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ÚVODNÉ USTANOVENIA

Disciplinárna komisia SZĽH je jedným z orgánov SZĽH, ktorý je je-
diným orgánom príslušným na disciplinárne konanie v rámci SZĽH. 
Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na regionálne discipli-
nárne komisie.

Článok 1 – Pôsobnosť Disciplinárneho poriadku

 Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na prerokovávanie všet-
kých disciplinárnych previnení v súťažiach a stretnutiach riadených 
Slovenským zväzom ľadového hokeja, jeho regionálnymi zväzmi 
(ďalej len „riadiaci zväz“), príp. osobami poverenými SZĽH na riade-
nie súťaže a Medzinárodnou federáciou ľadového hokeja (ďalej len 
„IIHF“ ).

Postup pri prerokovaní disciplinárnych previnení z oblasti porušenia 
antidopingových pravidiel sa spravuje týmto disciplinárnym poriad-
kom a Smernicou pre kontrolu a postih porušení antidopingových 
pravidiel SZĽH (ďalej len „smernica“). V prípade rozporu medzi dis-
ciplinárnym poriadkom a smernicou pri prekovaní disciplinárnych 
previnení z oblasti porušenia antidopingových pravidiel majú pred-
nosť ustanovenia smernice.

Článok 2 – Účel disciplinárneho konania 

 V disciplinárnom konaní majú byť prerokovávané a spravodlivo 
posúdené disciplinárne previnenia v duchu zvyšovania úrovne slo-
venského hokeja.

DRUHY PREVINENIA A DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

Článok 3 – Druhy previnenia

 V disciplinárnom konaní sa prerokovávajú previnenia za poruše-
nie povinností vyplývajúcich z poriadkov, predpisov a nariadení ria-
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by sa niektoré  zo stretnutí neuskutočnilo je hráč povinný od-
pykať trest v najbližšom stretnutí príslušnej kategórie, pričom 
o tejto skutočnosti rozhodne DK SZĽH na základe písomného 
oznámenia  klubu. V prípade podmienečného zastavenia čin-
nosti so skúšobnou dobou nemôže hráč vykonať transfer.  

c) termínový trest zastavenia činnosti jednotlivca, uložený na 
určitú dobu sa vzťahuje na všetky stretnutia, v ktorých by 
jednotlivec mohol štartovať, pokiaľ v rozhodnutí disciplinár-
nej komisie nie je stanovené inak,

d) trest zastavenia činnosti v súvislosti s čl. 36 DP SZĽH, písm. c), 
d) je hráč povinný odpykať v tej súťaži, v ktorej obdržal  väčší 
počet vyšších trestov; 

  spôsob odpykania trestu je uvedený v rozhodnutí DK,   
e) trest zastavenia činnosti pre reprezentáciu a medzinárodný 

športový styk organizovanými regiónmi, SZĽH, alebo IIHF, 
môže stanoviť len Disciplinárna komisia SZĽH,

f) rozhodnutie môže byť vydané :
 - ako výsledok priameho šetrenia a prerokovania prípadu,
 - ako rozšírenie trestu na návrh nižšieho stupňa Disciplinárnej  

 komisie, alebo klubu,
 - ako zníženie trestu v zmysle návrhu nižšieho stupňa Discip- 

 linárnej komisie, alebo klubu, ak tento návrh prekračuje li- 
 mit Disciplinárneho poriadku SZĽH,

g) výkon trestu zastavenia činnosti, ak nie je dlhší ako 3 me-
siace, môže byť podmienečne odložený na skúšobnú dobu  
v trvaní od 3. mesiacov do jedného roku. Ak sa však previnilec 
v tejto dobe znova previní tak, že mu je za nové previnenie 
uložený nepodmienečný trest, s novým trestom sa vykoná i 
podmienečne uložený trest. (ustanovenie tohto písmena sa 
nevzťahuje na tresty uvedené v čl. 34, písm. c),

h) zastavenie činnosti sa vzťahuje na dané družstvo ako celok. 
V dobe, keď má družstvo zastavenú činnosť, nemôžu sa hráči 
uvedení v zápise o stretnutí, v ktorom k porušeniu došlo, zú-
častniť žiadnych stretnutí, a to ani za iné družstvo,

i) trest zastavenia činnosti je možno uložiť tiež len na reprezen-
tačné, či medzinárodné zápasy, alebo len na určitú súťaž,

j) trest zastavenia činnosti družstvu je možné uložiť najviac na 
tri súťažné stretnutia. V dobe, kedy má družstvo zastavenú 
činnosť, nemôže sa zúčastniť žiadnych iných stretnutí, teda 
ani priateľských. 

diaceho zväzu a IIHF ako aj porušenia akýchkoľvek antidopingových 
pravidiel, a to ako u jednotlivcov, tak i kolektívmi hokejových druž-
stiev a klubov, klubmi samotnými. V disciplinárnom konaní budú 
tiež prerokovávané prípady hrubého porušenia morálneho a špor-
tového charakteru súťaží a prípady porušenia morálky pri reprezen-
tačných akciách.

Článok 4 – Druhy disciplinárnych trestov

1. V disciplinárnom konaní je možné uložiť jednotlivcom tieto tresty:  
 a) napomenutie,
 b) finančná sankcia, alebo pokuta,
 c) zastavenie činnosti,
 d) zákaz výkonu funkcie,
 e) vylúčenie z činnosti SZĽH,
 f) vyradenie zo športovej reprezentácie,

2. V disciplinárnom konaní je možné uložiť kolektívom tieto tresty: 
 a) výstraha,
 b) finančná sankcia, alebo pokuta,
 c) zákaz klubu realizovať prestup, alebo hosťovania hráča alebo  
  angažovať trénera, 
 d) zastavenie činnosti družstvu,
 e) uzatvorenie zimného štadióna pre družstvo,
 f) vylúčenie družstva zo súťaže,
 g) zastavenie činnosti celému hokejovému klubu

Článok 5 – Napomenutie a výstraha

 a) napomenutie je najmiernejšia forma trestu,
 b) výstraha je dôraznejšia forma trestu a môže byť uložená iba  
  1x v súťažnom období.

Článok 6 – Zastavenie činnosti
 

a) trest zastavenia činnosti jednotlivca je možné uložiť až na  
dobu 36 mesiacov,

b) disciplinárna komisia môže uložiť trest na určitý počet a druh  
stretnutí (zápasový trest), alebo na časové obdobie (termíno- 
vý trest). V prípade nepodmienečného zastavenia činnos-
ti nemôže hráč štartovať na striedavý štart v žiadnom inom 
družstve, ani vykonať transfer do iného klubu. V prípade, že 
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V žiadnom prípade to nesmie byť na zimnom štadióne súpe-
ra.

c) trest uzatvorenia zimného štadióna môže byť podmienečne 
odložený na dobu od 3 mesiacov do jedného roku.

Článok 9 – Finančné pokuty a sankcie

a) za disciplinárne previnenia je možné uložiť i finančné sankcie 
do maximálnej výšky (minimálne však 10% zo sankcie):

  Jednotlivec Klub EUR  
Disciplinárna komisia SZĽH 1.600,- €    8.000,- €  
Disciplinárna komisia - regionálna 300,- € 1.200,- €     

Do finančnej pokuty sa nezapočítava úhrada nákladov dis-
ciplinárneho konania. Sankcie a pokuty sú bližšie vymedze-
né v aktuálne platnom Vykonávacom pokyne SZĽH k DP SZĽH  
v Rozpise súťaží riadených SZĽH pre príslušnú sezónu, 

b) finančnú pokutu jednotlivcovi je možné uložiť súčasne so za-
stavením činnosti,

c) doklad o zaplatení pokuty je povinný klub, alebo jednotlivec 
zaslať na Disciplinárnu komisiu, ktorá pokutu uložila a to naj-
neskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia. Nezaplatenie 
stanovenej pokuty v stanovenom čase môže byť dôvodom 
zvýšenia až do maximálnej výšky. Jej nezaplatenie však nie je 
dôvodom na súdne vymáhanie, ale môžu byť uplatnené ďal-
šie disciplinárne dôsledky.

Článok 10 – Vylúčenie družstva zo súťaže

 Vylúčiť družstvo zo súťaže je možné len za zvlášť závažné poru-
šenie poriadkov a predpisov, pravidiel a športovej etiky. Vylúčené 
družstvo je možné preradiť do nižšej súťaže až o 2 stupne. Tento 
trest musí byť schválený VV SZĽH, v regionálnych súťažiach VV regi-
onálneho zväzu.

Článok 11 – Vylúčenie z činnosti v SZĽH

a) vylúčiť z činnosti v SZĽH je možné toho jednotlivca, ktorý sa 
dopustil zvlášť závažného previnenia, ktoré je nezlučiteľné  
s pravidlami všeobecnej morálky a športovej cti. Tento trest 
musí byť schválený VV SZĽH. 

b) previnilcovi sa odoberie preukaz oprávňujúci k účasti v súťa-
ži (registračný preukaz, trénerský či rozhodcovský preukaz  
a pod. ),

Článok 7 – Zákaz výkonu funkcie

a) trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť na dobu až dvoch 
rokov,

b) trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť trénerom, roz-
hodcom, vedúcim družstiev a iným osobám, povereným od-
bornými funkciami. Voleným zástupcom, resp. majiteľom klu-
bov môže byť zakázaný vstup do určitých priestorov zimných 
štadiónov počas stretnutí. Vo výroku o treste disciplinárna 
komisia určí, ktorých konkrétnych funkcií, prípadne činností s 
ním spojených sa trest týka. Tento trest nie je možné použiť 
na výkon funkcie člena voleného orgánu, príp. majiteľa klubu. 
O tom, či člen voleného orgánu, resp. vlastník klubu môže vy-
konávať svoju funkciu s ohľadom na disciplinárne previnenie, 
ktorého sa dopustil, prináleží rozhodnúť riadiacemu výkon-
nému výboru. O tom, či člen riadiaceho výkonného výboru, 
alebo predseda odbornej komisie môže vykonávať svoju fun-
kciu, s ohľadom na disciplinárne previnenie, rozhodne prísluš-
ný riadiaci výkonný výbor. 

c) disciplinárna komisia má právo členovi voleného orgánu, 
vlastníkovi klubu zákaz funkcie navrhnúť, avšak príslušný vý-
konný výbor nie je jej návrhom viazaný. Disciplinárna komisia 
má právo uložiť trest za previnenie, ktorého sa tento fun-
kcionár dopustil pri výkone činnosti, ktorú vykonáva popri 
volenej funkcii, napr. tréner, vedúci tréner, vedúci družstva, 
rozhodca a pod.

d) disciplinárna komisia má právo v zmysle DP čl.7 ods. b) pod-
robne určiť okruh zakázanej činnosti ( napr. vedenie družstva 
pri stretnutí, vstup do vymedzeného priestoru a pod. ),

e) zákaz výkonu funkcie kapitána je možné uložiť na dobu  
od 3 mesiacov do jedného roka,

f) trest zákazu výkonu funkcie je možné uložiť i podmienečne. 
V takom prípade sa postupuje podľa čl. 6 ods. g)

Článok 8 – Uzatvorenie zimného štadióna

a) trest uzatvorenia zimného štadióna je možné uložiť až na tri 
súťažné stretnutia tomu družstvu, pri ktorého stretnutí došlo 
k disciplinárnemu previneniu,

b) v prípade uloženia tohto trestu musí disciplinárna komisia  
určiť v akom okruhu nesmie potrestané družstvo svoje zápasy 
odohrať. Vzdialenosť sa určí tak, aby bol splnený účel trestu.  
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 f) aktívne pomáhal pri objasňovaní previnenia.
 g) nespôsobil inému ujmu, 
Ustanovenia písm. a) až i) sa primerane použijú aj na kluby / členov SZĽH. 

