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I. ÚVOD

● V nadväznosti na hokejovú sezónu 2020 - 2021 (tréningový proces, prípravné hokejové zápasy a turnaje na území
SR, medzinárodný styk klubov) a vzhľadom na aktuálny vývoj situácie pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len
"COVID") prijal Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH") pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje
družstiev hokejových klubov - členov SZĽH na území Slovenskej republiky a tiež zápasov s družstvami zahraničných
klubov, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente tieto opatrenia, ktoré sú v súlade s opatreniami vydávanými
kompetentnými orgánmi v rámci SR. Tento dokument je pre členov SZĽH a športových odborníkov podľa SP
SZĽH záväzný.

● Dodržiavanie uvedených opatrení môže napomôcť zabrániť šíreniu COVID a tým prispieť k riadnemu priebehu
klubových tréningov, prípravných zápasov, turnajov v kontexte prípravy pred začiatkom majstrovských súťaží
organizovaných SZĽH.

● Opatrenia vychádzajú z prebiehajúceho vývoja situácie a v budúcnosti môžu byť v nadväznosti na rozhodnutia
príslušných orgánov Slovenskej republiky, alebo rozhodnutia SZĽH menené a upravované.

● link Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/
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II. OPATRENIA ÚVZ SR / VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ I.

Opatrenia ÚVZ SR platné od 18.9.2020

B) S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500
osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf

SZĽH upozorňuje kluby na skutočnosť, že počty osôb na športových podujatiach môže upraviť aj príslušný RÚVZ, preto je potrebné 
sledovať ich nariadenia na webových portáloch. 

V rámci ochrany vlastného zdravia i ostatných SZĽH upozorňuje na dodržiavanie všeobecne platných hygienických pravidiel. Pri 
usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste konania športového podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do priestorov zimného štadióna (ďalej aj ako "ZŠ") dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
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II. OPATRENIA ÚVZ SR / VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ II.

- zabezpečiť pri vstupe do ZŠ oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, 
kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na športovom podujatí a pri príchode a odchode zo ZŠ sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, 
to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, ak z účelu športového 
podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými 
miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
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III. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE KLUBY PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVEJ 
ČINNOSTI, POUČENIE

V rámci opatrení pre kluby pri organizovaní športovej činnosti je na ZŠ potrebné:

● zabezpečiť, aby hráči, členovia RT, rozhodcovia a ČMĽP vstupovali do priestorov zimného štadióna v rúškach (s prekrytím horných
dýchacích ciest),
● zabezpečiť na viditeľných miestach pri vstupe do šatní a vo vnútorných priestoroch šatní dezinfekciu rúk,
● ustanoviť v rámci každého jednotlivého družstva zodpovednú osobu (lekár, masér, alebo kustód), ktorá všetkým hráčom a trénerom
príslušného družstva zmeria po ich príchode na zimný štadión teplotu bezdotykovým teplomerom,
● zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaných osôb do priestorov šatní hráčov a realizačného tímu alebo šatní rozhodcov,
● zabezpečiť, aby sa tréningovej, resp. zápasovej činnosti zúčastnili iba hráči bez príznakov respiračného ochorenia,
● minimalizovať kontakt medzi hráčmi jednotlivých družstiev klubu,
● zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfekciu šatní a sociálnych zariadení - spŕch, WC (min. 1x denne), v prípade ďalšieho použitia
pre iný tím musí byť vykonaná opätovná dezinfencia,
● zabezpečiť dezinfekciu na vstupoch do šatní a na toaletách a všetkých vchodoch, u rozhodcov, pri bufetoch, VIP sektor
● zabezpečiť pravidelné odvetrávanie šatní,

Klub je povinný tiež zabezpečiť poučenie všetkých hráčov a trénerov o preventívnych a organizačných predpisoch týkajúcich sa
prevencie šírenia Ochorenia najmä:

● informácií o symptómoch, priebehu a rizikách Ochorenia,
● pravidiel správania sa na ľade a mimo ľadu,
● postupu v prípade výskytu symptómov Ochorenia alebo pozitívneho PCR testu na Ochorenie (ďalej tiež ako "PCR test"),
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IV. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE KLUBY PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVEJ 
ČINNOSTI – odporúčania a nariadenia SZĽH a Zdravotnej komisie SZĽH I.

