. c) SP SZĽH). Do rozohranej súťaže sa v príslušnej sezóne 
nemôže vrátiť.

NÁMIETKY 
Článok 60

 Porušovanie predpisov a regulárnosti súťaže oprávňujú k poda-
niu námietky. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je mož-
né podať v priebehu súťaže pri porušovaní predpisov a poriadkov 
SZĽH:
 a) v krátkodobých súťažiach (turnaje) písomne vedúcemu turnaja, 
  najneskôr do 30 minút po skončení príslušného stretnutia,
 b) v dlhodobých súťažiach písomne doporučenou poštou prís− 
  lušnému riadiacemu orgánu a to najneskôr do 72 hodín od 
  začiatku stretnutia. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
 c) v priebehu Play−off v zmysle pokynov riadiaceho orgánu 
  súťaže, najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia Play−off  
  k urýchlenému vybaveniu faxom a súbežne písomne doporuče− 
  nou poštou príslušnému riadiacemu orgánu do 3 pracovných 
  dní. Pre podanie originálu námietky je rozhodujúci dátum  
  poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší  
  pracovný deň).

Článok 61

 Námietka musí obsahovať:
 a) označenie orgánu, ktorému sa podáva,
 b) názov a adresu klubu, podávajúceho námietku,
 c) priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených 
  klub zastupovať,
 d) názov a adresu strany, proti ktorej sa námietka podáva,
 e) potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku,
 f) označenie dôvodu, o ktorý sa námietka opiera,
 g) označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z celého
  stretnutia a podobne,
 h) krátky opis prípadu,
 i) konečnú žiadosť s presným uvedením o čo klub žiada, 
 j) dátum kedy sa námietka podáva,
 k) pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, 
 l) podací lístok kópie dopisu, ktorým bola námietka odoslaná 
  súperovi.

Článok 62

 Súper je povinný do troch dní po obdržaní námietky doporuče-
ne zaslať svoje stanovisko na orgán, ktorý riadi súťaž a zaslať ho na 
vedomie klubu, ktorý podal námietku. V priebehu Play−off sa postu-
puje v zmysle čl. 60, písm. c) SP SZĽH.

Článok 63

 Námietku rieši riadiaci orgán, ktorý súťaž riadi a je spravidla ur-
čený rozpisom súťaže. Písomné rozhodnutie o námietke vydáva  
v prvom stupni riadiaci orgán súťaže, ktorý do 72 hod. v dlhodo-
bej súťaži a v Play−Off k urýchlenému vybaveniu faxom do 24 hod. 
a orginál poštou odo dňa obdržania všetkých relevantných pod− 
kladov zašle písomne odpoveď zúčastneným stranám.

Článok 64

 Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení sankčnej  
garancie, a to nasledovne:

 Seniori − Extraliga .... 200 €
   - I. liga .... 100 €
   - II. liga .... 50 €
   - nižšie súťaže .... 20 €

 Mládež − Extraliga juniorov a dorastu .... 50 €
   - I. liga juniorov a dorastu .... 20 €
   - žiacke súťaže, liga žien
    a nižšie súťaže .... 10 €
Poznámka: Kvalifikácia do vyššej súťaže je na úrovni tejto vyššej triedy.

Článok 65

 Námietka, ktorá nebude obsahovať všetky predpísané náleži−  
tosti, nebude prerokovaná. Námietku je možné v jednej veci podať 
iba raz.

ODVOLANIE 
Článok 66

 Voči rozhodnutiu riadiaceho orgánu o námietke, ale aj ďalším 
rozhodnutiam riadiaceho orgánu súťaže je možné podať odvolanie 
písomne doporučeným listom do 15 dní odo dňa doručenia roz-
hodnutia a to na druhostupňový orgán v zmysle Rozpisu súťaží na 
príslušnú sezónu. Odvolanie musí obsahovať odôvodnenie.
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Článok 67

 Odvolanie musí byť doložené dokladom o uhradení poplatku ale-
bo sankčnej garancie, ktorý je vo výške polovičnej hodnoty sankčnej 
garancie pri podaní námietky (viď článok 64). Rozhodnu−  
tie o výsledku odvolania doručí odvolací orgán písomne doporuče− 
nou poštou odvolávateľovi a v prípade, že je odvolaniu vyhovené  
v plnom rozsahu, tak mu vráti aj sankčná garancia.

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
Článok 68

 Reprezentácia Slovenska má najvyššiu prednosť. Povinnosťou 
klubu je uvoľniť nominovaného hráča na akciu reprezentačných 
družstiev podľa pozvánky. Povinnosťou hráča je dostaviť sa na akciu 
reprezentačného družstva. V prípade neuvoľnenia hráča klubom, 
alebo ospravedlnenia sa hráča z účasti na akcii reprezentačného 
družstva, hráč nesmie nastúpiť v žiadnom stretnutí po dobu kona-
nia akcie reprezentačného družstva v asociačnej prestávke, pokiaľ 
VV SZĽH nerozhodne inak. V prípade ak klub, alebo hráč poruší túto 
povinnosť, bude tento prípad posudzovaný v zmysle čl. 52 a čl. 53, 
písm. d) SP SZĽH.      