Článok 14 – Priťažujúce okolnosti

Pri výmere trestu sa berú do úvahy priťažujúce okolnosti  a to  
najmä, že previnilec:

a) sa dopustil previnenia zvlášť surovým spôsobom, zákerne 
alebo  z pomsty,

b) sa dopustil previnenia ako funkcionár,
c) zviedol k previneniu iného,
d) sa dopustil viacerých previnení,
e) sa dopustil previnenia, i keď bol už v predchádzajúcom  

súťažnom období disciplinárne potrestaný,
f) svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže.
g) zatajoval previnenie,
h) závažným spôsobom porušoval rokovací poriadok DK maril 

priebeh konania pred DK, alebo rozhodnutia DK  
i) spôsobil inému ujmu, 
j) neuhradenie pokút a poplatkov jednotlivcom, družstvom 

alebo klubom v stanovenej lehote

Ustanovenia písm. a) až j) sa primerane použijú aj na kluby / členov SZĽH. 

Článok 15 – Termínové tresty

U termínových disciplinárnych trestov ( zastavenie činnosti, zákaz 
výkonu funkcie, uzatvorenie zimného štadióna ) sa stanoví dĺžka 
trestu údajom, ktorým dňom trest začína a končí. Údaj obsahuje 
tiež presné označenie druhu trestu.

Článok 16 – Rozdelenie – prerušenie trestu

 Tresty zastavenia činnosti je treba uložiť tak, aby spadali do sú-
ťažného obdobia. Za tým účelom je možné tresty rozdeliť, alebo 
uložiť na počet súťažných stretnutí. Pokiaľ hráč štartuje pravidel-
ne vo viacerých súťažiach (kategóriách) je možné trest rozdeliť na 
počet súťažných stretnutí v týchto súťažiach. Ak trest prekračuje 
jedno súťažné obdobie, rozdeľuje sa a presúva zbytok trestu na ďal-
šie súťažné obdobie (s prerušením mimo súťažných období). Tento 
údaj musí byť uvedený v rozhodnutí príslušnej disciplinárnej komi-
sie. Súťažné obdobie končí dňom posledného súťažného stretnutia 

c) ak takýto jednotlivec požiada o obnovenie činnosti v SZĽH, je 
potrebný súhlas VV SZĽH, ktorý má právo vyžiadať si záruky 
regionálneho zväzu, riadiaceho orgánu súťaže, klubu, alebo 
príp. odbornej komisie,  

d) trest vylúčenia z činnosti v SZĽH môže byť uložený jednot-
livcovi, ktorý v dobe priestupku bol starší ako 18 rokov.  
Ak je dôvodom vylúčenia spáchanie závažného trestného činu, 
môže byť tento trest uložený aj jednotlivcovi, ktorý už bol  
v dobe jeho spáchania trestnoprávne zodpovedný. 

Článok 12 – Zásady pre ukladanie disciplinárnych trestov

a) proti previnilcovi, voči ktorému bol v disciplinárnom konaní 
disciplinárnou komisiou uložený trest, je možné obnoviť dis-
ciplinárne konanie len vtedy, ak sa dodatočne zistia nové zá-
važné skutočnosti.

b) za jedno previnenie je možné udeliť i viac trestov, pokiaľ to 
ich povaha nevylučuje ( napr. zákaz výkonu kapitána na dlhšiu 
dobu ako zastavenie činnosti a aj pokutu a pod. ),

c) keď disciplinárna komisia prerokováva niekoľko disciplinárnych 
previnení toho istého subjektu, uloží trest za previnenie naj-
ťažšie a k ostatným previneniam prihliada ako k priťažujúcim 
okolnostiam v zmysle článku 14, písm. d).

d) pri treste uloženom IIHF, alebo MOV môže Disciplinárna komi-
sia SZĽH trest upresniť, alebo uložiť trest súbežný, alebo rieši 
uloženie trestu ako súbeh previnení a aj výsledný trest ukladá 
ako súbehový výrok,

e) disciplinárny trest podľa čl. 4, ods. 1, písm. a) DP SZĽH (napo-
menutie) nemožno uložiť spolu s pokutou,

f) v prípade ak disciplinárny trest podľa čl. 4, ods. 1, písm. e)  
a f) DP SZĽH uloží DK SZĽH, tento nadobúda právoplatnosť až 
po jeho potvrdení VV SZĽH.

Článok 13 – Poľahčujúce okolnosti

 Pri výmere trestu disciplinárna komisia prihliada na poľahčujúce 
okolnosti, najmä, že previnilec :
 a) bol vyprovokovaný,
 b) pred previnením sa riadne správal,
 c) škodu, ktorú previnením spáchal, dobrovoľne nahradil,
 d) prejavil úprimnú a účinnú ľútosť,
 e) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil,
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Článok 19 – Disciplinárne orgány

- hokejový klub,
- disciplinárna komisia SZĽH a regionálneho zväzu ĽH,
- Výkonný výbor SZĽH a regionálneho zväzu ĽH.
 Do právomoci jednotlivých disciplinárnych orgánov patria 

previnenia jednotlivcov a kolektívov a riešia ich :
a) disciplinárne komisie a VV regiónov
 - v súťažiach riadených týmito VV,
 - v stretnutiach priateľských, turnajových, pohárových a iných, 

poriadaných v domácom športovom styku, v rámci re- 
giónu a to iba družstvá príslušným regiónom riadené ( ak  
sa v týchto stretnutiach previnili jednotlivci, či družstvá, za-
radené do súťaží riadených rôznymi výkonnými výbormi, po-
tom o ich potrestaní rozhoduje disciplinárny orgán vyššieho 
stupňa ),

 - v stretnutiach v medzinárodnom športovom styku na  úze-
mí regiónu, ktorých sa zúčastnili družstvá zaradené do nimi 
riadených súťaží, s výnimkou reprezentačných.

b) Disciplinárna komisia SZĽH a VV SZĽH
 - súťaže riadené týmto orgánom,
 - stretnutia v medzinárodnom i domácom športovom styku 

družstiev riadených týmto orgánom,
 - stretnutia všetkých reprezentačných družstiev.
c) previnenia reprezentantov širšieho výberu všetkých kategó-

rií  prerokováva vždy Disciplinárna komisia SZĽH,
d) previnenia reprezentantov regiónu, či miest v stretnutiach 

priateľských, turnajových, pohárových a iných v domácom 
športovom styku a v stretnutiach v medzinárodnom styku 
na území regiónu – mesta, prerokováva príslušná disciplinár-
na komisia podľa tohto Disciplinárneho poriadku. O previnení 
a uložení trestu disciplinárna komisia informuje VV SZĽH, kto-
rý môže rozhodnúť rozšíriť trest i na zákaz reprezentácie.

e) previnenia rozhodcov, alebo inštruktorov rozhodcov ktoré 
majú za následok zastavenie činnosti, prerokováva Discipli-
nárna komisia príslušná súťaži, v ktorej sa priestupok stal.

 Pokiaľ neexistuje príslušný územný disciplinárny orgán, prí-
pad prerokuje Disciplinárna komisia najvyššieho zaradenia 
rozhodcu v danom súťažnom období. Príslušná disciplinár-
na komisia má okrem trestov zákazu výkonu funkcie, resp. 
zastavenia činnosti, možnosť potrestať rozhodcu, alebo in-
štruktora rozhodcov aj finančne, podľa závažnosti previne-
nia v zmysle čl. 9 a 33 DP SZĽH. 

v danej sezóne a nové súťažné obdobie začína dňom prvého súťaž-
ného stretnutia v novej sezóne.

KOMPETENCIE V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ
Článok 17 

 O disciplinárnom previnení v zmysle čl. 4 môže rozhodnúť :

a) hokejový klub podľa čl. 4 / 1a) DP SZĽH,
b) disciplinárna komisia príslušného zväzu podľa čl. 4 / 1 písm. 

a) až d); a podľa čl. 4 / 2 písm. a) až e) DP SZĽH,
c) výkonný výbor SZĽH podľa čl. 4 / 1 e, f), 4 / 2 f), g) DP SZĽH  

a v prípade priestupkov pri reprezentačných akciách aj 4 / 1d) 
a e), f) DP SZĽH. Disciplinárna komisia eviduje trest a oznamuje 
klubu výšku trestu. Klub je zodpovedný za to, že trest je  
v plnom rozsahu dodržaný. Pokiaľ disciplinárny trest navrhu-
je výbor klubu a je vyšší ako je jeho kompetencia, oznámi ho 
príslušnej disciplinárnej komisii, ktorá ho posúdi a vynesie 
rozhodnutie. O rozhodnutí disciplinárnej komisie a udele-
ní trestu bude písomne oboznámený príslušný klub, ktorý 
zodpovedá za dodržanie udeleného trestu. Za prípadný štart 
hráča v dobe zastavenia činnosti nesú zodpovednosť : hráč, 
zástupca družstva, tréner a príslušné družstvo ( možnosť 
kontumácie ). Štart hráča v dobe zastavenia činnosti bude 
pokladaný za neoprávnený štart hráča. takýto prípad bude 
mať za následok vyvodenie ďalších disciplinárnych dôsledkov 
v novom konaní na disciplinárnej komisii.

Článok 18 – Tresty udeľované klubmi

a) klub rozhoduje o disciplinárnom previnení svojich členov, 
pokiaľ k takémuto rozhodnutiu nie je príslušný iný discipli-
nárny orgán podľa čl. 19 DP SZĽH,

b) pokiaľ výbor klubu potrestal hráča, funkcionára, či iného či-
novníka iným trestom, ako je v jeho kompetencii, postupuje 
klub v zmysle čl. 17 DP SZĽH. Takto navrhnutý trest treba pre 
disciplinárnu komisiu dostatočne dokumentovať. Neposta-
venie hráča na zápas pre porušenie stanoveného oddielové-
ho poriadku sa v tomto zmysle nepovažuje za disciplinárny 
trest.
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c) keď disciplinárna komisia zistí, že k prerokovaniu je opráv-
nená iná príslušná disciplinárna komisia, neodkladne jej vec 
postúpi.

d) Ak bude predmetom podnetu na disciplinárne konanie žia-
dosť o dodatočné trestanie, žiadateľ je k nej súčasne po-
vinný predložiť všetky dostupné podklady a dôkazy (napr. 
relevantný videozáznam, lekársku správu a pod.). K začatiu 
disciplinárneho konania sa v tomto prípade sa vyžadujú sta-
noviská príslušnej komisie rozhodcov a príslušného riadia-
ceho subjektu. Disciplinárny orgán začne disciplinárne ko-
nanie po doručení odborného stanoviska príslušnej komisie 
rozhodcov a návrhu príslušného riadiaceho subjektu súťaže  
s výsledkom dodatočného trestania bez zbytočného odkla-
du.