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti SZĽH a Zdravotná komisia SZĽH ďalej odporúčajú:

● testovanie hráčov jednotlivých družstiev kategórií senior (družstvá 2. Ligy seniorov a Extraligy žien), junior (družstvá Extraligy a
1. ligy juniorov), dorast (družstvá súťaží Extraligy dorastu a 1. ligy dorastu), kadetov (družstvá Ligy kadetov), žiakov (družstvá 8r.,
7r., 6r. a 5 r.) pred prvým zrazom v prípravnom období a potom realizovať v 14 dňovom intervale (2x mesačne) PCR testami,

● pokiaľ nebol hráč / člen RT v kategórii senior (družstvá 2. Ligy seniorov a Extraligy žien), junior (družstvá Extraligy a 1. ligy
juniorov), dorast (družstvá súťaží Extraligy dorastu a 1. ligy dorastu), kadetov (družstvá Ligy kadetov), žiakov testovaný, tak je povinný
pred prvým zrazom v prípravnom období, prípravným zápasom, alebo turnajom predložiť manažérovi družstva / organizátorovi
turnaja čestné prehlásenie ku COVID-19, v prípade prerušenia športovej činnosti je na najbližší zraz povinnosť priniesť nové
čestné prehlásenie (u hráčov do 18 rokov podpisuje zákonný zástupca). V prípade, že hráč / člen RT bol v posledných 14 dňoch
pred predložením čestného prehlásenia v zahraničí, odporúča sa 5-dňová karanténa so sledovaním zdravotného stavu. V prípade
zhoršenia zdravotného stavu v tomto období sa odporúča testovanie.

● hráčom a členom RT mládežníckych družstiev používať personalizované uteráky a fľaše,

● prípravné zápasy všetkých kategórií sa realizujú bez podávania rúk hráčov,

● účasť divákov na prípravných zápasoch všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR (http://www.uvzsr.sk/)

● kluby sú povinné SZĽH nahlásiť prípravný zápas / turnaj medzi slovenskými klubmi vo všetkých kategóriách na SZĽH najneskôr 7 dní pred
konaním takéhoto prípravného zápasu / turnaja,
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IV. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE KLUBY PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVEJ 
ČINNOSTI – odporúčania a nariadenia SZĽH a Zdravotnej komisie SZĽH II.

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti SZĽH a Zdravotná komisia SZĽH ďalej nariaďujú:

VV SZĽH 11.8.2020
● testovanie hráčov jednotlivých družstiev kategórií senior (družstvá Extraligy seniorov, 1. hokejovej ligy) 1x pred prvým zrazom
v prípravnom období PCR testami,

● v prípade prípravného zápasu, alebo turnaja, kde je účastníkom niektoré z reprezentačných družstiev SR, sú hráči družstva a členov
RT súpera povinný predložiť organizátorovi negatívny PCR test na COVID-19,

● ak sa hráč alebo člen RT nechal otestovať individuálne, je povinný pred prvým zrazom predložiť výsledok testovania nie starší ako 48 hod.,
podmienkou je v období od testovania do prvého zrazu dodržanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ ,

● prípravné zápasy všetkých kategórií sa realizujú bez podávania rúk hráčov,

● účasť divákov na prípravných zápasoch všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR (http://www.uvzsr.sk/)

● kluby sú povinné SZĽH nahlásiť prípravný zápas / turnaj medzi slovenskými klubmi vo všetkých kategóriách na SZĽH najneskôr 7 dní pred
konaním takéhoto prípravného zápasu / turnaja,



Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19
pre tréningový proces, prípravné zápasy, turnaje

V. Vstup na územie SR zo zahraničia/zahraničný hráč

Vstup na územie SR zo zahraničia:

A) Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. 8. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 1. septembra
2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu EÚ neuvedenú
nižšie a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nenachádza sa na zozname nízko rizikových krajín, sa nariaďuje 
izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo v prípade 
bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej 
vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. *

B) Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich
14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nie je uvedená v linku nižšie, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby 
obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba
povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto
nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. * 

C) Opatrenia podľa písm. A) alebo B) sa vzťahujú aj na hráča - cudzinca prichádzajúceho zo zahraničia.