SYSTÉM MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ A SPÔSOB URČENIA 
UMIESTNENIA V SÚŤAŽIACH 
Článok 69

 Poradie po ukončení každej časti danej súťaže v zmysle Rozpisu 
súťaží SZĽH v majstrovských súťažiach určuje počet bodov  
získaných jednotlivými družstvami v riadne schválených stretnu−  
tiach. Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom získaných bodov. 

 V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozho− 
dujú o ich poradí:
 a) výsledky stretnutí odohraných medzi týmito družstvami 
  navzájom. Na prvom mieste rozhoduje počet bodov zo vzájom− 
  ných stretnutí, na druhom mieste vyšší gólový rozdiel a na 
  treťom mieste vyšší podiel gólov. Ak rovnosť trvá naďalej, 
  potom bude rozhodujúci rozdiel gólov zo všetkých odohraných 
  stretnutí, pokiaľ družstvá v rovnosti hrali s rovnakými súpermi. 
 b) Pokiaľ poradie družstiev o medailové umiestnenie alebo postup 
  či zostup nie je možné určiť podľa vyššie uvedených kritérií, 
  potom:

  - v dlhodobých súťažiach bude nariadené odohrať rozhodujú- 
   ce stretnutie,
  - v turnajovej krátkodobej súťaži bude v prípade rovnosti  
   dvoch alebo viacerých družstiev vykonaná strelecká súťaž.
 c) V prípade, že družstvá nie sú zaradené do jednej skupiny rov− 
  nakej súťaže, rozhoduje o poradí družstiev pre postup a zostup: 
  1. počet bodov zo schválených stretnutí,
  2. gólový rozdiel zo schválených stretnutí,
  3. gólový podiel zo schválených stretnutí,
  4. pokiaľ poradie družstiev pre postup a zostup nie je možné 
   určiť podľa bodov 1., 2., a 3., alebo družstvá zohrali v jed− 
   notlivých skupinách rôzny počet stretnutí, nariadi riadiaci 
   orgán súťaže odohranie rozhodujúceho stretnutia a súčasne 
   určí, ktorý z klubov prevezme povinnosť usporiadateľa stret− 
   nutia. Riadiaci orgán určí miesto konania stretnutia.
 d) Ak vznikne rovnosť dvoch družstiev v ich poslednom vzájom− 
  nom stretnutí, ktoré je tiež posledné stretnutie v súťaži, bude 
  stretnutie predĺžené podľa ustanovenia o rozhodujúcom stret− 
  nutí (Play−off).

Poradie v priebehu súťaže sa stanovuje takto:

 1. počet bodov zo schválených stretnutí,
 2. gólový rozdiel zo schválených stretnutí,
 3. gólový podiel zo schválených stretnutí.

