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ROKOVACÍ PORIADOK  
KONGRESU 

Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Trnavská cesta 27/B,  831 04 Bratislava, IČO: 30 845 386 

konaného dňa 05.12.2019 v Sliači 
(ďalej Slovenský zväz  ľadového hokeja  aj iba ako „SZĽH“ a kongres  SZĽH aj iba ako „Kongres“) 

 

1. Predmet úpravy rokovacieho poriadku: 
 Rokovací poriadok upravuje najmä: 

 a) vedenie a priebeh Kongresu, 

 b) spôsob hlasovania na Kongrese,  

 c) pôsobnosť  a konanie  orgánov Kongresu. 

 

2. Delegáti  Kongresu a ostatní účastníci Kongresu SZĽH: 
2.1. Na zasadnutí Kongresu majú právo hlasovať delegáti členov s hlasovacím právom 

a zástupcovia  športovcov a športových odborníkov v súlade s kľúčom pre rozdelenie 
hlasov  v Kongrese, ktorý  určujú Stanovy SZĽH v  III. časti, bode 3.5. 

2.2. Právo účasti na  Kongrese patrí aj prezidentovi SZĽH,  predsedovi Dozornej rady, členom 
Výkonného výboru a ďalším pozvaným hosťom, bez hlasovacieho práva. 

2.3. Zasadnutie Kongresu  nie  je prístupné verejnosti. 

 

3.  Priebeh Kongresu SZĽH: 
3.1. Zasadnutie Kongresu riadi predsedajúci, ktorým je podľa  časti III., bodu 3.2.9. Stanov 

SZĽH prezident alebo ním poverená osoba. 
3.2. Kongres prerokováva  veci v súlade a v poradí podľa schváleného programu. 

 

4. Spôsob rozhodovania  a hlasovania na Kongrese SZĽH: 
4.1. Uznášaniaschopnosť Kongresu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia  určujú 

Stanovy SZĽH.  

4.2. Hlasovanie  na Kongrese SZĽH sa uskutoční prostredníctvom elektronického 
hlasovacieho zariadenia, ktoré obdrží každý delegát s právom hlasovať.  Ak elektronické 

zariadenie nebude dostupné alebo dôjde k jeho poruche, o všetkých návrhoch sa bude  
hlasovať verejne - zdvihnutím mandátového lístka s uvedením počtu hlasov delegáta.    

 

5. Orgány kongresu SZĽH: 
5.1.  Orgány Kongresu: 

Predsedajúci Kongresu: riadi a vedie zasadnutie Kongresu. V zmysle  časti III.,  bodu  
3.2.9. Stanov SZĽH zasadnutie  riadi prezident  alebo  ním poverená osoba. Predsedajúci 
vedie Kongres v súlade s jeho schváleným programom, najmä predkladá návrhy na 

hlasovanie v súlade s programom Kongresu, oznamuje výsledky hlasovania a vedie 

rozpravu a  diskusiu v súlade s prijatým rokovacím poriadkom Kongresu.  

 5.2.  Pracovné skupiny Kongresu: 
Mandátová komisia:  tvoria ju 3  členovia. Jej úlohou je overovanie oprávnenosti 
delegátov k ich účasti na zasadnutí Kongresu, ďalej  úlohou komisie je dohliadať nad 
počtom prítomných delegátov   a  podávať správy o účasti prítomných delegátov. 
Mandátová komisia pri posudzovaní oprávnenosti delegátov k účasti na Kongrese 
postupuje v zmysle stanov SZĽH. Mandátová komisia  vyhotoví o svojej činnosti správu, 
ktorá je prílohou zápisnice  z Kongresu. 

Zapisovateľ: zodpovedá za zápis priebehu Kongresu  a vyhotovenie zápisnice 

z Kongresu. Zapisovateľ je povinný zabezpečiť, aby zápisnica z Kongresu zodpovedala  

ust. § 21 ods. 2 zák. č.  440/2015 Z.z. o športe v platnom znení.  Zapisovateľom môže byť 
aj zamestnanec SZĽH. 
Dvaja overovatelia zápisnice: ich úlohou  je potvrdiť  pravdivosť a zhodu obsahu  

zápisnice z Kongresu so skutočným priebehom Kongresu a rozhodnutiami, ktoré Kongres 

na zasadnutí prijal. 
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Skrutátori: v počte 3 (traja),  vykonávajú kontrolu distribúcie hlasovacích zariadení a v 

prípade, že hlasovanie na Kongrese nebude prebiehať prostredníctvom  elektronického  
hlasovacieho  zariadenia, ich  úlohou bude najmä sčítavanie hlasov.  Skrutátorom môže 
byť aj  zamestnanec SZĽH. 
Pracovné skupiny Kongresu  sú volené prostredníctvom elektronického hlasovacieho 

zariadenia priamo na Kongrese, pričom  každá  sa volí ako celok a pre zvolenie je 
potrebná väčšina odovzdaných hlasov. 