● hráč – cudzinec, ktorý prichádza do družstva ide do 5 dňovej karantény, klub následne zabezpečuje na vlastné náklady jeho 
testovanie,

* krajiny
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VI. Informácie Ministerstiev v SR, link - kontakty RÚVZ

• Informácie Ministerstiev v SR sa priebežne aktualizujú na
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede

Kontakty, sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú 
dostupné na linku:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid
=58
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VII. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - ZAHRANIČNÉ DRUŽSTVO

ORGANIZÁTOR TURNAJA / ZÁPASU NA ÚZEMÍ SR S ÚČASŤOU ZAHRANIČNÉHO DRUŽSTVA

Organizátor je povinný dodržať povinnosti podľa SMERNICE PRE MEDZINÁRODNÝ STYK SZĽH a
SMERNICE SZĽH PRE OBSADZOVANIE ROZHODCOV V ĽADOVOM HOKEJI.

ZAHRANIČNÉ DRUŽSTVO - ÚČASTNÍK TURNAJA / PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU NA ÚZEMÍ SR  

Zahraničný účastník turnaja alebo prípravného zápasu organizovaného na území SR v akejkoľvek
kategórii je povinný organizátorovi  turnaja prípravného zápasu alebo turnaja predložiť potvrdenie o
negatívnom COVID-19 teste všetkých hráčov a členov RT a to v anglickom jazyku nie starší ako 72
hod. pred príchodom zahraničného účastníka na územie SR. 
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VIII. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - ÚČASŤ NA PRÍPRAVNOM ZÁPASE, 
TURNAJI V ZAHRANIČÍ

ČLEN SZĽH - ÚČASTNÍK TURNAJA / PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU MIMO ÚZEMIA SR  

- je povinný dodržať povinnosti podľa SMERNICE PRE MEDZINÁRODNÝ STYK SZĽH,

- po návrate družstva zo zahraničia povinný postupovať v súlade s platnými nariadeniami a
opatreniami ÚVZ SR

Link: ( http://www.uvzsr.sk/ )

- SZĽH po návrate odporúča družstvu 5 dňovú karanténu bez tréningového procesu, a následne
odporúča zabezpečiť na vlastné náklady testovanie hráčov a členov RT a o výsledkoch
bezodkladne informovať SZĽH na kriza@szlh.sk
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IX. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - NARIADENIA ŠTATISTICKÉHO 
ODDELENIA SZĽH

NARIADENIA ŠTATISTICKÉHO ODDELENIA SZĽH

Štatistické oddelenie SZĽH nariaďuje:

i) V prípade zápasu so zahraničným družstvom povinnosť klubu (organizátora) predložiť štatistikovi zápasu kompletnú súpisku zahraničného
družstva.

ii) Ak nie je Zápis o stretnutí z prípravného zápasu/turnaja spracovávaný elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH, je
organizátor povinný zabezpečiť ručne spracovávanie Zápisu o stretnutí, a po zápase jeho odovzdanie rozhodcom zápasu. Rozhodcovia zápasu sú v
takom prípade povinní ho bezodkladne doručiť na Štatistické oddelenie SZĽH, v prípade kategórie žiakov na príslušný regionálny zväz.

iii) Manažér / vedúci družstva, alebo tréner každého družstva seniorov (družstvá Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov); juniorov (družstvá Extraligy
juniorov a 1. ligy juniorov) a dorastencov (družstvá Extraligy dorastu a 1. ligy dorastu) je povinný na predzápasovom zápise o stretnutí sa vyjadriť
a potvrdiť predzápasovú súpisku aj v časti prehlásenia COVID-19 .

iv) Štatistik / zapisovateľ po spracovaní súpisiek oboch družstiev predloží potvrdený predzápasový zápis každého družstva vrátane iii) na kontrolu
hlavnému rozhodcovi zápasu.

v) V prípade, ak sa spracováva ručný Zápis o stretnutí, musí rozhodca priložiť podpísaný predzápasový zápis každého z družstiev vrátane iii)
a doručiť ho na Štatistické oddelenie SZĽH, v prípade kategórie žiakov v na príslušný regionálny zväz.
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X. ODPORÚČANIA PRI ORGANIZÁCII TRÉNINGOVEJ ČINNOSTI

ODPORÚČANIA PRI ORGANIZÁCII TRÉNINGOVEJ ČINNOSTI SA REALIZUJÚ PODĽA POKYNOV RIADITEĽA
ROZVOJA KLUBOV A REGIÓNOV SZĽH A PRÍSLUŠNÉHO REGIONÁLNEHO INŠTRUKTORA SZĽH

kontakt: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/odd-rozvoja-klubov-a-regionov

ďalšie odporúčania

● Používanie posilňovne v daný čas len pre Skupinu s následnou dezinfekciou posilňovne