 
Článok 22 - Lehoty disciplinárneho konania

 Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, 
keď sa zistilo porušenie pravidiel, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, 
keď došlo k porušeniu pravidiel, s výnimkou prípadu, keď sa v tejto 
veci vedie trestné konanie, alebo tak ustanovujú príslušné právne 
predpisy, Svetový antidopingový kódex alebo iný všeobecne záväz-
ný predpis. 

Článok 23

 Disciplinárna komisia je povinná v disciplinárnom konaní náleži-
te objasniť všetky podstatné okolnosti prerokovávaného prípadu. 
Za týmto účelom je oprávnená prizvať k prerokovaniu osoby, ktoré 
môžu oznámiť dôležité informácie a vyžiadať si písomné dokumen-
ty a správy, prípadne iný dôkazový materiál. Disciplinárna komisia 
má právo prizvať k disciplinárnemu rokovaniu i potrebných sved-
kov. K prerokovávaniu previnenia rozhodcu, inštruktora stretnutia 
má právo disciplinárna komisia prizvať si zástupcu komisie rozhod-
cov, alebo si vyžiadať od nej písomné stanovisko. K prerokováva-
niu rôznych previnení, kde je treba odborné stanovisko, má právo 
disciplinárna komisia prizvať zástupcu, alebo si vyžiadať stanovisko 
ktorejkoľvek odbornej komisie príslušného zväzu. Disciplinárna ko-
misia je povinná o prerokovaní disciplinárnych previnení z oblasti 
porušenia antidopingových pravidiel vopred písomne informovať 
ADA SR, prizvať ADA SR a súčasne ADA SR umožniť vyjadrovať sa 
v konaní, predkladať dôkazy prípadne akýmkoľvek iným spôsobom 
aktívne vstúpiť do konania.

f) pri hosťovaní a striedavom štarte jednotlivca je určujúcim 
faktorom disciplinárna právomoc orgánu, ktorý riadi súťaž, 
kde v príslušnom stretnutí k spáchaniu previnenia došlo,

g) ak disciplinárna komisia, uvedená v čl.19 DP SZĽH, rozhoduje 
o previnení, ktorého sa dopustil športovec alebo funkcionár, 
ktorý je zároveň funkcionárom voleným, či majiteľom klubu 
a ide o previnenie, ktoré by mohlo mať vplyv na ďalší výkon 
jeho volenej funkcie, oznámi to disciplinárna komisia výkon-
nému výboru, ktorého previnilec je voleným členom.

Článok 20 – Pochybnosti o rozhodovaní

 Ak dôjde k pochybnosti o tom, ktorý disciplinárny orgán má pre-
vinenie prerokovať, rozhodne o tom príslušný výkonný výbor.

POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ
Článok 21 – Začatie disciplinárneho konania

a) disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie vždy na 
základe oznámenia Antidopingovej agentúry SR (ďalej len  
„ADA SR“) podľa ustanovenia § 21 ods. 10 zákona č. 300/208 
Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
akékoľvek podania ADA SR a/alebo Svetovej antidopingovej  
organizácie, resp. inej organizácie oprávnenej vykonať do-
pingovú kontrolu.

b) disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie, keď uzná, že 
sú k tomu oprávnené dôvody. Toto môže urobiť z vlastného 
alebo iného podnetu. Podnetom k začatiu disciplinárneho 
konania môžu byť:

 - športovo-technické dokumenty ( zápis zo stretnutia, vo vý-
nimočných prípadoch písomný dodatok rozhodcu k zápisu  
o stretnutí, správa inštruktora),

 - zistenie členov výkonného výboru a členov odborných  
komisií,

 - oznámenie a doklady štátnej správy,
 - doklady IIHF, MOV, zahraničných federácií ĽH, zahraničných  

orgánov štátnej správy,
 - správa v masovokomunikačných prostriedkoch, písomné  

oznámenie, sťažnosť, písomný podnet člena SZĽH, ústne  
oznámenie, návrh člena disciplinárneho orgánu a podobne 
(napr. videozáznam z celého stretnutia).
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v zápise o stretnutí a previnilec má až do rozhodnutia disciplinárnej 
komisie automaticky zastavenú činnosť minimálne na jedno maj-
strovské stretnutie v súlade s Pravidlom ĽH č. 110.

Článok 26

 Ku každému previneniu jednotlivca, družstva alebo klubu (ak 
jeho pokračovaním je disciplinárne konanie) je klub povinný do 
piatich dní od spáchania previnenia zaslať na disciplinárnu komisiu 
písomné stanovisko s návrhom na potrestanie. To isté platí ak sa 
prerokúva priestupok kolektívu, ak sa rokovania nezúčastní zástup-
ca klubu. Tieto písomné stanoviská s podpisom a odtlačkom pe-
čiatky je možné predložiť disciplinárnej komisii doporučene poštou, 
faxom, e-mailom alebo osobne, najneskoršie v priebehu disciplinár-
neho konania, ak je piaty deň dňom rokovania DK. V prípade reali-
zácie urýchleného elektronického alebo faxového stanoviska platí 
pre kluby naďalej povinnosť predložiť originál stanoviska v lehote  
do 5 dní odo dňa spáchania previnenia. 
 Nepredloženie tohto písomného stanoviska s návrhom na po-
trestanie v stanovenej časovej lehote bude DK posudzované a rie-
šené v zmysle prílohy 2B / 13 DP SZĽH. V prípade, že je na  stretnu-
tie delegovaný inštruktor rozhodcov k uloženiu trestu v hre, alebo 
iných disciplinárnych skutočností je KR SZĽH povinná bezodkladne 
automaticky poskytnúť DK SZĽH kópiu Správy inštruktora. 

Článok 27

 Podľa povahy a závažnosti prípadu, k rokovaniu disciplinárnej 
komisie môžu byť prizvaní i vedúci funkcionári klubu, tréneri, vedú-
ci družstiev, rozhodcovia, inštruktori rozhodcov, prípadne i hlavný 
usporiadateľ.

Článok 28

 Ak sa pri prerokovávaní prípadu dospeje k takým okolnostiam, 
že sa previnenie javí ako prečin, alebo trestný čin, upozorní discipli-
nárna komisia svoj výkonný výbor a príslušný orgán.

Článok 29

 Keď sa preukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárna komisia 
vydá rozhodnutie o tom, že sa disciplinárne konanie zastavuje. Ko-
nanie sa zastaví aj v prípade, keď nie je jednoznačne dokázané pre-
vinenie. Disciplinárna komisia rozhoduje hlasovaním svojich členov. 
V prípade rovnosti hlasov má predseda 2 hlasy. Porady a hlasovania 
disciplinárnej komisie pred vydaním rozhodnutia sa zúčasťnuje iba 
disciplinárna komisia.

Článok 24

a) Rokovanie disciplinárnej komisie je neverejné a prebieha podľa 
osobitného rokovacieho poriadku za účasti previnilca, alebo ďal-
ších predvolaných, resp. prizvaných osôb. Pri rokovaní discipli-
nárnej komisie sa na jej vyzvanie vyjadruje iba previnilec, alebo 
predvolaný účastník disciplinárneho konania. Previnilcovi, alebo 
účastníkovi disciplinárneho konania musí byť daná možnosť zú-
častniť sa prerokovávania jeho previnenia a vyjadriť sa ku všet-
kým skutočnostiam, ktoré sú podkladom k rokovaniu a rozhodo-
vaniu disciplinárnej komisie. Ak sa predvolaný previnilec, alebo 
účastník disciplinárneho konania na rokovanie disciplinárnej ko-
misie nedostaví, včas a riadne sa neospravedlní, uloží mu discip-
linárna komisia finančnú sankciu za neúčasť a môže rozhodnúť i 
v jeho neprítomnosti. Ak je jeho prítomnosť aj naďalej nutná a 
previnilec, alebo účastník disciplinárneho konania bol predvolaný 
a na rokovanie sa nedostavil, alebo sa ospravedlnil, disciplinárna 
komisia rokovanie odročí.

b) Disciplinárna komisia môže prerokovať previnenie previnilca bez 
jeho účasti, pokiaľ previnilec  doručí vopred disciplinárnej komisii 
svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie 
disciplinárneho previnenia bez jeho účasti, ak tento disciplinárny 
poriadok neustanovuje inak, alebo ak nie je v rozhodnutí discipli-
nárnej komisie stanovené inak.

c) Ak sa previnilec aj napriek riadnemu predvolaniu na prerokova-
nie disciplinárneho previnenia nedostavil ani nezaslal písomné 
vyjadrenie s výslovným súhlasom na prerokovanie disciplinárne-
ho previnenia bez jeho účasti, je disciplinárna komisia oprávnená 
disciplinárne previnenie prerokovať. 

d) Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní znášajú predvolané 
osoby, alebo kluby, ak ďalej nie je uvedené inak.

e) Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie preroko-
vať z dôvodov na strane disciplinárneho orgánu, cestovné výdav-
ky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred disciplinárny 
orgán, uhradí príslušný riadiaci zväz, pri ktorom disciplinárny or-
gán pôsobí.

f) Disciplinárna komisia v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
prizná čiastočnú alebo úplnú náhradu účelne vynaložených (ces-
tovných) nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej sú-
činnosti v disciplinárnom konaní (najmä prizvaných osôb, alebo 
svedkov), v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť 
bez nároku na náhradu vynaložených nákladov.