 

6.   Predkladanie zmien a doplnkov legislatívnych návrhov na Kongrese:  
6.1. Legislatívne návrhy, ktoré neboli predložené v termíne určenom SZĽH tj. do 04.11.2019 

(vrátane legislatívnych návrhov predložených na Kongrese) sa automaticky zaradia do 

plánu legislatívnych prác na nasledujúci Kongres, to neplatí v prípade, že potreba 
legislatívnej zmeny vyplynie z legislatívneho procesu na Kongrese. 

6.2.    Schvaľovanie legislatívnych noriem SZĽH sa uskutočňuje po častiach v zmysle 
predložených návrhov alebo v celku. 

6.3. O návrhoch sa vždy hlasuje v poradí určenom predsedajúcim Kongresu, spravidla v 
poradí v akom boli predložené. 

6.4. Po ukončení hlasovania  predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.  
 

7. Rozprava a diskusia na Kongrese: 
 Pravidlá pre rozpravu: 

7.1.  Predsedajúci pred tým, než dá hlasovať o konkrétnom bode programu,  otázkou zistí, či  
sa chce nejaký delegát prihlásiť do rozpravy  o prerokovávanom bode programu. 

7.2. Právo jedného vystúpenia ku konkrétnemu bodu programu má každý delegát Kongresu 
s právom hlasovať na základe prihlásenia sa do rozpravy po výzve predsedajúceho podľa 
bodu 7.1. tohto  rokovacieho poriadku. Slovo delegátovi udeľuje  predsedajúci. Právo 
delegáta na rozpravu nie je  možné postúpiť na iného delegáta alebo inú osobu.  

7.3. Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 1 minútu a vyjadrenie  musí súvisieť 
s bodom  programu,  ktorého sa vystúpenie týka. V opačnom prípade je predsedajúci 
oprávnený  ukončiť vystúpenie  delegáta odňatím mu slova. 

7.4. Právo vyjadriť sa ku konkrétnemu bodu programu patrí aj iným osobám prítomným na 
Kongrese, ktorým slovo po prihlásení udelí predsedajúci. Dĺžka vystúpenia  nesmie  
prekročiť 1 minútu. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený  ukončiť vystúpenie  
takejto osoby  odňatím jej slova. 

7.5. Po ukončení rozpravy predsedajúci prečíta  návrh a položí nasledujúce otázky  v poradí: 

 7.5.1. „kto je za?“ počet ZA 

 7.5.2. „kto je  proti?“ počet PROTI 
 7.5.3. „kto sa zdržal hlasovania?“ počet ZDRŽAL SA. 
Pravidlá pre diskusiu, ktorá je  samostatným bodom programu Kongresu: 
7.6. Právo na jedno diskusné vystúpenie ku každej otvorenej téme diskusie má každý delegát  

a pozvaný hosť.  Toto právo nemožno postúpiť na iného delegáta alebo hosťa. Do 
diskusie sa prihlasuje písomne. Čas  diskusného vystúpenia je maximálne 2 minúty,  

v prípade pozvaného hosťa maximálne 1 minúta. K diskusnému príspevku je možné 
vystúpiť  s faktickou poznámkou v dĺžke 1 minúty.  

7.7.   Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je 

predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o 
ukončenie vystúpenia, prípadne mu odňať slovo.  

7.8.  Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie alebo  rozhodnutím 
Kongresu o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta alebo predsedajúceho. 

7.9.  Predsedajúci nemôže obsah diskusného príspevku komentovať alebo iným spôsobom 
obmedzovať názor diskutujúceho.  

7.10.  Diskutujúci sú povinní rešpektovať právo každého na ochranu osobnosti, cti, dôstojnosti a 
dobrého mena  a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by tomuto odporovali. V prípade 
osobných invektív alebo prejavov porušujúcich práva podľa predchádzajúcej vety alebo 
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akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  
predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.  

 

 

8. Spôsob schválenia rokovacieho poriadku a záverečné ustanovenia: 
8.1. Tento rokovací poriadok  nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením  Kongresom 

SZĽH. 
8.2. Schválením  tohto rokovacieho poriadku  sa zrušuje v celom rozsahu predchádzajúci 

rokovací poriadok SZĽH. 
 