PREDĹŽENIA 
Článok 70

 Ak v kvalifikačnom kole, druhom kole, poslednom kole a iných 
zápasoch sa zapás skončí nerozhodným stavom po troch tretinách, 
5 minútové predĺženie sa hrá hneď po trojminútovej prestávke. 
Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. Zá-
pas sa skončí po odohratí piatich minút alebo keď jedno z družstiev 
dosiahne gól. To družstvo, ktorý dosiahne gól bude považované za 
víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať 
samostatnými nájazdmi.
 Keď v zápase play−off, štvrťfinále, semifinále alebo zápase  
o bronzovú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po troj− 
minútovej prestávke prichádza na rad 10 minútové predĺženie. 
Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej tretiny. 
Zápas sa skončí po odohratí desiatich minút alebo keď jedno z druž-
stiev dosiahne gól. To družstvo, ktorý dosiahne gól bude
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považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude 
pokračovať samostatnými nájazdmi.
 Keď v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách  
nerozhodný, po 15−minútovej (príp. 18 min.) prestávke, počas kto-
rej bude vykonaná úprava ľadu bude nasledovať 10 minútové pre-
dĺženie. Družstvá budú útočiť na rovnakú bránu ako počas tretej 
tretiny. Vhadzovať sa bude v strede klziska. Zápas sa skončí po odo-
hratí desiatich minút, alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To 
družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak žiadne 
z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými ná-
jazdmi.
 Všetky predĺženia zápasov sa hrajú so 4 hráčmi v poli a jedným 
brankárom. Existujú však aj špecifické prípady:
 1. Ak je jedno z družstiev potrestané v predĺžení, bude sa hrať 
  4 na 3. Vzájomné vylúčenie hráčov s rovnakou výškou trestov 
  neovplyvní počet hráčov na ľade počas predĺženia.
 2. Počas predĺženia, ak má jedno družstvo výhodu o dvoch 
  hráčov, bude sa hrať 5 na 3.
 3. Pri prvom prerušení hry po skončení početnej výhody 5 na 3 sa 
  počet hráčov na ľade upraví na 4−4 alebo 4−3 (podľa situácie). 
 4. Ak vznikne situácia vyplývajúca z riadneho hracieho času, kedy 
  jedno družstvo bude mať výhodu presilovej hry, presilovka 5−4 
  sa na začiatku predĺženia zmení na 4−3.
 5. Ak vznikne situácia vyplývajúca z riadneho hracieho času, kedy 
  jedno družstvo bude mať výhodu presilovej hry 5−3, aj začiatok 
  predĺženia sa začne presilovkou 5−3. Po skončení vylúčení sa 
  bude hrať 5−5 alebo 5−4 až do prvého prerušnia hry, kedy bude 
  počet hráčov prispôsobený 4−4 alebo 4−3.
 6. Ak sa riadny hrací čas skonči s troma hráčmi na oboch stranách 
  (3 na 3), tak aj predĺženie začne 3 na 3. Keď sa hráči začnú vra− 
  cať z tresnej lavice a vznikne situácia 5−4 alebo 5−5, pri prvom 
  prerušení hry sa hra prispôsobí na 4−3 alebo 4−4.
 7. Ak sa riadny hrací čas skončí so štyrmi hráčmi na oboch 
  stranách (4 na 4) a nejedná sa o vzájomné vylúčenie, predĺže− 
  nie začína 4−4. Keď sa hráči začnú vracať z trestnej lavice  
  a vznikne situácia 5−4 alebo 5−5, pri prvom prerušení hry sa hra 
  prispôsobí na 4−3 alebo 4−4.
 
SAMOSTATNÉ NÁJAZDY 
Článok. 71

 Ak po skončení riadneho hracieho času je stav nerozhodný, nasle−  
duje predĺženie hrané 4−4 a tím, ktorý prvý skóruje bude víťaz. Ak 
ani počas predĺženia nepadne gól, nasledujú samostatné nájazdy:

 1. Všetky nájazdy jedného družstva sa budú konať na jednej 
  polovici klziska. Stredná časť klziska sa upraví medzi bodmi na 
  vhadzovanie na sucho.
 2. Traja rôzni hráči z každého družstva vykonajú striedavo 
  samostatné nájazdy. Hráči predtým nie sú písomne nomino− 
  vaní. Všetci hráči môžu byť určení na samostatné nájazdy až na 
  výnimky (pozri bod 3).
 3. Každý hráč, ktorému sa uložený MT, OT, OK ešte neskončil alebo 
  ktorému bol uložený trest v hre po skončení predĺženia nesmie 
  vykonávať samostatný nájazd a musí ostať buď na trestnej lavi− 
  ci, alebo v šatni. Taktiež hráči, ktorým bol uložený trest počas 
  samostatných nájazdov nemôžu vykonávať samostatný nájazd 
  a odoberú sa do šatne.
 4. Hlavný rozhodca si zavolá k sebe oboch kapitánov a losovaním 
  mincou určí družstvo, ktoré vykoná prvý samostatný nájazd.
 5. Brankári budú samostatné nájazdy chytať na svojej strane 
  striedačky.
 6. Brankár z každého tímu môže byť po každom nájazde vy- 
  striedaný, ale nikdy nie pred samostatným nájazdom, prípadne 
  opakovaním samostatného nájazdu.
 7. Samostatné nájazdy sa budu vykonávať v súlade s Pravidlom ĽH 
  č. 509.
 8. Hráči oboch tímov budú chodiť na samostatné nájazdy strieda 
  vo až do rozhodnutia. Zvyšné nájazdy sa už nebudú realizovať. 
 9. Ak je výsledok stále nerozhodný aj po troch samostatných 
  nájazdoch, bude sa pokračovať tzv. tie−break metódou po jed− 
  nom hráčovi z každého tímu. Hráč to môže byť iný alebo ten 
  istý. Jeden a ten istý hráč môže vykonať aj všetky nájazdy v tzv. 
  tie−breaku. Začína družstvo, ktoré začalo ako druhé v samostat− 
  ných nájazdoch. Zápas sa skončí, keď duel dvoch hráčov prine− 
  sie výsledok.
 10. Zapisovateľ zaznamená všetky nájazdy, hráčov, ktorí vykonali 
  nájazdy, brankárov a kto dal gól.
 11. Len rozhodujúci gól sa započítava do výsledku stretnutia 
  a bude zaznačený štatisticky jeho strelcovi a brankárovi, ktorý 
  gól obdržal.