Článok 25

 Keď je hráč, tréner alebo funkcionár potrestaný trestom v hre, 
alebo sa dopustí závažného previnenia pred stretnutím, alebo po 
ňom, rozhodca, ktorý riadi stretnutie túto skutočnosť uvedie do 
zápisu a oznámi to zástupcovi družstva, ktorý oznámenie potvrdí  
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z oblasti porušenia antidopingových pravidiel je tiež ADA SR 
oprávnená podať odvolanie v lehote podľa predchádzajúcej 
vety.

b) Odvolanie musí obsahovať nové skutočnosti a vecné argu-
menty než pri pôvodnom disciplinárnom konaní a musí byť 
doložené dokladom o uhradení  sankčnou garanciou,  ktorá 
je v polovičnej výške  nákladov disciplinárneho konania  ( viď 
čl. 33 DP SZĽH ). Pred podaním odvolania musia byť zaplatené 
vyrubené sankcie a pokuty.

c) Odvolanie, ktoré nebude obsahovať všetky predpísané nále-
žitosti, alebo ak nebudú pri jeho podaní splnené podmienky 
uvedené v odsekoch a), b) tohto článku, nebude prerokované 
a VV SZĽH alebo VV príslušného regionálneho zväzu o nepre-
rokovaní z dôvodu nesplnenia podmienok písomne vyrozumie 
odvolávateľa.

d) Výkonný výbor SZĽH, resp. regionálneho zväzu v odvolacom 
konaní vydá rozhodnutie, ktoré je konečné. V prípade, že  
VV SZĽH, resp. regionálneho zväzu pri preskúmaní zistí, že v roz- 
hodnutí DK sú nedostatky môže rozhodnutie disciplinárnej 
komisie zmeniť, alebo jej ho vrátiť na opravenie, resp. prehod-
notenie, pričom nedostatky z pôvodného rozhodnutia uvedie 
v rozhodnutí o odvolaní.

e) Ak Výkonný výbor SZĽH, resp. regionálneho zväzu zmení roz-
hodnutie Disciplinárnej komisie SZĽH, resp. regionálneho zvä-
zu v prospech predkladateľa odvolania, peňažitý vklad sa vráti 
odvolávateľovi a toto rozhodnutie je konečné.

f) Ak VV SZĽH, resp. regionálneho zväzu uzná dôvody odvolávate-
ľa je oprávnený v ojedinelých prípadoch hodných zvláštneho 
zreteľa zmierniť dopad tvrdosti Stanov, predpisov a poriadkov 
SZĽH, pričom toto jeho rozhodnutie je konečné.  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 32 – Účasť na disciplinárnom konaní

a) vylúčený hráč, ktorému bol uložený trest v hre, môže sa do-
staviť na najbližšie rokovanie príslušnej disciplinárnej komi-
sie,

b) ak je vylúčeným hráčom člen družstva mladší ako 18 rokov  
a jeho účasť na rokovaní disciplinárnej komisie je nutná, musí 
zúčastniť rokovania v sprievode trénera, alebo zástupcu druž-
stva.

Článok 30

 Z rokovania disciplinárnej komisie sa vyhotoví zápis, ktorý ob-
sahuje platné údaje o priebehu a záveroch rokovania. Rozhodnutie 
disciplinárnej komisie vyhlasuje za komisiu previnilcovi jej predseda 
(v prípade neprítomnosti predsedu poverený člen komisie) a ďal-
šie vyrozumenie (elektronickou poštou, faxové a písomne poštou 
zabezpečuje sekretár komisie). Keď je previnilec prítomný na roko-
vaní, oznámi mu disciplinárna komisia svoje rozhodnutie s podstat-
nými dôvodmi a poučí ho o práve podať odvolanie. Keď sa previni-
lec nezúčastnil rokovania disciplinárnej komisie, vyrozumie ho táto  
o svojom rokovaní priamo, alebo prostredníctvom klubu. Vyrozume- 
nie však musí byť zaslané písomne a doporučene a musí obsahovať 
výrok o potrestaní, dĺžku trestu, prípadne pokutu, krátke zdôvod-
nenie a poučenie o odvolaní. Rozhodnutie (vyrozumenie) z oblasti 
porušenia antidopingových pravidiel disciplinárna komisia zašle rov-
nako ADA SR. Rozhodnutie disciplinárnej komisie nadobúda účin-
nosť dňom jeho vyhlásenia, ak  v rozhodnutí nie je uvedený iný deň 
nadobudnutia účinnosti.
 Rozhodnutie doručené s potvrdením sa považuje za doručené 
dňom prevzatia písomnosti vyznačeným na potvrdení o doručení; 
písomnosť doručovaná poštou bez potvrdenia doručenia sa považuje 
za doručenú tretím dňom odo dňa odoslania písomnosti; písomnosť 
doručovaná faxom, alebo elektronickou poštou sa považuje za doru-
čenú nasledujúci pracovný deň po dni jej odoslania; písomnosť, kto-
rú nie je možné dva krát po sebe doručiť, sa považuje za doručenú.    

Rozhodnutie  sa doručuje:
a) osobne na zasadnutí DK,
b) poštou alebo osobou oprávnenou prepravovať a doručovať 

poštové zásielky alebo kuriérom,
c) faxom alebo elektronickou poštou na faxové číslo alebo adre-

su elektronickej pošty, ktorú adresát uviedol na doručovanie 
písomnosti pre potreby rozhodcovského konania,

d) iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosť. 

Článok 31

a) Voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže podať odvola-
nie písomne doporučeným listom do 15 odo dňa doručenia 
rozhodnutia len potrestaná fyzická, resp. právnická osoba  
a to druhostupňovému orgánu ( na úrovni SZĽH na Výkonný 
výbor SZĽH, na úrovni regiónov na výkonný výbor regionál-
neho zväzu ). V prípade rozhodnutia disciplinárnej komisie 
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b) trest zaznamenáva disciplinárna komisia, ktorá o treste roz-
hodla.

Záznam obsahuje :
 - druh trestu a za čo bol uložený,
 - dĺžku trestu s určením začiatku a konca, resp. počet stretnu- 

 tí a akých,
 - záznam výsledku odvolania sa potrestaného,
 - nepodmienenosť alebo podmienenosť trestu vrátane doby  

 podmienky,
 - sankciu alebo pokutu a  dobu jej splatnosti
c) na vedomie dáva disciplinárna komisia trest klubu, odborným 

komisiám a pod.

USTANOVENIE O VYŠŠÍCH TRESTOCH

Článok 36 – Evidencia vyšších trestov

a) za vyššie tresty v zmysle tohto ustanovenia sa považujú :
 - VT  =  väčší trest    =   5 minút
 - OT  =  osobný trest = 10 minút
 - OK =  osobný trest do konca zápasu

 Pre toto ustanovenie sa do počtu obdržaných vyšších trestov 
nepočítajú:

  TH = trest v hre
 Pri tomto treste je automatické zastavenie činnosti je osobit- 

né disciplinárne konanie.
b) každý klub je povinný viesť vlastnú evidenciu vyšších trestov 

v zmysle čl. 36 ods. f) DP SZĽH a to u každého jednotlivého 
hráča vo všetkých súťažných stretnutiach jedného súťažného 
obdobia. Klub zodpovedá za správnosť evidencie. Za súťažné 
stretnutie sa pre toto ustanovenie považuje len majstrovské 
stretnutie všetkých stupňov.

c) - po piatom vyššom treste jedného hráča v jednom súťažnom 
období úhrnne vo všetkých súťažiach má hráč automaticky 
zastavenú činnosť na jedno majstrovské stretnutie v jednom 
dni. Klub zodpovedá za to, že hráč v najbližšom majstrovskom 
stretnutí v jednom dni nebude hrať. (viď čl. 6, písm. d) DP 
SZĽH), 

 - v prípade, že jeden a ten istý hráč obdrží v priebehu sezó-

Článok 33

 Klubu, ktorého člen alebo kolektív bol disciplinárne potrestaný, 
môže byť okrem pokuty, poplatkov za zápis trestu predpísaná aj 
úhrada nákladov disciplinárneho konania:

 - náklady disciplinárneho konania :
 - na úrovni SZĽH ..... do 70,- €  
 - na úrovni regiónu ..... do 40 ,- € 
Sankcie a pokuty sú bližšie vymedzené v aktuálne platnom Vykoná-
vacom pokyne SZĽH k DP SZĽH v Rozpise súťaží riadených SZĽH pre 
príslušnú sezónu. 

Článok 34 – Zmena zvyšku trestu na podmienečný

a) po odpykaní najmenej polovice trestu zastavenia činnosti, 
zákazu výkonu funkcie, či uzatvorenie ihriska je možné zvy-
šok trestu zmeniť na podmienečný. Skúšobná doba na zmenu 
podmienečného trestu sa stanoví na dobu od 3 mesiacov do 
1 roku. O zmene zvyšku trestu na podmienečný rozhoduje 
tá disciplinárna komisia, ktorá o treste rozhodla s konečnou 
platnosťou.

b) o zmenu zvyšku trestu môže požiadať výlučne sám previnilec 
písomne. K žiadosti musí priložiť doklad o   úhrade, ktorý je  
v polovičnej výške   sankčnej garancie disciplinárneho konania 
( viď čl. 33 DP SZĽH ), pričom musia byť zaplatené aj vyrubené   
a uložené sankcie a pokuty stanovené v rozhodnutí príslušnej 
disciplinárnej komisie.

c) zmena zvyšku trestu na podmienečný nemôže byť uplatne-
ná u trestov podľa Prílohy 1A, ods. 9, písm. c) až h) ods. 7, 
písm. c), ods. 8, písm. c) a u trestov podľa Smernice a kon-
trolu dopingu v SZĽH, u finančných trestov, u trestov podľa 
ustanovenia čl. 36 Disciplinárneho poriadku SZĽH, ( t.j. za päť 
a viac vyšších trestov ) a u trestov za priestupky pri porušení 
morálky pri reprezentačných akciách.

d) v prípade, že disciplinárna komisia žiadateľovi o zmenu trestu 
na podmienečný nevyhovie, sankčná garancia sa nevracia. 

Článok 35 – Evidencia trestov

a) disciplinárny orgán zaznamenáva disciplinárne tresty:
 - o každom treste vedie disciplinárny orgán evidenciu
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súťažnom stretnutí   rozhoduje príslušná disciplinárna komisia 
na základe všetkých podkladov, najmä celkového počtu vyš-
ších trestov a trestov v hre previnilca. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 37

 Záväzný výklad Disciplinárneho poriadku SZĽH vydáva Výkonný 
výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Článok 38

a) Tento Disciplinárny poriadok SZĽH bol schválený Radou SZĽH 
v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 9. júna 2000 s účin-
nosťou od 10. júna 2000. 

b) Posledné zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku SZĽH 
schválila Rada SZĽH 26. júna 2014 v Bratislave s účinnosťou od 
27. júna 2014. Zároveň sa vydáva úplné znenie Disciplinárneho 
poriadku SZĽH.

c) Posledné zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku SZĽH 
schválil Kongres SZĽH 25. júna 2015 v Bratislave s účinnosťou 
od 26. júna 2015. Zároveň sa vydáva úplné znenie Disciplinár-
neho poriadku SZĽH.

PRÍLOHY

Príloha 1 A - tresty pre jednotlivcov
Príloha 2 B - tresty kolektívom
Príloha 3 C - Záväzné výklady VV SZĽH

ny desať vyšších trestov, má automaticky zastavenú činnosť 
na dve majstrovské stretnutia (v celých kalendárnych dňoch), 
zaplatí dvojnásobok   príslušnej sankčnej garancie  za zápis 
trestu  a príslušná DK má právo predvolať takéhoto hráča na 
svoje zasadnutie a tento trest môže zvýšiť.