● Používanie spŕch v daný čas len pre Skupinu

● Zamedzenie prístupu nepovolaných osôb do bezprostrednej blízkosti hracej plochy, kde by takéto osoby
mohli prísť do kontaktu s hráčmi alebo trénermi
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XI. TRÉNINGOVÝ PROCES, PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A) MLÁDEŽ

tréning - MLÁDEŽ
● tréningy mládežnických družstiev prebiehajú bez prítomnosti verejnosti,

TRÉNINGOVÝ PROCES
Vstup hráčov a RT na štadión ako aj odchod zo zimného štadióna v ochranných rúškach, rozcvičenie na suchu, na ľade, tréning na ľade
bez rúšok. V priestoroch, kde sa pohybujú hráči a RT v čase tréningu sa nesmie pohybovať žiadna iná osoba okrem usporiadateľskej
služby. To isté platí aj pre zápas. To isté platí aj pre rozhodcov.

Uvedené sa nevzťahuje na vekové kategórie prípravky 0, 1, 2 a 3, kde je prítomnosť rodiča - zodpovednej osoby
nevyhnutná za podmienky, že rodič - zodpovedná osoba dodrží platné hygienické opatrenia v priestoroch ZŠ.

prípravné zápasy - MLÁDEŽ
Na každom prípravnom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností organizátora podľa
tohto dokumentu, alebo organizátor vyhlási, že sa prípravný zápas bude hrať bez divákov.

Pred vstupom na tribúnu musí organizátor umiestniť piktogram o povinnosti nosenia rúšky a dodržania 2m vzdialenosti.

V prípade organizovania mládežníckeho prípravného zápasu s diváckou účasťou je potrebné riadiť sa týmto dokumentom s
prihliadnutím na platné opatrenia ÚVZ SR ( http://www.uvzsr.sk/ )

V prípade organizovania prípravného zápasu s diváckou účasťou klub realizuje potrebné úkony v súčinnosti s usporiadateľskou službou.
Rovnako sa postupuje pri turnajovom zápase.
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XI. TRÉNINGOVÝ PROCES, PRÍPRAVNÉ ZÁPASY B) SENIORI

tréning - SENIORI
● tréningy seniorských A-družstiev Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov a 2. seniorskej ligy prebiehajú bez prítomnosti verejnosti,

TRÉNINGOVÝ PROCES
Vstup hráčov a RT na štadión ako aj odchod zo zimného štadióna v ochranných rúškach, rozcvičenie na suchu, na ľade, tréning na ľade
bez rúšok. V priestoroch, kde sa pohybujú hráči a RT sa v čase tréningu nesmie pohybovať žiadna iná osoba okrem usporiadateľskej
služby. To isté platí aj pre zápas. To isté platí aj pre rozhodcov.

prípravné stretnutia - SENIORI
Na každom prípravnom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností organizátora podľa
tohto dokumentu, alebo organizátor vyhlási, že sa prípravný zápas bude hrať bez divákov.

Pred vstupom na tribúnu musí organizátor umiestniť piktogram o povinnosti nosenia rúšky a dodržania 2m vzdialenosti.

V prípade organizovania prípravného zápasu s diváckou účasťou je potrebné riadiť sa týmto dokumentom s prihliadnutím na platné
opatrenia ÚVZ SR ( http://www.uvzsr.sk/ ).

V prípade organizovania prípravného zápasu s diváckou účasťou klub realizuje potrebné úkony v súčinnosti s usporiadateľskou
službou. Rovnako sa postupuje pri turnajovom zápase.
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XII.  ČINNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRA, HLAVNÉHO USPORIADATEĽA, 
USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ČINNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRA, HLAVNÉHO USPORIADATEĽA, USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY
● BM klubu je povinný oboznámiť usporiadateľov s týmto manuálom a zabezpečiť jeho realizáciu.
● Usporiadatelia, BM, HU sú povinní mať počas výkonu usporiadateľskej služby prekryté horné dýchacie cesty (odporúčané je rúško)

Na každom prípravnom / turnajovom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie
povinností organizátora podľa tohto dokumentu, alebo organizátor vyhlási, že sa prípravný zápas bude hrať bez divákov.