 

 

V Bratislave, dňa 05.12.2019 



   
Úplné znenie  

STANOV 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA 

Schválené Kongresom SZĽH  
 

OBSAH 

 

Preambula 
Historickým dňom vzniku ľadového hokeja na Slovensku je 29. december 1929. 
My, zástupcovia slovenského ľadového hokeja, s ohľadom na slávnu tradíciu 
tohto športu, ktorú rozvíjali generácie vynikajúcich slovenských hokejistov a 
hokejových činovníkov, týmto deklarujeme trvalý záujem a  záväzok zhodnocovať 
a zveľaďovať ich posolstvo, v záujme rozvoja ľadového hokeja na Slovensku. 
Najvyšším a nedotknuteľným princípom a vrcholom kariéry hráča, trénera, 
rozhodcu či funkcionára, je štátna reprezentácia svojej vlasti na medzinárodných 
podujatiach. Vyhlasujeme, že slovenský ľadový hokej budeme rozvíjať tak, aby ho 
slovenská spoločnosť vnímala ako symbol  vlastenectva,  telesnej kultúry, 
zdravého životného štýlu, úspechu, čestnosti a priateľstva. 
In-line hokej vznikol a stal sa členom SZĽH v máji 1997. 
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I. ČASŤ 

Základné ustanovenia 
1.1    Definície 

Na účely týchto stanov  sú definované tieto pojmy:  
1.1.1   Slovenský zväz ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH”) je občianske združenie, so 

sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 30 845 386, evidované v 
registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra a v registri 
národných športových zväzov Ministerstva, 

1.1.2   Zákon o športe je zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, 

1.1.3  IIHF je Medzinárodná federácia ľadového hokeja so sídlom v Zürichu s 
celosvetovou pôsobnosťou pre ľadový hokej a in-line hokej, 

1.1.4   hokej  je ľadový hokej a in-line hokej, 
1.1.5   hokejista je športovec - fyzická osoba, ktorý vykonáva hokej,  a to ako korčuliar 

alebo brankár bez ohľadu na pohlavie a vek, ktorý pôsobí v súťaži organizovanej 
SZĽH, alebo aj fyzická osoba korčuliar alebo brankár, pôsobiaci v súťaži 
neorganizovanej SZĽH, spôsobilý nastúpiť za slovenskú štátnu športovú 
reprezentáciu v hokeji bez ohľadu na pohlavie a miesto, kde hrajú hokej, 

1.1.6   športový  odborník je tréner a inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca 
odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa 
osobitného predpisu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na 
základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, fyzická osoba 
vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a 
predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, kontrolór športovej 
organizácie, funkcionár športovej organizácie a dopingový komisár, postavenie a 
činnosť športových odborníkov v hokeji upravuje Zákon o športe,  

1.1.7  extraliga seniorov  je najvyššia súťaž seniorskej kategórie v ľadovom hokeji v 
Slovenskej republike, 

1.1.8       1. liga  seniorov je druhá najvyššia súťaž seniorskej kategórie v ľadovom hokeji 
v Slovenskej republike, 

1.1.9 profesionálna  súťaž  je extraliga a 1. liga seniorov Slovenskej republiky, ktorá 
je schválená Výkonným výborom, 

1.1.10 amatérska  súťaž  je každá súťaž organizovaná SZĽH, ktorá je schválená 
Výkonným výborom  okrem extraligy a 1.ligy seniorov a nie je to profesionálna 
liga, 

1.1.11 súťaž je organizované hranie hokeja podľa pravidiel ľadového hokeja a in-line 
hokeja určených IIHF, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo 
porovnanie športového výkonu, ktorej sa zúčastňujú členovia SZĽH a ktorá je 
organizovaná IIHF, členským zväzom IIHF, SZĽH alebo osobou ním poverenou 
riadením súťaže, 

1.1.12 majstrovská súťaž je dlhodobá súťaž, v ktorej sa udeľuje titul “Majster” 
príslušnej vekovej kategórie na príslušnom území, 

1.1.13  klub je športová organizácia so sídlom v Slovenskej republike, ktorej predmetom 
činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť, ktorá vytvára vhodné 
podmienky na vykonávanie športu, a to hokeja, organizovanie súťaží a na 
prípravu a účasť družstiev v súťaži a ktorá je členom SZĽH, 

1.1.14  WADA je Medzinárodná antidopingová agentúra so sídlom v Lausanne, 
1.1.15  Ministerstvo je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky so sídlom v Bratislave, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre 
štátnu  starostlivosť o mládež a šport, 

1.1.16  seniorská  súťaž  je súťaž dospelých hokejistov, vo vekovej kategórií senior, 



1.1.17 mládežnícka  súťaž  je súťaž hokejistov vo všetkých vekových kategóriách 
okrem vekovej kategórie senior.  