 - v prípade, že jeden a ten istý hráč obdrží v priebehu sezóny 
pätnásť a viac vyšších trestov, má automaticky zastavenú čin-
nosť až do prerokovania príslušnou DK, ktorá rozhodne o jeho 
potrestaní v zmysle Prílohy 1A, ods. 6 DP SZĽH a stanoví mu 
osobitnú finančnú sankciu. Postih za vyššie tresty je samo-
statný a nie je možné ho zlučovať s podmienečným trestom 
v zmysle čl.6 ods. f) DP SZĽH. Keď hráč v jednom stretnutí ob-
drží viac vyšších trestov ( VT, OT, OK ), tieto sa mu spočítavajú. 
Vylúčenie  TH – trestom v hre sa rieši samostatne.

d) ak hráč obdržal piaty vyšší trest a hráč na najbližšie majstrov- 
ské stretnutie v jednom dni nenastúpi, klub je povinný  
do 3 dní oznámiť disciplinárnej komisii stretnutie, v ktorom 
nenastúpi. Táto skontroluje správnosť postupu a zaznamená-
va trest zastavenia činnosti na jedno majstrovské stretnutie 
do svojej evidencie a na vedomie dá klubu. Hráč je povinný 
za prejednanie a zápis trestu do určenej doby uhradiť  stano-
venú sankciu alebo pokutu. Ak tak neurobí budú voči nemu 
uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.

e) ak hráč nastúpi na ďalšie majstrovské stretnutie po piatom 
vyššom treste a poruší ustanovenia čl. 6, písm. d) DP SZĽH, 
bude toto považované za neoprávnený štart so všetkými dis-
ciplinárnymi a športovými dôsledkami.

f) ak má hráč povolený striedavý štart, hosťovanie alebo v prie-
behu jedného súťažného obdobia prestúpil do iného klubu, 
resp. klubov, je povinný ohlásiť vedúcim družstiev a tréne-
rom, aké a koľko vyšších trestov v tom – ktorom zápase ob-
držal. Pri prestupe je povinný pôvodný klub oznámiť novému 
klubu, koľko vyšších trestov prestupujúci hráč obdržal.  

g) vyššie tresty sa neprenášajú do stretnutí Finálového turnaja  
o Majstra SR v kategórii žiakov; do stretnutí Play-off,  baráže  
a do nariadených rozhodujúcich stretnutí všetkých súťaží.

h) O rozdelení vyšších trestov na určitú súťaž a o ich prenose do 
nasledujúcej sezóny , vrátane prenosu automatického zasta-
venia činnosti ak hráč obdržal piaty vyšší trest v poslednom 
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6. NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA:
a) Napr. zbytočné pokrikovanie na ľade,
dohadovanie sa s rozhodcom, opakované porušovanie pravidiel a pod. 
   1 – 4 zápasy 1 – 2 mesiace
b) Napr. navádzanie, pomoc, organizovanie 
porušovania predpisov, poriadkov a smerníc SZĽH    
  1 – 3 mesiace 3 – 6 mesiacov 
c) hráčov, funkcionárov, činovníkov stretnutí pred, počas 
a po stretnutí
  1 – 8 zápasov 2 – 3 mesiace
(okrem pokuty aj náhradu preukázateľnej škody podľa čl. 6, písm. g) DP SZĽH)

7. URÁŽKY SÚPERA, SPOLUHRÁČA, TRÉNEROV, 
FUNKCIONÁROV, USPORIADATEĽOV A DIVÁKOV :
a) ľahšie prípady 
( posunky, nadávky ) 1 – 4 zápasy    1 – 2 mesiace
b) ťažšie prípady ( ponižovanie,
pľuvanie, vyhrážanie, vulgárne
urážky, urážky a pod. )  1 – 2 mesiace    2 – 4 mesiace
c) národnostné, rasové, etnické urážky
  1 – 3 mesiace 4 – 6 mesiacov 

8. URÁŽKY ROZHODCOV A ČINOVNÍKOV STRETNUTIA, 
ALEBO FUNKCIONÁROV KLUBOV A DRUŽSTIEV HRÁČMI 
A FUNKCIONÁRMI KLUBOV A DRUŽSTIEV  
a) kritizovanie, posunky, 
zosmiešňovanie, neuposlúchnutie,
hrubé protestovanie 1 – 4 zápasy 1 – 2  mesiace
b) hrubé, vulgárne urážky,
pľuvanie, poliatie tekutinou a pod. 6 – 10 zápasov 2 – 4 mesiace
c) vyhrážanie, národnostné, 
 rasové, etnické urážky         2 – 5 mesiacov 6 – 12      mesiacov 
d) hrubé protestovanie, zosmiešňovanie,
urážky, vyhrážanie, národnostné urážky 
funkcionárov klubov a družstiev voči rozhodcom,
činovníkom stretnutia, alebo funkcionárom
  pokuta  zastavenie  
   činnosti

9. NEČISTÁ, NEBEZPEČNÁ, HRUBÁ HRA,  FYZICKÉ NAPÁDANIE:
a) kopnutie, udretie alebo napadnutie hráča inou formou
bez zranenia 1 – 8 zápasov 2 – 3 mesiace
b) ak došlo k ľahšiemu zraneniu podľa bodu a) ***
  1 – 12 zápasov 12 – 24        zápasov 

    Prílohy : A – tresty jednotlivcov
      B – tresty kolektívov

PRÍLOHA: 1 A - TRESTY PRE JEDNOTLIVCOV

Druh previnenia: Zastavenie činnosti, výkonu funkcie, pokuta:

  I. prípad : II. opakovane : 

 1. NEOPRÁVNENÝ ŠTART:
 Napr. štart hráča na cudzí alebo 
 neplatný preukaz, štart hráča za
 družstvo iného klubu bez povolenia
 riadiaceho orgánu, štart hráča za 
 vyššiu vekovú kategóriu bez povolenia,
 štart hráča za nižšiu vekovú kategóriu, 
 nedodržanie povinností stanovených 
 čl. 20, písm. a) Súťažného poriadku  SZĽH“

a) hráč * 4 – 6 zápasov 3 mesiace
b) tréner družstva 2  mesiace 6  mesiacov 
c) zástupca družstva 2  mesiace         6  mesiacov

2. NEOPRÁVNENÝ ŠTART:
V čase nepodmienečného zastavenia činnosti : 
  predĺženie o predĺženie o
a) hráč * 6 – 10 zápasov  3 – 6 mesiacov
b) tréner družstva 1 – 2 mesiace 3 – 6 mesiacov
c) zástupca družstva 1 – 2 mesiace 3 – 6 mesiacov

3. NEOSPRAVEDLNENÉ NEDOSTAVENIE SA 
K REPREZENTAČNÉMU ALEBO VÝBEROVÉMU STRETNUTIU :
a) na úrovni reprezentácie SR 1 – 2 mesiace    2 – 4 mesiace
b) na úrovni reprezentácie regiónu 2 – 4 zápasy      1 – 3 mesiace

4. PORUŠENIE MORÁLKY PRI REPREZENTAČNÝCH AKCIÁCH:
- 1. prípad 3 - 9 mesiacov
- ďalší prípad 6 - 18 mesiacov 

5. NEZODPOVEDNÝ PRÍSTUP HRÁČA PRI PRESTUPE :
Napr. hlásenie prestupu do viacerých 
klubov v jednom prestupovom termíne, nedodržanie dohôd a pod. *) 
  2 – 6 mesiacov 6 – 12 mesiacov 
* nevzťahuje sa na hráčov do 15 rokov
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činovníka stretnutia, ktorým bolo poškodené zariadenie zimného 
štadióna v dôsledku  jeho  hrubého správania sa 
  1 – 12 zápasov 3 – 6 mesiacov 
  a náhrada vzniknutej a náhrada vzniknutej  
  škody * škody *
b) rozhodcu alebo inštruktora rozhodcov – hrubé, vulgárne, alebo  
 národnostné, rasové, etnické urážky, vyhrážanie sa, posunky
 pred, počas alebo po stretnutí  
  8 – 12 stretnutí 3 – 6 mesiacov 
  + pokuta + pokuta 
c) trénera, alebo iného činovníka stretnutia, alebo pomocných 
 funkcií (Pravidlá ĽH)  
 - hrubé, vulgárne, alebo národnostné, rasové, etnické urážky, 
 vyhrážanie sa, posunky pred, počas alebo po stretnutí 
  8 – 12 stretnutí 3 – 6 mesiacov 
  + pokuta  + pokuta

11. ÚMYSELNÉ OVPLYVŇOVANIE VÝSLEDKU:
Napr. nenastúpenie k stretnutiu, sabotovanie hry,
postavenie hráčov nižšej kategórie a pod.

a) ak bol preukázaný pokus, alebo priame ovplyvňovanie výsledku 
stretnutia bez preukázania podplácania a bez preukázania sľubu 
podplácania, avšak formou ponuky, alebo poskytnutia iných nená-
ležitých, nefinančných výhod
tréner, hráč, činovník 6 – 12 zápasov 3 – 9 mesiacov 
b) ak bolo dokázané podplatenie alebo sľub podplatenia, 
prípadne ak bolo podplatenie vymáhané 
  12-36 mesiacov  vylúčenie z
  zastavenia činnosti, činnosti v SZĽH
  alebo výkonu 
  funkcie     

12. UVÁDZANIE NESPRÁVNYCH ÚDAJOV:
Falšovanie športovo-technických  písomností, nesprávne a zavádza-
júce údaje v Zápisoch o stretnutiach, v Správach inštruktorov, v ofi-
ciálnych stanoviskách, nesprávne a zavádzajúce svedecké výpovede 
pred orgánmi zväzov ĽH
a) hráči 1 – 12 mesiacov  12 – 36      mesiacov 
b) funkcionári, tréneri, rozhodcovia, inštruktori rozhodcov      
  1 – 12 mesiacov  12 – 36       mesiacov 
  + pokuta  + pokuta

c) ak došlo k ťažšiemu zraneniu podľa bodu a) ***
  3 – 4 mesiace 4 – 12      mesiacov 
d) pokus o napádanie rozhodcu, inštruktora rozhodcov, trénera, funkci-
onára, usporiadateľa alebo diváka pred, počas alebo po stretnutí hráčom 
alebo iným činovníkom stretnutia bez priameho kontaktu (nastrelením 
puku, hodením časti výstroja, alebo hokejky a pod.) 
  4 – 12 zápasov 4 – 6       mesiacov 
- pokus o fyzické napádanie rozhodcu, inštruktora rozhodcov, tré-
nera, funkcionára, usporiadateľa alebo diváka pred, počas alebo po 
stretnutí hráčom alebo iným činovníkom stretnutia (napr. sotenie, 
vrazenie a pod.)
  12 – 24 zápasov 6 – 12 mesiacov 
e) fyzické napádanie rozhodcu, inštruktora rozhodcov, trénera, fun-
kcionára, usporiadateľa  alebo diváka  pred, počas alebo po stretnutí  
hráčom alebo iným činovníkom stretnutia (nedokonaný čin nižšej 
intenzity)     
  24 – 36 zápasov 9 – 18       mesiacov 
f) fyzické napádanie rozhodcu, inštruktora rozhodcov, trénera, fun-
kcionára, usporiadateľa  alebo diváka  pred, počas alebo po stretnutí  
hráčom alebo iným činovníkom stretnutia (dokonaný čin vyššej in-
tenzity)     
  36 – 48 zápasov vylúčenie z
   činnosti v SZĽH 
g) ak došlo k ľahšiemu zraneniu podľa bodu d), e), f) *** 
  12 – 18 mesiacov vylúčenie z
   činnosti v SZĽH 

h) ak došlo k ťažšiemu zraneniu podľa bodu d), e), f) *** 
  18 – 36 mesiacov vylúčenie z
   činnosti v SZĽH 