● V prípade zápasu s diváckou účasťou je Usporiadateľská služba povinná zabezpečiť:
• Aby diváci dodržiavali bezpečný odstup ( 2m) na turniketoch pred vstupom do štadióna a po skončení podujatia keď budú opúšťať štadión
• Kontrolu všetkých osôb ktoré vstupujú do štadióna či majú prekryté horné dýchacie cesty ( napr. rúško, šál, šatka atď.) a osoby ktoré nemajú

prekryté horné dýchacie cesty je usporiadateľská služba povinná nevpustiť do zimného štadióna
• Kontrolu dodržiavania sedenia v hľadisku podľa tohto manuálu a platného nariadenia UVZ SR
• Kontrola dodržiavania rozostupov pred bufetmi ( 2 m medzi osobami )

● ČINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV ZDRAVOTNÍKOV
Zdravotnícki pracovníci, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na klubových prípravných zápasoch, turnajoch alebo zápasoch riadených SZĽH podľa
Súťažného poriadku (lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra), ju poskytujú v ochranných rúškach a ochranných rukaviciach. Dodržiavajú
všetky zásady hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ (regionálny úrad verejného zdravotníctva).
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XIII. Postup pri príznakoch Ochorenia a negatívny PCR test, alebo 
pozitívny PCR test 

Postup pri príznakoch Ochorenia a negatívny PCR test
● Osoba majúca príznaky Ochorenia je povinná telefonicky vyrozumieť klubového lekára,
● Osoba majúca príznaky Ochorenia je povinná informovať trénera družstva klubu,
● Osoba majúca príznaky Ochorenia je povinná izolovať sa v zmysle proti-epidemiologických opatrení na zamedzenie

šírenia Ochorenie medzi rodinných príslušníkov, resp. členmi družstva klubu,

Postup pri príznakoch Ochorenia a pozitívny PCR test
● Osoba s pozitívnym PCR testom je okamžite izolovaná v domácom prostredí, svoj zdravotný stav bezodkladne konzultuje

s klubovým lekárom a o pozitívnom PCR teste vyrozumie bezodkladne klub,
● Osoba s pozitívnym PCR testom upovedomí príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)
● klub bezodkladne ako sa dozvie informáciu o pozitívnom hráčovi alebo členovi RT upovedomí príslušný riadiaci orgán súťaže

o Osobe s pozitívnym PCR testom
● Pravidlá karantény a proces návratu pozitívne testovanej osoby na Ochorenie späť ku športovej činnosti sa riadia podľa pokynov

príslušného RÚVZ

UPOZORNENIE: V prípade pozitivity PCR testu na COVID-19 platí 10-dňová samoizolácia, pokiaľ ÚVZ SR, alebo príslušný
RÚVZ neurčí inak.

PRÍPAD POZITIVITY HRÁČA ALEBO ČLENA RT:
V prípade pozitívneho výsledku pri odbere na COVID-19 u hráča alebo člena RT je klub povinný postupovať podľa platných nariadení RÚVZ.
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XIV. ROZHODCA, VIDEOBRANKOVÝ ROZHODCA, INŠTRUKTOR 
ROZHODCOV, ČINOVNÍCI MIMO ĽADOVÚ PLOCHU / ČMĽP, DELEGÁT SZĽH

V podmienkach SZĽH sa rozumejú športoví odborníci podľa SP SZĽH čl. 3.11.1 (ROZHODCOVIA, VIDEOROZHODCA, INŠTRUKTOR
ROZHODCOV, HLAVNÝ USPORIADATEĽ, BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR, USPORIADATELIA, DELEGÁT SZĽH, ČINOVNÍCI MIMO ĽADOVÚ
PLOCHU / ČMĽP atď.)

● Pre športových odborníkov platia obdobne pokyny uvedené v predchádzajúcich častiach týchto opatrení

● Rozhodca je povinný predložiť výsledok testovania nie starší ako 48 hod., podmienkou je v období od testovania do prvej nominácie dodržiavanie
všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ ,

● testovanie rozhodcov sa realizuje najneskôr 72 hod. pred prvou delegáciou v prípravnom období a potom v 14 dňovom intervale (2x mesačne),
ak štatutárny zástupca SZĽH nerozhodne inak,

● Rozhodca sa môžu stretnutia zúčastniť len vtedy, ak nemajú žiadne symptómy Ochorenia

● Ak je rozhodca nominovaný na príslušné stretnutia a má príznaky Ochorenia, je povinný bezodkladne informovať príslušnú komisiu
rozhodcov, ktorá pre príslušné stretnutia zaistí jeho nahradenie