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 72

Výklad Súťažného poriadku SZĽH vykonáva Výkonný výbor SZĽH.
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Článok 73

 Tento Súťažný poriadok SZĽH bol schválený Radou SZĽH v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov dňa 18. júna 1999 s účinnosťou  
od 21. júna 1999. 
 „Posledné zmeny a doplnky Súťažného poriadku schválila Rada 
SZĽH dňa 21. júna 2012 v Bratislave s účinnosťou od 22. júna 
2012.“ 

PRÍLOHY 

Príloha č. 1
Zákon č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti 
v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

(uložený na sekretariáte SZĽH a zverejnený na www.zakon.sk)

Príloha č. 2 
Záväzné výklady VV SZĽH

A. Záväzný výklad VV SZĽH k čl. 28 SP SZĽH ZO dňa 15.10.2003:
Lekár, alebo osoba, ktorá jej oprávnená poskytovať neodkladnú zdravotnícku 
starostlivosť podľa príslušného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„lekár/−i alebo osoba/−y”)v súlade s čl. 28 Súťažného poriadku SZĽH je povinná 
zdržiavať sa na rozcvičení družstiev na ľadovej ploche a počas hry v súťažiach 
riadených SZĽH na príslušnom zimnom štadióne v priestore medzi hráčskymi 
lavicami, alebo na hráčskej lavici tak, aby bola okamžite schopná poskytnúť po-
trebnú pomoc domácemu, alebo hosťujúcemu družstvu na hráčskej lavici alebo 
ľadovej ploche, alebo inému činovníkovi stretnutia. V prípade, že na takomto 
stretnutí sú prítomní dvaja lekári, alebo osoby, ako činovníci domáceho alebo 
hosťujúceho družstva, každý z nich sa zdržiava na príslušnej hráčskej lavici, tzn. 
na hráčskej lavici domáceho a hosťujúceho družstva. V prípade, že lekárovi, ale-
bo osobe uloží rozhodca trest (osobný trest do konca stretnutia alebo trest v 
hre) a z toho dôvodu musí opustiť určený priestor, hlavný rozhodca stretnutia 
preruší hru a usporiadateľ stretnutia je povinný najneskôr do 20 min. zabezpečiť 
náhradného lekára, alebo osobu. Ak usporiadateľ stretnutie v tejto lehote ne-
zabezpečí náhradu, hlavný rozhodca stretnutie predčasne ukončí. V prípade, že 
sú na stretnutí prítomní dvaja lekári, alebo dve osoby a jednému lekárovi alebo 
osobe uloží rozhodca osobný trest do konca stretnutia alebo trest v hre a musí 
opustiť určený priestor, druhý lekár, alebo osoba je povinná prevziať zdravotné 
zabezpečenie celého stretnutia.
B. Záväzný výklad VV SZĽH k čl. 29 SP SZĽH zo dňa 19.11.2003:
 Lekár, alebo osoba, ktorá jej oprávnená poskytovať neodkladnú zdravotnícku 
starostlivosť podľa príslušného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„lekár/−i alebo osoba/−y”) v nadväznosti na čl. 29, písm. c) a d) Súťažného pori− 

adku SZĽH je povinná pred začiatkom rozcvičky družstiev na ľade sa hlásiť 
hlavnému rozhodcovi, tzn. najneskôr 40 min. pred skutočným začiatkom 
stretnutia.
 V prípade, že lekár alebo osoba nie je prítomná pred začatím rozcvičky druž-
stiev na ľade, resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi stretnutia ale dostaví sa 
do úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto sku-
točnosť do Zápisu o stretnutí a stretnutie sa uskutoční. V prípade, že lekár, 
alebo osoba nie je prítomná pred začatím rozcvičky družstiev na ľade, resp. sa 
nezahlási hlavnému rozhodcovi stretnutia v čase najneskôr 40 min. pred skutoč-
ným začiatkom stretnutia až do úradne stanoveného začiatku stretnutia za one-
skorený príchod potrestá príslušná DK usporiadateľa stretnutia spravidla 
pokutou v zmysle Prílohy 2B, bod 12 k DP SZĽH.
 V prípade, že lekár, alebo osoba nie je prítomná, alebo sa neza- 
hlási do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca 
to uvedie do Zápisu, stretnutie sa neuskutoční a príslušný riadiaci orgán 
súťaže vyrieši toto stretnutie z hľadiska športovo − technického podľa čl. 
29, písm. d) SP SZĽH v zmysle ustanovení čl. 52, písm. a) SP SZĽH a príslušná DK 
vyvodí voči usporiadateľovi stretnutia disciplinárne dôsledky za porušenie 
čl. 28 a 29 SP SZĽH. Výklad usmernenia k čl. 29, písm. c) a d) SP SZĽH je oprávnený 
vykonať iba VV SZĽH. (schválené VV SZĽH dňa 19.11.2003 s účinnosťou odo dňa 
schválenia)