*** ľahšie zranenie s práceneschopnosťou do 7 dní, 
 ťažšie zranenie s práceneschopnosťou nad 7 dní
*** okrem iných podkladov prihliada DK aj na odborné stanoviská,  
 zdravotný stav, spôsob zranenia, mieru zavinenia, druh a rozsah  
 zranenia, podľa povahy aj na dlžku a dobu liečenia a pod.,

10. HRUBÉ SPRÁVANIE SA :
a) Napr. vzájomná bitka, nakorčuľovanie, či úmyselné podrazenie 
rozhodcu, odtláčanie rozhodcu, ťahanie rozhodcu za dres, zdržiava-
nie sa hráča na hráčskej či trestnej lavici, keď bol vylúčený do konca 
zápasu a vykázaný do kabíny ; konanie hráča, rozhodcu, alebo iného 
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19. NEČESTNÉ ROZHODOVANIE ROZHODCU :
a) dokázané jednostranné rozhodovanie bez podplatenia s poskyto-
vaním iných nenáležitých nefinančných výhod  
 6 – 12 mesiacov 24 – 36 mesiacov
b) ak bolo podplatenie dokázané  
 24 – 36 mesiacov vylúčenie z
 + náhrada škody činnosti v SZĽH
20. NESPRÁVNOSTI PRI VYÚČTOVANÍ :
Napr. pri náhradách poskytovaných dobrovoľným pracovníkom, 
rozhodcom, inštruktorom rozhodcov   
  1 – 4 týždne 1 – 3 mesiace
  + finančná sankcia + finančná sankcia

21. MACHINÁCIE HOSPODÁRSKEHO CHARAKTERU :
v rámci SZĽH a regiónov   
  1 – 6 mesiacov 6 – 12       mesiacov 

22. MACHINÁCIE NARUŠUJÚCE REGULÁRNOSŤ SÚŤAŽE :     
Napr. rokovanie s hráčmi, rozhodcami alebo funkcionármi, ktoré dá 
podnet k ovplyvňovaniu výsledkov stretnutia podplácaním, sľubom 
podplatenia, navádzaním alebo prehováraním a i.      
  6 – 12 mesiacov vylúčenie z
   činnosti v SZĽH 

23. NEOHLÁSENIE POKUSU O OVPLYVŇOVANIE :
Ak na niekoho bol urobený pokus o ovplyvnenie zápasu v zmysle 
predchádzajúceho bodu 11 a 19 a tento ho neohlásil ho, hoci sa mu 
nepodrobil, ale ho zamlčal pred orgánmi   
  1 – 4 mesiace 4 – 8 mesiacov 

24. PORUŠOVANIE ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL  :
Pozitívny výsledok dopingovej kontroly alebo akékoľvek iné poruše-
nie antidopingových pravidiel podľa smernice pre kontrolu a postih 
dopingu

25. VYHÝBANIE SA TRESTU 
hráč, tréner, činovník, alebo rozhodca,
inštruktor rozhodcov       3-4 mesiace 5-6 mesiacov

13. NESPRÁVNOSTI PRI PRESTUPOCH A TRANSFEROCH 
SPÔSOBENÉ FUNKCIONÁRMI :
Napr. získavanie hráča nekalým spôsobom bez súhlasu materského 
klubu, za účelom štúdia na škole, ktoré sa neuskutoční a pod.
  3 – 6 mesiacov 6 – 12 mesiacov 

14. USTANOVENIE O VYŠŠÍCH TRESTOCH (Viď znenie čl. 36) 
Zastavenie činnosti hráčovi po obdržaní:
a) 5 VT 1 majstrovský zápas nepodmienečne 

b) 10 VT 2 majstrovské zápasy nepodmienečne

c) 15 VT a viac postih podľa 1A/6, písm. a)

15. VSTUPOVANIE DO ŠATNÍ ROZHODCOV :
Vstupovanie kohokoľvek do šatne rozhodcov bez predchádzajúce-
ho súhlasu alebo vyzvania rozhodcov alebo inštruktora rozhodcov 
stretnutia pred zápasom, počas hry, cez prestávky i po skončení 
zápasu 1 – 4 týždne 1 – 3 mesiace

16. ODMIETNUTIE DRUŽSTVA POKRAČOVAŤ V HRE :
Odmietnutie vrátiť sa na ľadovú plochu a pokračovať v hre po pred-
chádzajúcej výzve rozhodcu, prípadne začať hru s družstvom, ktorá 
je už na ľade Tréner a zástupca družstva  
  1 – 3 mesiace 3 – 6 mesiacov 

17. NEPOVOLENÝ VSTUP NA ĽADOVÚ PLOCHU :
Ak ktokoľvek po začatí hry vstúpi bez povolenia rozhodcom na ľado-
vú plochu, hráčsku lavicu súpera a trestnú lavicu ( tréner,  zástupca 
družstva, lekár, funkcionár a i. ) 1 – 4 týždne 1 – 3 mesiace

18. PORUŠENIE SÚŤAŽNÉHO PORIADKU ROZHODCOM :
a) nedostatočne a neúplne vyplnený zápis, príp. jeho oneskorené 
doručenie, oneskorené dostavenie sa na stretnutie nekompletné 
údaje, nedodržanie čl. 44 SP SZĽH a podobne
  pokuta do výšky 
  paušálu  1 – 6 mesiacov
b) neospravedlnené nedostavenie sa na stretnutie 
  2 – 8 týždňov 1 – 3 mesiace
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32. Korupcia 
a) Kto sám alebo prostredníctvom iného vo svoj prospech alebo v 
prospech tretej osoby ponúkne, sľúbi alebo poskytne neoprávnenú 
výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hráčovi, činovní-
kovi stretnutia alebo inej osobe pôsobiacej v štruktúrach IIHF ale-
bo SZĽH, alebo jeho členov s úmyslom naviesť ho k porušeniu ich 
predpisov alebo záväzného rozhodnutia, uloží sa mu pokuta, zákaz 
činnosti na všetkých aktivitách spojených s hokejom alebo aj zákaz 
vstupu do vymedzených priestorov 
  6-12 mesiacov  vylúčenie
   zastavenia činnosti, z činnosti
  alebo výkonu funkcie v SZĽH*
b) Kto sám alebo prostredníctvom iného požiada, dá si sľúbiť alebo 
prijme neoprávnenú výhodu vo svoj prospech alebo v prospech tre-
tej osoby, aby porušil predpisy SZĽH, alebo riadiaceho orgánu, uloží 
sa mu trest,
  12-24 mesiacov  vylúčenie 
  zastavenia činnosti, z činnosti  
  alebo výkonu funkcie v SZĽH*
c) Kto sa dopustí disciplinárneho previnenia uvedeného v písm. a)  
a b) závažným spôsobom alebo opakovane, môže sa mu uložiť zákaz 
účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom na doživotie.
  24-36 mesiacov  vylúčenie 
  zastavenia činnosti, z činnosti 
  alebo výkonu funkcie v SZĽH *
* (napr. aj ak následkom nezodpovedného konania bola spôsobená 
škoda väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám)
Pozn.: Ak je podľa tejto prílohy uložená finančná pokuta, alebo náhrada ško-

dy zástupcovi družstva, Disciplinárna komisia SZĽH predpíše jej náhradu klubu, 

ktorého zástupca družstva bol potrestaný. Klub je povinný stanovenú čiastku 

uhradiť a prípadné vymáhanie si uplatňovať voči previnilcovi.

26. NEDODRŽIAVANIE ROKOVACIEHO PORIADKU DK 
hráč, tréner, činovník, rozhodca, inštr. rozhodcov a i.   
- po prvom verbálnom upozornení napomenutie 
- po druhom verbálnom upozornení pokuta do 100 €
- po treťom verbálnom upozornení pokuta do 200 €
    a vykázanie 
   z rokovacej miestnosti**
**podľa platného Rokovacieho poriadku DK
27. NEDODRŽANIE, ALEBO PORUŠENIE STANOV, PORIADKOV 
A SMERNÍC SZĽH, PORUŠENIE NARIADENÍ A ROZHODNUTÍ ODBOR-
NÝCH KOMISÍÍ, ALEBO RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ
jednotlivcom (hráč, tréner, činovník, alebo rozhodca, inštruktor 
rozhodcov ai.) 
a) menej závažný prípad 1-3 mesiace 4-6 mesiacov
b) závažný prípad 4-6 mesiacov 7-12 mesiacov 
c) obzvlášť závažný prípad  12-36 mesiacov vylúčenie z 
  + finančná sankcia činnosti v SZĽH 
(napr. ak následkom nezodpovedného konanie bola spôsobená ško-
da väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám)
d) ďalšie sankcie podľa čl. 4 DP SZĽH 

28. NESPLNENIE ROZHODNUTIA DK SZĽH JEDNOTLIVCOM   
a) pokuta
b) zastavenie činnosti + pokuta

29. TIPOVANIE MAJSTROVSKÉHO STRETNUTIA HRÁČOM, ALEBO 
ČINOVNÍKOM STRETNUTIA  v ktorom je priamym zúčastneným, 
dohadovanie výsledkov majstrovských stretnutí a pod.  
  6 – 36 mesiacov vylúčenie
  + pokuta zo SZĽH
   + pokuta 

30. V prípade iného hrubého , nešportového alebo vulgárne-
ho vystupovania hráčov, športových odborníkov, alebo iných 
činovníkov stretnutia voči hráčom, športovým odborníkom, 
činovníkom stretnutia, orgánom SZĽH, alebo SZĽH, ktoré neup-
ravuje tento  disciplinárny poriadok je previnilec potrestaný 
podľa čl. 9 DP SZĽH.  

31. Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. jednot-
livcom (hráč, tréner, činovník, alebo rozhodca, inštruktor rozhod-
cov ai.) finančné sankcie podľa čl. 9 a prílohy 1A
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a) v ľahkých prípadoch, ak usporiadateľská služba zasiahla, resp. 
poskytla ochranu a pomoc pokuta klubu uzatvorenie ZŠ 
  do 3.000,-  €    na 1 stretnutie 
  a náhrada vzniknutej a náhrada vzniknutej  
  škody * škody *

   + pokuta 
   do 6.000,- €

b) v ťažších prípadoch, keď usporiadateľská služba zlyhala a výtrž-
nosť mala masový charakter pokuta do 6.000,- €	zastavenie činnosti
  + uzatvorenie ZŠ na 2 – 3 stretnutia, 
  na 1 – 2 stretnutia  príp. vylúčenie 
   až o 2 stupne
  a náhrada vzniknutej a náhrada vzniknutej  

  škody * škody *  

c) pri hromadnej bitke družstva, resp. družstiev (v zmysle výkladu 
VV SZĽH - Zápisnica č. 5, bod 5, písm. g) zo  dňa 13.11.2003), okrem 
trestov uložených jednotlivcom zapojeným do hromadnej bitky, po-
trestanie družstva (družstiev)  
  pokutou do  pokutou do  
  1.000 € 2.000 €  

3. ZAVINENÉ NEDOSTAVENIE SA NA STRETNUTIE :

Okrem možnej kontumácie a náhrady preukázateľnej škody spôso-
benej usporiadateľovi, príp. hosťujúcemu družstvu   
 pokuta klubu (v EUR)  pokuta klubu (v EUR) 
 na úrovni SZĽH II. liga seniorov  na úrovni SZĽH II. liga seniorov
   a na úrovni reg.  a na úrovni reg. 
- seniori Extraliga  1.000 € ost. súť.   170 € Extraliga 2.000 € ost. súť.    340 € 
   1. liga       680 €  1. liga     1.360 € 
- juniori Extraliga   680 € ostat. súť. 85 €   Extraliga 1.360 € ostat. súť. 170 € 
 1. liga       500 €   1. liga     1.000 € 
- dorastenci Extraliga   680 € ost. súť.    85 € Extraliga 1.360 € ostat. súť.  170 € 
 1. liga       500 €        1. liga     1.000 €    
- ženy 1. liga       680 € ost. súť.    85 € 1. liga     1.360 € ostat. súť.  170 € 
- žiaci SŽ a MŽ     170 € ostat. súť. 85 € SŽ a MŽ      340 € ostat. súť.  170 € 

* Poškodený klub si môže písomne nárokovať a predložiť DK SZĽH 
relevantné podklady (faktúra, pokladničný blok, zmluva a pod.), 
ktoré táto komisia posúdi a rozhodne o ich oprávnenosti. Obdobne 
klub postupuje pri škode vzniknutej zavineným nedostavením sa 
rozhodcov na stretnutie, pričom škoda sa bude vymáhať v súčin-
nosti s  Komisiou rozhodcov.

PRÍLOHA: 2 B - TRESTY KOLEKTÍVOM

Druh previnenia : Pokuta, zatvorenie zimného   
  štadióna, zastavenie činnosti 
      I. prípad : II. opakovane : 

1. NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA DIVÁKOV :
a) nešportové správanie sa obecenstva,
a to skandovaním nadávok, hádzaním
drobných predmetov na ľadovú plochu     
    pokuta klubu      pokuta klubu  
   do 600,- €  do 1.200,- €      
b) hádzanie väčších predmetov na 
ľadovú plochu, ktoré bolo možné
odstrániť z plochy bez prerušenia
hry pokuta klubu uzatvorenie ZŠ 
      do 1.200,- €       na 1 stretnutie 
   + pokuta 
   do 2.400,- €
 
c) hromadné skandovanie národnostnej, rasovej alebo náboženskej 
urážky a hádzanie nebezpečných predmetov
na ľad a do priestorov hráčskych
lavíc a trestnej lavice, po odchádzajúcich
družstvách a rozhodcoch ( napr. 
sklenené fľaše, kovové predmety,
petardy ) alebo keď bolo potrebné prerušiť hru 
za účelom odstránenia predmetov a očistenia ľadovej plochy 
  pokuta klubu uzatvorenie ZŠ 
  do 2.400,- € na 2 stretnutia 
   + pokuta 
   do 4.800,- €

2. VÝTRŽNOSTI A  FYZICKÉ NAPÁDANIE :
Napr. v priebehu stretnutia alebo po jeho
ukončení  fyzické napádanie rozhodcov, hráčov,
funkcionárov  alebo divákov, a to divákmi,
hráčmi, usporiadateľmi alebo funkcionármi,
tiež svojvoľným ničením majetku v
priestoroch ZŠ a v jeho bezprostrednej
blízkosti ( parkovisko a pod. ), vniknutie divákov na ĽP
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9. NESPLNENIE FINANČNÝCH ÚHRAD V ZMYSLE SMERNÍC :
Napr. náhrady rozhodcom, úhrady istiny úhrada istiny + 
sankcie a pokuty vyrubené + pokuta vo pokuta až do 
disciplinárnymi orgánmi, výške úhrady   výšky úhrady
členský príspevok a pod. max. 340 €     max.680 € 

10. MACHINÁCIE NARUŠUJÚCE REGULÁRNOSŤ SÚŤAŽE :
Napr. podplácanie hráčov súpera, vylúčenie  vylúčenie 
rozhodcov, sľuby, hmotné úplatky družstva družstva zo
s vedomím klubu zo súťaže o 1 stupeň  určenie doby 
   zo súťaže 
   o 2 stupne, 
   príp. určenie
   doby návratu
   do súťaží SZĽH 
 
11. HOSPODÁRSKE MACHINÁCIE
  pokuta klubu pokuta klubu
  do 3.000,- €        do 6.000,- €  

12. NEREŠPEKTOVANIE PLATNÝCH SMERNÍC 
A NARIADENÍ : 
  pokuta klubu pokuta klubu 
  do 3.000,- €        do 6.000,- € 
  
13. NEZÁUJEM KLUBU O PREROKOVANIE 
DISCIPLINÁRNEHO PRÍPADU: 
  pokuta klubu pokuta klubu 
  do 1.500,- €        do 3.000,- €    

14. PORUŠENIE ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL :
   vylúčenie  vylúčenie 
  družstva zo súťaže  družstva 
      o 1 stupeň zo súťaže 
   až o 2 stupne, 
sankcia podľa ustanovenia § 21 zákona  príp. určenie
č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu  návratu do
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  súťaží SZĽH
v znení neskorších predpisov nie je dotknutá 
týmto článkom smernice    

4. SVOJVOĽNÉ PREDČASNÉ OPUSTENIE IHRISKA DRUŽSTVOM :

a) ak sa po výzve rozhodcom vráti pokuta klubu pokuta klubu
 družstvo na ľad a hra pokračuje do 170,- €  do 340 €      
b) ak sa po výzve rozhodcu družstvo odmietne vrátiť na ľad a stret-
nutie je predčasne ukončené zastavenie vylúčenie 
  činnosti družstvu družstva
  na 1 – 2 stretnutia zo súťaže 
   o 1 stupeň 

5. ZNEVAŽOVANIE ŠPORTU, ÚMYSELNÉ 
OVPLYVNENIE STRETNUTIA :

Napr. sabotovanie hry viacerými hráčmi, zámerné postavenie väč-
šiny hráčov nižšej vekovej kategórie, čím došlo k neregulárnemu 
výsledku a ovplyvneniu stretnutia
a) v priateľskom stretnutí zastavenie zastavenie 
  činnosti činnosti
  na 1 stretnutie  na 2 stretnutia 

b) v  majstrovskom, medzinárodnom alebo medzištátnom stretnutí 
  zastavenie  vylúčenie 
  činnosti až na družstva
      2-3 stretnutia zo súťaže 
   o 1 stupeň
   

6. ODOHRATIE STRETNUTIA V DOBE ZASTAVENIA
ČINNOSTI DRUŽSTVA : vylúčenie  vylúčenie  
  družstva zo súťaže z činnosti
  o 1 stupeň v SZĽH
 
7. ODOHRATIE STRETNUTIA PROTI DRUŽSTVU, KTORÉ
MÁ ZASTAVENÚ ČINNOSŤ :
  zastavenie    vylúčenie 
  činnosti na družstva
  1 – 2 stretnutia zo súťaže 
   o 1 stupeň
8. ODOHRATIE NENAHLÁSENÉHO MEDZINÁRODNÉHO 
STRETNUTIA :
a) na území SR pokuta klubu    pokuta klubu
  do 100 €      do 170 €  
b) mimo územia SR pokuta klubu    pokuta klubu
  do 500 €   do 1.000 €  
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  + podmienečné  + zastavenie činnosti
  zastavenie činnosti prísl. družstvu až do  
  príslušnému družstvu zaplatenia
    až do zaplatenia

20.NESPLNENIE ROZHODNUTÍ DK SZĽH V ZMYSLE PRÍLOHY 2B, 
ods.19  
  pokutou  vylúčenie
  do 3.000 €   zo súťaží  
  + zastavenie činnosti 
  až do zaplatenia              

21.PORUŠENIE A NEDODRŽANIE SMERNICE PRE MEDZINÁRODNÝ 
STYK SZĽH  (štart družstva bez súhlasu, viacnásobné nešportové 
správanie sa funkcionárov a hráčov, poškodzovanie dobrého mena 
SZĽH v zahraničí a pod.)   
  pokutou  zákaz medzinárodného  
  do 3.000 €   styku na 1 až 2 sezóny
  + zastavenie činnosti
  až do zaplatenia  

Pozn.: Ak je podľa tejto prílohy uložená finančná pokuta, alebo náh-
rada škody zástupcovi družstva, Disciplinárna komisia SZĽH pred-
píše jej náhradu klubu, ktorého zástupca družstva bol potrestaný. 
Klub je povinný stanovenú čiastku uhradiť a prípadné vymáhanie si 
uplatňovať voči previnilcovi.

22.PORUŠENIE A NEDODRŽANIE TRÉNERSKYCH LICENCIÍ (v zmys-
le Smernice pre udeľovanie trénerských licencií SZĽH v ľado-
vom hokeji) 
sankcie hokejovým klubom v zmysle čl. 22, písm. c) Súťažného po-
riadku SZĽH za nedodržanie trénerskej licencie v zmysle čl.22 SP 
SZĽH

23. UVÁDZANIE NESPRÁVNYCH, ALEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJOV KLU-
BOM, ALEBO NEDODRŽANIE čl. 5, ods. 2, písm. f) Stanov SZĽH a 
pod.
  pokuta klubu  pokuta klubu
  do 1.500,-  €  do 3.000,- €

15. NEDODRŽANIE LEHOTY 30 dní na uhradenie termínových 
úhrad v lehote splatnosti, napr. úhrady stanovené riadiacim 
orgánom, alebo podľa „Zásad pre stanovenie odstupného„ článok 
5/b,  resp. ďalších pokút uložených kolektívom  v zmysle  poriadkov 
a smerníc SZĽH
  10 %  sumy zo základnej istiny 

16. NEDODRŽANIE LEHOTY ďalších 30 dní na uhradenie istiny 
a uložených pokút v nadväznosti na ods. 15
  20% sumy +zastavenie 
  zo zákl. istiny činnosti klubu 
    až do finančného 
    vyrovnania.