● Rozhodcovia sú povinní pred, pri a po zápase postupovať tak, aby minimalizovali svoj kontakt s vonkajším okolím

● Doprava na a zo zápasu sa musí uskutočniť tak, že "rozhodca na ľade" budú cestovať spoločne s videobrankovým rozhodcom alebo inštruktorom

- ďalšie špecifikácie a spôsob realizácie môžu vydať ZK SZĽH a KR SZĽH
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XIV. ROZHODCA, VIDEOBRANKOVÝ ROZHODCA, INŠTRUKTOR 
ROZHODCOV, ČINOVNÍCI MIMO ĽADOVÚ PLOCHU / ČMĽP, DELEGÁT SZĽH

V podmienkach SZĽH sa rozumejú športoví odborníci podľa SP SZĽH čl. 3.11.1 (ROZHODCOVIA, VIDEOROZHODCA, INŠTRUKTOR
ROZHODCOV, HLAVNÝ USPORIADATEĽ, BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR, USPORIADATELIA, DELEGÁT SZĽH, ČINOVNÍCI MIMO ĽADOVÚ
PLOCHU / ČMĽP atď.)

● Pozdrav podaním rúk medzi "rozhodcami na ľade" a ďalšími skupinami rozhodcov (ČMĽP, brankovým rozhodcom, videobrankovým rozhodcom
atď.) sa zakazuje

● Rozhodcom na ľade sa zakazuje v priebehu stretnutia pohyb mimo priestoru ihriska a kabínu rozhodcov (ak je sociálne zariadenie súčasťou
vybavenia kabíny rozhodcov)

● Videorozhodca / Inštruktor rozhodcov môže vstúpiť do šatne rozhodcov iba s nasadenou ochranou nosa a úst
● Videorozhodca e povinný pri zápase nosiť ochranu nosa a úst a minimalizovať svoj pohyb mimo kabíny bránkového videorozhodcu

● ČMĽP - trestomerači sú pri zápase povinní nosiť ochranu nosa a úst a jednorazové rukavice,

● ostatní ČMĽP sú pri zápase povinní nosiť ochranu nosa a úst,

● ČMĽP sa zakazuje v priebehu stretnutia pohyb mimo box trestomeračov, kabínu ČMĽP a samostatne vyhradeného WC,
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XIV. ROZHODCA, VIDEOBRANKOVÝ ROZHODCA, INŠTRUKTOR 
ROZHODCOV, ČINOVNÍCI MIMO ĽADOVÚ PLOCHU / ČMĽP, DELEGÁT SZĽH

DELEGÁT SZĽH

● v prípade, že je DELEGÁT nominovaný na prípravný zápas, alebo turnaj vykonáva kontrolu opatrení organizátora, rozhodcov a ČMĽP podľa 
tohto dokumentu

● Ak je DELEGÁT nominovaný na príslušné stretnutia a má príznaky Ochorenia, je povinný bezodkladne informovať predsedu Komisie
delegátov, alebo poverenú osobu, ktorá pre príslušné stretnutie zaistí jeho nahradenie

● Delegát sa k zápasu dopravuje samostatným dopravným prostriedkom
● Delegát smie vstúpiť do šatne rozhodcov len pred zápasom, ak je to potrebné, aj v priebehu zápasu a po zápase, avšak vždy len s nasadenou 
ochranou nosa a úst
● Delegát je povinný pri vstupe na zimný štadión a počas celej doby svojej prítomnosti v zimnom štadióne mať prekryte horné dýchacie 
cesty ( odporúča sa rúško) a na zápase nosiť ochranu nosa a úst

● Realizuje kontrolu plnenia opatrení tohto manuálu.
● Na predzápasovej porade informuje o výsledkoch kontroly a určí lehotu a povinnosti smerujúce k odstráneniu nedostatkov, najneskôr však musia 
byť nedostatky zistené delegátom odstránené do začiatku stretnutia, inak delegát postupuje v zmysle bodu 6.6.2. SP SZĽH
● Ak pred, alebo počas stretnutia delegát zistí závažné porušenie opatrení voči COVID-19 je povinný postupovať v zmysle bodu 6.6.2. SP SZĽH a je 
oprávnený prostredníctvom rozhodcu predčasne ukončiť stretnutie. Lehota na odstránenie nedostatkov uvedených v bode 3.2, 3.3 je 40 min, v 
prípade neodstránenia nedostatkov v určenej lehote delegát postupuje v zmysle bodu 6.6.2 SP SZĽH vyzve organizátora podujatia na ukončenie 
stretnutia v súlade so športovými pravidlami (do 40 min. po úradne stanovenom začiatku zápasu).