C. Záväzný výklad VV SZĽH k čl. 21 SP SZĽH, písm. b) zo dňa 18.12.2003:
 - toto ustanovenie sa vzťahuje iba na hosťujúce družstvo,  
  ktoré pri cestovalo do sídla domáceho klubu, alebo na ihrisko  
  zabezpečené usporiadateľom stretnutia,
 - na domáce družstvo sa toto ustanovenie vzťahuje iba v prípade, 
  že stretnutie neodohrá na svojom domácom štadióne a musí aj ono vy- 
  cestovať v pozícii usporiadateľa (domáceho družstva) na iný zimný štadión, 
 - ak celé domáce, alebo hosťujúce družstvo nemôže predložiť na 
  stretnutí pred jeho začiatkom registračné preukazy zo závažných  
  dôvodov (odcudzenie registračných preukazov, ich zničenie pri  
  živelnej pohrome, alebo pri havárii dopravného prostriedku, resp.  
  iné ďalšie prípady vis maior) stretnutie sa uskutoční s použitím  
  ustanovení čl. 21 písm. b) a c) SP SZĽH.

Družstvo pri dodatočnom predkladaní registračných preukazov musí 
naviac predložiť potvrdenie z polície, hasičského záchranného zbo-
ru, resp. ďalšieho kompetentného orgánu. Tento prípad riadiaci or-
gán súťaže a príslušný disciplinárny orgán môže posúdiť ako opodstat-
nený v prospech dotknutého družstva iba vtedy, ak si toto družstvo 
následne nechá vystaviť na Matrike SZĽH duplikáty registračných preuka-
zov hráčov. Ak boli tieto po odcudzení nájdené musí hokejový klub spolu  
s registračnými preukazmi predložiť aj potvrdenie z policajného zboru.
 - ustanovenie čl. 21, písm. b) a c) SP SZĽH nie je možné uplatniť ak registračné 
preukazy hráčov domáceho klubu neboli predložené pred stretnutím z dôvo-
du pochybenia funkcionárov domáceho družstva, resp. klubu.
- okolnosti a posúdenie situácie prináleží rozhodcovi stretnutia a riadiaceho
orgánu súťaže,
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- prípadné porušenie stanovených noriem rieši športovo−technicky riadiaci
orgán súťaže a disciplinárne dôsledky vyvodí príslušný disciplinárny orgán.

D. Doplnok VV SZĽH k záväznému výkladu VV SZĽH k čl. 41, písm. b) SP SZĽH 
zo dňa 18.01.2004:

- rubriku náhradného brankára zapisovateľ pred stretnutím nevypisuje 
 a neprečiarkuje (zostáva voľná),
- údaje o náhradnom brankárovi (číslo dresu, meno a priezvisko, číslo reg. 
 preukazu) je povinný vedúci družstva pred stretnutím odovzdať spolu  
 s jeho registračným preukazom rozhodcovi stretnutia prostredníc- 
 tvom zapisovateľa,
- zapisovateľ zapíše náhradného brankára do zápisu až počas stretnutia až 
 keď je náhradný brankár nasadený do hry,
- ak náhradný brankár nastúpil do stretnutia (je prítomný na hráčskej lavici), 
 ale do hry nebol nasadený je považovaný v zmysle Súťažného poriadku 
 SZĽH za hráča, ktorý v stretnutí neštartoval,
- ak družstvo nastúpi na stretnutie bez náhradného brankára, alebo ak 
 náhradný brankár nebol do hry nasadený je zapisovateľ stretnutia povin− 
 ný po ukončení stretnutia prečiarknuť rubriku náhradného brankára 
 v Zápise o stretnutí v celom riadku súvislou čiarou.
 Ostatné ustanovenia výkladu čl. 41, písm. a), b) SP SZĽH zo 16.12.2002  
 zostávajú v platnosti.

E. Záväzný výklad VV SZĽH k štartu žien - hráčok družstiev 1. ligy žien 
v žiackych kategóriách zo dňa 22.11.2004:
 Hráčky štartujúce v materskom klube môžu štartovať v tomto klube bez 
obmedzenia aj v kategórii starších žiakov. V tomto prípade však musia byť dodr-
žané ustanovenia čl. 18, písm. e), resp. f) SP SZĽH o možnosti a počte štartov.  
 Štart takejto hráčky nemôže byť realizovaný v zmysle čl. 13, písm. e), resp. 
čl. 14, písm. f) PP SZĽH.