17.NEDODRŽIAVANIE ROKOVACIEHO PORIADKU DK 
zástupca klubu   
- po prvom verbálnom upozornení napomenutie
- po druhom verbálnom upozornení pokuta do 170 €       
- po treťom verbálnom upozornení pokuta do 340 €        
     a vykázanie z rokovacej
      miestnosti

18. Štart družstiev v zahraničnej majstrovskej hokejovej súťaži 
bez súhlasu SZĽH
pokuta klubu do 3.320 €     vylúčenie družstva 
  zo súťaže o 2 stupne, 
  príp. určenie doby návratu 
  do súťaží SZĽH

19.NEDODRŽIAVANIE ÚHRAD  
- ak klub, oddiel neuhradil základnú odmenu / mzdu hráčovi, alebo 
trénerovi po uplynutí lehoty 60 dní od zmluvne dohodnutého ter- 
mínu na úhradu, ani po ďalších 30 dňoch od doručenia písomnej 
výzvy na dohodu,  
  pokutou  pokutou 
  do 1.000 €  do 2.000 €  
  + podmienečné  + zastavenie činnosti
  zastavenie činnosti prísl. družstvu
  príslušnému družstvu až do zaplatenia 

- uvedenie nesprávnych, alebo nepravdivých údajov o zaplatení zá-
väzkov klubu riadiacemu orgánu, či nezaplatenie takýchto záväzkov 
v termínoch určných riadiacim orgánom   
  
  podľa ods. 4, bod 2,  podľa ods. 4, bod 2,
  písm c) DP SZĽH  písm c) DP SZĽH
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27. Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z.  organi-
zátorom  podujatia (klub, člen SZĽH ai.)
a) menej závažný prípad do 3.000,- € do 4.500,- €
  a náhrada  a náhrada
  vzniknutej škody vzniknutej
    škody
   + zastavenie činnosti
   na 1 stretnutie
(napr. ak následkom nezodpovedného konanie bola spôsobená ško-
da väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám)
b) závažný prípad  do 4.500,- €  do 6.000,- €
  a náhrada  a náhrada
  vzniknutej škody vzniknutej škody
    + zastavenie činnosti  
   na 2 stretnutia
     
c) obzvlášť závažný prípad 
  do 6.000,- €  do 8.000,- €
  a náhrada  a náhrada
  vzniknutej škody vzniknutej škody
   +  vylúčenie 
   z činnosti v SZĽH 
(napr. ak následkom nezodpovedného konanie bola spôsobená ško-
da väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám)
  

24. NESPLNENIE, ALEBO PORUŠENIE ROZHODNUTÍ ODBORNÝCH 
KOMISIÍ, RIADIACICH ORGÁNOV SÚŤAŽÍ, ALEBO ORGÁNOV SZĽH 
KLUBOM, ALEBO ČLENOM SZĽH
  pokuta klubu  pokuta klubu
  / členovi / členovi 
  do 1.500,-  €  do 3.000,- €

25.Kluby sú povinné zabezpečiť, aby v deň stretnutia nikto z hrá-
čov, športových odborníkov, alebo činovníkov stretnutia akokoľvek 
v médiách nehodnotil hráčov, športových odborníkov, alebo činov-
níkov stretnutia.  Za každé porušenie tohto ustanovenia bude klub 
potrestaný pokutou v zmysle ustanovení čl. 9 DP SZĽH. To sa ne-
vzťahuje na informovanie  verejnosti ohľadne športového výkonu 
jednotlivých hráčov a športového výkonu družstva podľa subjek-
tívneho názoru hráča, športového odborníka alebo činovníka stret-
nutia, na účely spravodajstva; ani také vyjadrenie však nesmie byť  
v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej fyzickej osoby.

26. Nedodržanie, alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc 
SZĽH kolektívom (klubom, členom SZĽH ai.)
  pokuta pokuta
a) menej závažný prípad do 750,- €  do 1.500,- €
                    a náhrada  a náhrada 
      vzniknutej škody vzniknutej škody   
   + zastavenie činnosti 
   na 1 stretnutie 
      
b) závažný prípad  do 1.500,- € do 3.000,- €
  a náhrada  a náhrada
  vzniknutej škody  vzniknutej škody
   + zastavenie
   činnosti na 
   2 stretnutia 
     
c) obzvlášť závažný prípad 
  do 3.000,- €  do 6.000,- €
  a náhrada  a náhrada
  vzniknutej škody vzniknutej škody
   +  vylúčenie 
   z činnosti v SZĽH
(napr. ak následkom nezodpovedného konania bola spôsobená ško-
da väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám)



Hromadná bitka je situácia, pri ktorej sa do vzniknutej šarvátky 
na ľadovej ploche postupne zapojí viac ako 11 hráčov z každého 
družstva. Tejto situácie sa týkajú Pravidlá ľadového hokeja č. 527, 
528, 564 a 593.

 b) Postup rozhodcov
Rozhodcovia posudzujú situáciiu pre hromadnej bitke podľa nasle-
dujúcich pravidiel takto:

Pravidlo 527 – Nadmerne hrubá hra
Rozhodca podľa tohto pravidla za pokus o zranenie alebo zranenie 
protihráča, funkcionára družstva alebo funkcionára stretnutia uloží 
hráčovi trest v hre.

Pravidlo 528 – Údery päsťou alebo hrubá hra
Rozhodca musí rozlíšiť a potrestať hráčov takto:
 • hráč, ktorý začne bitku – trest v hre
 • hráč, ktorý odplatí alebo sa pokúsi odplatiť úder päsťou –  
  menší trest
 • hráč alebo brankár, ktorý prvý zasiahne do prebiehajúcej šar- 
  vátky – osobný trest do konca stretnutia
 • hráč, ktorý aj po výzve rozhodcu pokračuje v bitke / šarvátke,  
  podľa uváženia rozhodcu 
 • dvojitý menší trest, alebo
 • väčší trest a automaticky osobný trest do konca stretnu- 
  tia, alebo
 • trest v hre
 • hráč, zapletený do bitky / šarvátky mimo hracej hracej plochy,  
  podľa uváženia rozhodcu:
 • osobný trest, alebo
 • osobný trest do konca stretnutia
Ak pri hromadnej bitke uloží hráčovi trest v hre, v Zápise o stretnu-
tí ako dôvod uvedie „údery päsťou“, ak uloží väčší trest a osobný 
trest do konca stretnutia, v Zápise o stretnutí ako dôvod trestu 
uvedie „hrubú hru“.

Pravidlo 564 – Hráč opustí hráčsku alebo trestnú lavicu počas 
šarvátky
Rozhodcovia musia rozlíšiť (majú možnosť sa poradiť aj s funkci-
onármi mimo ľadu) a potrestať hráčov takto:
 • prvý hráč, ktorý počas šarvátky opustí hráčsku alebo trestnú 
lavicu – dvojitý menší trest a osobný trest do konca stretnutia
 • ďalší hráči, ktorí počas šarvátky opustia hráčsku alebo trestnú 
lavicu – osobný trest
Podľa tohto pravidla možno každému družstvu potrestať najviac 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK/2015 104/3

Príloha 3 C: Záväzné výklady VV SZĽH

C.  Záväzný výklad VV SZĽH zo dňa 14. apríla 2004 k Prílohe 1A/9, 
písm. c), d) k DP SZĽH: 

 Za pokus o fyzické napádanie, resp. fyzické napádanie v zmysle 
Prílohy 1A/9, písm. b) k DP SZĽH sa považuje fyzický kontakt hrá-
ča, alebo hráčov s rozhodcami stretnutia, pričom hráč alebo hráči 
sa takémuto stretu s rozhodcom mohli vyhnúť. V tomto prípade 
sa jedná o jednorázové fyzické napadnutie rozhodcu, trénera, 
funkcionára, usporiadateľa alebo diváka pred, počas alebo po stret-
nutí hráčom, nižšieho stupňa intenzity a nebezpečnosti. Previnilec 
pri fyzickom napádaní nemusel prekonať zábranu ani mu nebolo 
bránené v jeho úmysle inými osobami. Pri fyzickom napadnutí sa 
v tomto prípade považuje aj hodenie časti výstroja po rozhodco-
vi, napr. rukavice a pod. Toto konanie javí známky nedokonaného 
činu.
 Za fyzické napádanie v zmysle Prílohy 1A/9, písm. c) k DP SZĽH 
sa považuje fyzické napadnutie vyššieho stupňa intenzity a nebez-
pečnosti niektorého z rozhodcov, trénera, funkcionára, usporiada-
teľa alebo diváka stretnutia hráčom alebo hráčmi, trénermi, fun-
kcionármi, divákmi pred, počas alebo bezprostredne po stretnutí, 
pričom útočník pri útoku použije ruky, nohy, hlavu, hokejku alebo 
iný predmet, jeho úder alebo údery dopadnú na rozhodcu, alebo vo 
svojom napádaní pokračuje aj napriek bráneniu inými osobami. Toto 
konanie previnilca je kvalifikované ako dokonaný čin. 
 Pod pojmom „pred začiatkom stretnutia“ je časové obdobie od 
odovzdania Zápisu o stretnutí pred stretnutím k podpisu zástup-
com družstva do skutočného začiatku stretnutia. Pod pojmom 
„bezprostredne po ukončení stretnutia“ sa rozumie časový interval 
od ukončenia stretnutia odpískaním hlavným rozhodcom až do mo-
mentu odovzdania kópie uzavretého Zápisu o stretnutí zástupcom 
družstva. 

Záväzný výklad VV SZĽH č. 4/02, bod 4, písm. n) k „Hromadnej bitke“ 

 Na základe uznesenia VV SZĽH č. 4/02, bod 4, písm. n) sa vy-
medzuje pojem „hromadná bitka“ a stanovuje sa postup rozhodcov 
ako aj disciplinárneho konania takto:

 a) Vymedzenie pojmu
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päť hráčov. Striedanie vykonané pred šarvátkou je prípustné za 
predpokladu, že prechádzajúci hráči sa do šarvátky nezapoja. Ulo-
ženie trestov hráčom podľa Pravidla 564 neznamená, že títo hráči 
nemôžu byť súčasne potrestaní aj podľa Pravidla 528, príp. Pravidla 
527.

Pravidlo 593 – Brankár opustí bránkovisko počas šarvátky
Ak brankár počas šarvátky opustí bezprostredné okolie svojho brán-
koviska – menší trest.

Rozhodcovia majú povinnosť predčasne ukončiť stretnutie, ak po 
trestoch uložených podľa Pravidiel 528, 564, 593 a prípadne 527 ak 
družstvo nie je schopné v priebehu hry postaviť na ľad hrajúcu zos-
tavu (najmenej štyroch hráčov, alebo troch hráčov a brankára).

c) Disciplinárne konanie
Ak sa v stretnutí vyskytne situácia kvalifikovaná ako hromadná bit-
ka, disciplinárna komisia bude postupovať podľa ustanovení Discip-
linárneho poriadku SZĽH, a to čl. 6, písm. i), čl. 7, písm. b) a Príl. 
2B, odsek 2. Disciplinárne konanie sa začne z podnetu riadiaceho 
orgánu príslušnej súťaže na základe Zápisu o stretnutí.

Príloha D: Súčasťou tohto DP SZĽH
 je Osobitný predpis SZĽH

 pre výcvikové stredisko reprezentácie SR.
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