- ďalšie špecifikácie a spôsob realizácie môže vydať KD SZĽH



Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre tréningový 
proces, prípravné zápasy, turnaje

XV. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU

Na účely organizácie stretnutia sa osoby zúčastňujúce stretnutie rozdeľujú do troch kategórií:

● osoby na hracej ploche (hráči, tréneri, členovia realizačných tímov, rozhodca, delegát), jedná sa o osoby, ktoré sa pohybujú v
priestore ihriska a jeho bezprostredného okolia a nemôžu dodržať všeobecne stanovené pravidlami o povinných odstupoch
(ďalej aj ako "Osoby na hracej ploche" )

● osoby mimo hraciu plochu (hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadatelia, delegát, zástupcovia klubov a
riadiaceho orgánu súťaže, ľadár, zametači ľadu, záchranná služba, fotografi, novinári), jedná sa o osoby, ktoré sa bezprostredne
podieľajú na konania stretnutia, dodržiavajú preventívne opatrenia, majú odstup od osôb na hracej ploche, ale nemôžu byť od
skupiny osôb na hracej ploche úplne separované - pri svojej činnosti postupujú s vedomím toho, že sa stretávajú s hráčmi viac,
než je obvyklé, a musí tak dbať na zvýšenú opatrnosť pri dodržiavaní hygienických opatrení (povinnosť zakrytie úst a nosa, u
ľadár a zametačov povinnosť nosiť jednorazové rukavice)

● osoby v hľadisku a priestoroch štadióna (delegát, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadatelia, upratovacia a
sanitárna služba, poskytovatelia občerstvenia, členovia štatistického tímu, polícia, diváci), jedná sa o osoby pohybujúce sa v
hľadisku, pri ktorých je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť, že sa v priebehu konania stretnutia nedostanú do kontaktu so
skupinou osôb na hracej ploche (ďalej aj ako "Osoby v hľadisku a priestoroch štadióne")
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XV. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU – PRED ZÁPASOM

● účasť divákov na prípravných zápasoch všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR,
Link: http://www.uvzsr.sk/
● Usporiadajúci klub je povinný prijať také opatrenia, aby zamedzil zhromažďovanie Osôb v hľadisku a priestoroch štadióna s
ostatnými skupinami osôb

● Usporiadajúci klub je povinný zamedziť vstupu nepovolaných osôb (vrátane zástupcov klubu, moderátorov, maskotov a pod.)
na hraciu plochu, do priestoru trestných a hráčskych lavíc

● Ak je medzi hráčskymi lavicami voľný priestor, je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť, aby sa v tomto priestore v priebehu
konania stretnutia nikto nevyskytoval, toto sa nevzťahuje na osoby zdravotnícku starostlivosť v zmysle ustanovení SP SZĽH a
usmernení Zdravotnej komisie SZĽH vykonávajúce na prípravnom zápase, alebo turnaji

● Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť umiestnenie nádob s dezinfekčným roztokom na ruky na stojanoch vo všetkých
miestnostiach vnútorných priestorov štadióna (šatne, kabína rozhodcov, kabína pomocných rozhodcov, tlačové centrum atď.)

● Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť dezinfekciu šatní, hráčskych lavíc a trestných lavíc pred každým zápasom
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XV. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU – POČAS ZÁPASU

● Ľadový hokej je kontaktným športom, teda nie je možné akýmkoľvek spôsobom limitovať či obmedzovať stretávaní hráčov v
priebehu zápasu

● Rozhodcovia majú za povinnosť eliminovať svoj kontakt s hráčmi a trénermi, alebo medzi hráčmi samotnými na nevyhnutné
minimum

● Hráčom, ktorým je v stretnutí uložený trest, môže byť na trestnej lavici podaných občerstvenia iba formou neotvorenej fľaše balenej
vody, po odchode hráča z trestnej lavice sú ČMĽP povinní nespotrebovanú zvyškovú vodu zlikvidovať
- Táto nesmie byť podaná ďalšiemu hráčovi ani žiadnej inej osobe

● Hráčom na trestnej lavici môže byť v priestore trestnej lavice podaný iba nápoj podľa odseku zhora, alebo jednorazová papierová
utierka