F. Záväzný výklad VV SZĽH k Čl. 71, písm. i) SP SZĽH zo dňa 2.3.2005:
„ľubovoľných 5 hráčov” znamená 5 rôznych hráčov (nie ten istý), s rôznymi
číslami dresov (nie rovnakými). V praxi to znamená, že ten istý hráč nemôže 
vykonávať 2 a viac, resp. všetky samostatné nájazdy v jednej sérii.

G. Záväzný výklad VV SZĽH k Čl. 20 písm. a) SP SZĽH zo dňa 20.9.2006:
v praxi to znamená, že aj hráča ostaršeného do vekovej kategórie dorastu
z kategórie starší žiak je nutné považovať v zmysle znenia čl. 20, písm. a) za 
takého hráča, ktorý musí mať uzatvorenú hráčsku zmluvu pre naplnenie účelu 
uvedeného v ustanoveniach čl. 20, písm. 20 a to iba vtedy, ak tento hráč štartuje 
v majstrovských stretnutiach Extraligy a 1. ligy dorastu SR.

H. Záväzný výklad VV SZĽH k procedurálnemu postupu ukončenia stret-
nutia rozhodcom v prípade neuskutočnenia takéhoto stretnutia zo dňa 
13.12.2006 (ku kapitole SP SZĽH ČL. 40 a nasl.):

 V prípade neuskutočnenia stretnutia z dôvodu:
 - nesplnenia si povinností v zmysle čl. 29, písm. d) SP SZĽH usporiadateľom 
  stretnutia, alebo
 - nenastúpenia jedného z družstiev na stretnutie, alebo

 - nespôsobilosti ľadovej plochy,
 - iných dôvodov neuskutočnenia stretnutia, s výnimkou prípadov 
  stanovených v čl. 36 SP SZĽH je procedurálny postup ukončenia stretnutia 
  alebo predčasného ukončenia stretnutia rozhodcom stretnutia platný pre 
  všetky súťaže riadené SZĽH nasledovný:

1. Delegovaný hlavný rozhodca, alebo náhradný rozhodca v rozhodcov− 
skom úbore, pred začiatkom zvolá kapitánov družstiev (kapitána družstva) 
pred lavicu funkcionárov mimo ľadovej plochy a za prítomnosti hlásateľa 
a zapisovateľa oznámi dôvod neuskutočnenia stretnutia.
2. Delegovaný hlavný rozhodca, alebo náhradný rozhodca v rozhodcov− 
skom úbore pred predčasným ukončením stretnutia zvolá kapitánov 
družstiev (kapitána družstva) pred lavicu funkcionárov mimo ľadovej plochy
a za prítomnosti hlásateľa a zapisovateľa všetkým oznámi dôvod predčas 
ného ukončenia stretnutia.
3. Potom sa rozhodca a kapitán / −i presunú do stredového kruhu na vha− 
dzovanie a rozhodca rozpažením rúk (signálom „NIE”) ukončí stretnutie.
4. Hlásateľ zároveň prostredníctvom rozhlasového zariadenia oznámi prí-
tomným účastníkom a divákom dôvod neuskutočnenie stretnutia.
5. Po ukončení procedurálneho ukončenia stretnutia odídu všetci zain− 
teresovaní do šatní.
6. Zapisovateľ uvedie všetky skutočnosti do Zápisu o stretnutí.

I) Záväzný výklad VV SZĽH V nadväznosti na čl. 18 d) SP SZĽH k článku 50 
písm d) SP SZĽH zo dňa 12.3.2008:
- Ostaršený hráč v zmysle čl. 18 SP SZĽH môže za družstvo vyššej vekovej kategó-
rie odohrať iba taký počet stretnutí, ako stanovuje čl. 50 písm d) SP SZĽH, pričom 
pri stanovení počtu povolených stretnutí je rozhodujúca veková kategória hráča 
určená jeho fyzickým vekom v zmysle čl. 17 SP SZĽH a konkretizovaná Rozpisom 
súťaží SZĽH na príslušnú sezónu. VV SZĽH ukladá o tomto informovať SK SZĽH 
hokejové kluby a zapracovať tento výklad do SP SZĽH.

M) VV SZĽH prerokoval a schválil na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 
2009 materiál k „špecifikácií ustanovení čl. 33 a 36 SP SZĽH”:
 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH, alebo regionálnym zväzom môžu  
v prípade schválenej dohrávky majstrovského stretnutia v takomto stretnutí štar- 
tovať za dotknuté kluby len hráči, ktorí mali oprávnenie štartovať v klube vo 
svojej vekovej kategórii v pôvodnom termíne stretnutia, ktoré sa bude dohrávať 
(napr.: ostaršený hráč a pod.). Ak niektorý hráč v klube, resp. v družstve klubu 
má hosťovanie v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý štart) štartoval v pô-
vodnom termíne stretnutia v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo za 
hosťujúci klub inej vekovej kategórie nemôže štartovať v dohrávanom stretnutí 
vo svojej vekovej kategórii (napr. hráč dorasteneckého veku, ktorý v pôvodnom 
termíne už štartoval za družstvo juniorov). V prípade porušenia tohto ustanove-
nia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart považovať za neoprávnený 
štart hráča so všetkými dôsledkami v zmysle čl. 52 a 53 SP SZĽH. 
 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH, alebo regionálnym zväzom sú kluby 
povinné v prípade schválenej predohrávky majstrovského stretnutia jasne špe-
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cifikovať dôvod zmeny termínu, ktorý musí byť preukázateľne vydokladovaný 
aj správcom, prevázkovateľom, alebo vlastníkom zimného štadióna. Ak niektorý 
hráč pôsobiaci v klube v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý štart) štartoval 
v povolenej predohrávke, nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať  
v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej 
kategórie. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej 
súťaže takýto štart hráča považovať za neoprávnený štart so všetkými dôsledka-
mi v zmysle čl. 52 a 53 SP SZĽH.

Výkonný výbor SZĽH v zmysle čl. 72 SP SZĽH na svojom zasadnutí dňa 13. októbra 
2010 schválil doplnenie znenia záväzného výkladu VV SZĽH č. 2, písm. M. k čl. 33 
a 36 SP SZĽH:
Ak hráč štartoval za materský alebo hosťujúci klub v povolenej predohrávke ale-
bo dohrávke, nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať v inom maj-
strovskom stretnutí za materský alebo hosťujúci klub vo svojej, alebo inej veko-
vej kategórii, alebo vo farmárskom družstve v zmysle čl. 25 SP SZĽH. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart 
hráča považovať za neoprávnený štart so všetkými dôsledkami v zmysle č. 52 a 
53 SP SZĽH.
Tento doplnok znenia záväzného výkladu VV SZĽH č. 2, písm. M k čl. 33 a 36 SP 
SZĽH nadobúda účinnosť 13.10.2010.

Príloha č. 3 
Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov

Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov o stretnutí SZĽH pre 
všetky kluby, zapisovateľov, štatistikov, činovníkov stretnutí a rozhodcov  
ĽH v súťažiach riadených SZĽH platné od 28.10.2003

1/ Zápisy na TERMOPAPIER
• Hráči sa do zápisu zapisujú vzostupne podľa čísiel dresov, to treba rešpek-
tovať aj pri vynechávaní voľného miesta pre náhradného brankára, t.j. ak 
má napr. brankár číslo 10, treba vynechať kolonku medzi hráčmi č.9 a č.11. 
Táto sa po zápase, v prípade, že tento brankár nezasiahne do hry, vyškrtáva. 
Prípadné ďalšie voľné kolonky pre hráčov zapisovateľ vyškrtne akonáhle sa 
začne stretnutie,
• V súlade s čl. 41 SP SZĽH za žiadnych okolností nie je možné vyškrtávať 
akéhokoľvek hráča napísaného v zápise, rovnako ako je zakázané dopisovanie 
hráčov do zápisu počas stretnutia, t.j. počnúc momentom vhodenia úvod-
ného buly,
• Pri vypisovaní typu súťaže stačí korektná skratka (EXD, 1LS, 1LJ a pod.),
• Pri plusových / mínusových účastiach hráčov pri góloch treba písať čísla 
dresov vzostupne a písať aj brankára,
• Vyskytli sa chyby pri trestoch − nekorektné skratky trestov. Všetky skratky 
sa nachádzajú na ľavej strane zápisu dole. V prípade akejkoľvek nejasnosti  
v boxe, najprv je potrebné tieto konzultovať s rozhodcom a až následne za-
písať,
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• Dôsledne vypisovať počty striel jednotlivých hráčov aj celkovo, za strelu sa 
považuje puk vystrelený hráčom smerujúci do priestoru bránky v rozmere 
konštrukcií, jeho kontakt s konštrukciou bránky (žŕďka a tyčka), ako aj gól,
• Za zásah brankára sa považuje jeho priamy kontakt (vyrazenie a zachytenie 
puku) v priestore bránkoviska, vzájomný pomer striel hráčov jedného druž-
stva, vrátane gólov a zásahov brankárov druhého družstva bez obdržaných 
gólov musí byť rozdielny o počet vstrelených gólov (kolonky „Sumár stretnu-
tia” − PS A:B a „Zásahy brankárov” − B−A1, A2, B1, B2).
Príklad :
C A:B(góly) PSA:B(strely vrátanególov) B−A1 (zásahy brankára) B-B1 B−A ČÚ G B-B ČÚ G
1. 1:0 10:5 5 9 39 60:00	 3	 1	 60:00	5
2. 2:1 7:7 6 5
3. 2:2 8:6 4 6
SP 5:3 25:18 15 20
Celkový PS A:B (družstvá) musí byť totožný zo sumárom striel jednotlivých 
hráčov družstva A, resp. B.
• V časti Brankári / Rôzne dôsledne vypisovať čas účasti brankárov (s pres− 
nosťou na sekundy),
• V kolonke Začiatok, resp. Koniec stretnutia písať skutočný čas, napr. 17:03,
• V časti Výmeny brankárov písať len zmeny brankárov počas stretnutia, ne-
písať kto ide do bránky v čase 00.00,
• V časti Podpis(−y) rozhodcov sa podpisuje len HR, iba v prípade, že pískajú
len dvaja rozhodcovia, podpíšu zápis obaja,