● Zakazuje sa konania akéhokoľvek ceremoniálu na hracej ploche, v priestore hráčskych a trestných lavíc



Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19 pre tréningový 
proces, prípravné zápasy, turnaje

XV. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU – PO ZÁPASE

● Ak domáce i hosťujúce družstvo využíva k odchodu z hracej plochy ten istý tunel, organizujú odchod z hracej plochy rozhodca tak,
že najprv opustí hraciu plochu hosťujúce družstvo, po ňom družstvo domáce (nie je však povolené, aby hraciu plochu opustili obe
družstvá súčasne), a až potom rozhodca/-ovia

● Zakazuje sa konania akéhokoľvek ceremoniálu (vrátane vyhlasovania najlepších hráčov stretnutia) na hracej ploche, v priestore
hráčskych a trestných lavíc

● Zakazuje sa činnosť mažoretiek v celom areáli zimného štadióna

● Pozdrav rozhodcov a kapitánov po zápase sa nekoná

● Pozdrav hráčov oboch družstiev sa nekoná
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XVI. TESTOVANIE - FINANCOVANIE

● testovanie - financovanie / pre tréningový proces, prípravné zápasy, turnaje

a) testovanie rozhodcov ĽH delegovaných pred nomináciou na prvý prípravný alebo turnajový zápas na území SR všetkých kategórií PCR
testom sa realizuje na náklady SZĽH,
- špecifikáciu a spôsob vydá ZK SZĽH a KR SZĽH
b) testovanie činovníkov mimo ľadovú plochu (ČMĽP) pred nomináciou na prvý prípravný alebo turnajový zápas na území SR všetkých
kategórií PCR testom sa realizuje na náklady SZĽH,
- špecifikáciu a spôsob vydá ZK SZĽH a KR SZĽH
c) testovanie delegátov SZĽH nominovaných na prvý prípravný alebo turnajový zápas na území SR všetkých kategórií PCR testom
sa realizuje na náklady SZĽH,
- špecifikáciu a spôsob vydá ZK SZĽH a KD SZĽH

SZĽH naďalej pokračuje v hľadaní ďalších možností spolufinancovania, resp. spolupráce pri zabezpečení testovania
hokejovým klubom a činovníkom ĽH.

Prílohy: Čestné vyhlásenie hráča a člena realizačného tímu družstva v ľadovom hokeji



Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19
PRÍLOHA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE HRÁČA A ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU
DRUŽSTVA V ĽADOVOM HOKEJI

Meno a priezvisko: .............................................. Dátum narodenia: ..........................

Adresa a telefónny kontakt: ........................................................................................

Družstvo / kategória: ............................................... Akcia: .................................

V dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť Vás, ako
aj ostatných hráčov a členov RT, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k nasledujúcim

skutočnostiam:

- nie som si vedomý, že som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou

- nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov,
celkovú únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov

- nie som v karanténe

- posledné dva týždne som nebol/-a v zahraničí, (ak áno – uveďte kde a ako dlho)

....................................................................
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Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19
PRÍLOHA

....................................................................

- testovanie na vírus COVID-19 (čo sa nehodí preškrtnite):
- nebol/-a som testovaný/-á

- bol/-a som testovaný/-á : s negatívnym výsledkom /pozitívnym výsledkom (dátum)

Ja dolupodpísaný/-á ........................................................... čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré

som poskytol/-a sú pravdivé.

Som si vedomý/-á právnych následkov plynúcich z uvedenia nepravdivých údajov v mojom
čestnom vyhlásení, najmä som si vedomý/-á, že svojim konaním môžem naplniť niektorú
zo skutkových podstát trestných činov ohrozujúcich život a zdravie (§ 163 a § 164 Trestného
zákona – Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom,
alebo formou nedbanlivosti).

V ............................., dňa .................. Podpis hráča (člena RT): .......................

Podpis zákonného zástupcu hráča

(v prípade hráča mladšieho ako 18 rokov): .......................

Odmeraná telesná teplota: ....................

Meno a podpis lekára/maséra/kustóda/osoby vykonávajúcej meranie: ........................................
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Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19
XVII. ZÁVER

Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ĽH COVID-19
- v š e o b e c n é  p o k y n y
- t r é n i n g o v ý  p r o c e s

- p r í p r a v n é  z á p a s ,  t u r n a j e

aktualizácia 18.09.2020

september 2020
SZĽH