• Podpisy pred stretnutím... hlavný usporiadateľ, tréner aj manažér (vedú− 
ci mužstva), po stretnutí... manažér a lekár,
• V časti Zranení hráči je stĺ pec Dohral. Lekár napíše A (ako áno) v prípade, že 
hráč stretnutie dohral, ak nedohral, napíše sa N (ako nie),
• Pred stretnutím vypisovať aspoň orientačne odmeny rozhodcov,
• V prípade, že je málo riadkov na góly alebo tresty, pokračovať do Poznámok 
o stretnutí, do riadku, rad za radom, oddeľovať čiarkami, napr. *23D 52.14 
12 10 20 RP P1 5 8 10 12 20 M1 8 15 24 26 29, H 53.25 11 2 KROS 53.25 
55.25, D 54.58 12 10 NESPH 54.58 60.00 OT,
• Akékoľvek nezrovnalosti, ako napr. že niekto nechce podpísať zápis  
a pod., neriešiť, ale napísať do poznámok o stretnutí, takéto prípady budú 
riešiť príslušné komisie,
• Samostatné nájazdy sa uvádzajú v časti „Samostatné nájazdy” (vedľa časti 
„Vylúčenia − skratky”), trestné strieľania v časti „Vylúčenia” a pokiaľ bol do-
siahnutý aj gól v časti „Góly”.

2/ POČÍTAČOVÝ zápis
• V zápise vytlačenom z programu SLAPSHOT sa nesmie nič škrtať,
• Podpisy pred stretnutím... hlavný usporiadateľ, tréner aj manažér (vedú− 
ci mužstva), po stretnutí ... len manažér a lekár na zadnú, resp. ľavú 
stranu, nakoľko zápisy pred a po stretnutí sú fyzicky dva rôzne listy, nie je
potrebné po zápase opäť nechať zápis podpísať aj trénerom na prednú
stranu,
• Nie je možné kombinovať, vytlačiť zápis pred stretnutím a vypísať pe-
rom ostatné údaje. Buď sa spracováva kompletný zápis z počítača, alebo 
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ručne na termopapier,
• Zápis je možné po stretnutí vytlačiť aj vo formáte A4 obojstranne (predná 
a zadná strana),
• V súťažiach SZĽH, ktoré sa hrajú systémom predĺženia a samostatných 
nájazdov sa priebeh samostatných nájazdov musí uvádzať prostredníctvom 
„NÁJAZDY”, trestné strieľanie sa uvádza v časti „Vylúčenia” a pokiaľ bol do-
siahnutý aj gól v časti „Góly”,

3/ VŠEOBECNÉ
• Hlavný rozhodca stretnutia je povinný prekontrolovať trénerske  
preukazy trénerov družstiev, ktoré obdrží pred začiatkom stretnutia spo-
lu s registračnými preukazmi hráčov družstva (str. 40 a 41 Rozpisu súťaží 
SZĽH 2003/2004), v prípade, že ich neobdrží túto skutočnosť musí uviesť do 
Zápisu o stretnutí v časti „Poznámky”,
• Činovníci stretnutí vo všetkých súťažiach riadených SZĽH spracovávajúci 
štatistické, tzv. bobkové listy družstva sú povinní vypĺňať tieto údaje tak, 
aby ich zapisovateľ, resp. štatistik mohol doplniť do termopapierového ale-
bo počítačového Zápisu o stretnutí,
• V prípade potreby kontaktujte Štatistické odd. SZĽH : 02 / 49249343
• V prípade, že inštruktor delegovaný sa na stretnutie sa nedostaví nesmie 
byť v zápisoch uvedený; pokiaľ na stretnutí nie je prítomný delegovaný 
rozhodca v zápisoch musia byť uvedení rozhodcovia, ktorí sú na stretnutí 
prítomní.

Príloha č. 4
Súčasťou tohto SP SZĽH je Osobitný predpis SZĽH pre 

výcvikové stredisko reprezentácie SR.

Príloha č. 5:
Zákon č. 479 / 2008 Z. z. o organizovaní verejných 
telovýchovných podujatí, športových podujatí a 

turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

(uložený na sekretariáte SZĽH a zverejnený na www.zakon.sk)