1.1.18 sezóna  je časové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho 
kalendárneho roka, 

1.1.19 RP je Registračný poriadok SZĽH, 
1.1.20 reprezentant je občan Slovenskej republiky, ktorého SZĽH nominoval ako 

športovca - hokejistu za člena štátnej športovej reprezentácie, 
1.1.21 Talentovaný športovec je hokejista do 23 rokov, ktorý prejavil  vysokú  úroveň 

talentu, športových zručností a športových schopností pri hraní hokeja a je 
zaradený do zoznamu  talentovaných športovcov, ktorý  vedie SZĽH, 

1.1.22 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho 
profesionálneho aparátu.  SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže 
inú športovú organizáciu v zmysle § 16 ods. 2 písm. f) Zákona o športe, na ktorú 
prechádzajú právomoci riadiaceho orgánu súťaže v rozsahu písomného 
poverenia s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú licenčného konania,  

1.1.23 ADA je agentúra Slovenskej republiky, zriadená Zákonom o športe, ktorá na 
území Slovenskej republiky  plní  úlohy  prevencie a kontroly v oblasti dopingu. 

1.1.24 IS SZĽH - informačný systém SZĽH, a to register fyzických a právnických osôb s 
príslušnosťou k SZĽH, 

1.1.25 ISŠ - informačný systém športu, ktorý je informačným systémom verejnej správy, 
ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva.   

  
1.2    Názov, postavenie, sídlo a symbolika  

1.2.1  Názov občianskeho združenia je Slovenský zväz ľadového hokeja.  
1.2.2   Sídlom občianskeho združenia  je Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.  
1.2.3   Oficiálnym jazykom SZĽH je slovenčina. 
1.2.4   SZĽH je občianske združenie, ktoré bolo  uznané  Ministerstvom za národný 

športový zväz v zmysle Zákona o športe a vykonáva výlučnú pôsobnosť pre 
hokej na území Slovenskej republiky.  

1.2.5   Štatutárnym orgánom SZĽH je prezident, generálny sekretár a ekonomický 
riaditeľ; každý z nich koná samostatne. Účtovné doklady podpisuje vždy 
štatutárny orgán vo dvojici.   

1.2.6   SZĽH je členom IIHF a Slovenského olympijského výboru. 
1.2.7  SZĽH je nezávislé  apolitické občianske združenie,  ktoré vzniklo registráciou  

Ministerstvom vnútra  Slovenskej republiky v zmysle zák. č.  83/1990 Zb.  
o združovaní občanov v platnom znení. 

1.2.8 SZĽH je právnickou osobou,  ktorá združuje kluby, športovcov,  športových 
odborníkov a iných členov za účelom  podpory a napĺňania  cieľov svojej činnosti, 
pričom svoju činnosť  vykonáva v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  Slovenskej republiky.  

1.2.9 SZĽH združuje aj regionálne športové zväzy ľadového hokeja vo forme 
občianskych združení, ktoré sú zapísané v registri občianskych združení 
Slovenskej republiky, prípadne ďalšie záujmové združenia fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré súvisia s činnosťou v hokeji.  

1.2.10  SZĽH má vlastnú symboliku – tvorí ju logo SZĽH a zástava SZĽH.  
 

1.3    Princípy a priority  
1.3.1 SZĽH v snahe zlepšiť kvalitu hokejového prostredia sa vo svojej činnosti riadi 

týmito základnými princípmi: 
1.3.1.1 Princíp služby - volené, menované orgány a pracovníci SZĽH sú 

určené na to, aby pre svojich členov poskytovali kvalitné služby.  



1.3.1.2 Princíp lojality -  členovia sú súčasťou slovenského hokejového hnutia 
a vyhlasujú, že budú v plnej miere rešpektovať autoritu volených 
orgánov SZĽH. 

1.3.1.3 Princíp čestnosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány  a pracovníci SZĽH  sú pri výkone svojej činnosti 
svedomití a čestní, vylučujú akékoľvek protiprávne konanie, akékoľvek 
konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
predpismi IIHF a SZĽH ako základ rozvoja hokeja na Slovensku. 

1.3.1.4  Princíp odbornosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány a pracovníci SZĽH pri výkone svojej činnosti ctia a 
rešpektujú profesionalitu, ako základ rozvoja hokeja na Slovensku. 

1.3.1.5  Princíp otvorenosti - členovia a ich odborné zložky, volené orgány, 
menované orgány a pracovníci SZĽH konajú transparentne a 
vierohodne, v prospech kvalitného fungovania slovenského hokeja. 

1.3.1.6 Princíp rovnosti - SZĽH s každým členom zaobchádza rovnako v jeho 
právach i  povinnostiach, členovia rovnakého druhu majú rovnaký 
prístup k právam a rovnakým dielom rešpektujú svoje povinnosti, 
dodržiavajúc schválené Stanovy SZĽH. Rovnosť mužov a žien v športe 
sa zaručuje.  

1.3.2 SZĽH  má tieto priority: 
1.3.2.1 trvalá a systematická podpora a rozvoj hokeja v štátnych 

reprezentačných výberoch Slovenskej republiky, a to  v kategóriách, 
ktoré určí SZĽH. 

1.3.2.2 trvalá a  systematická podpora a rozvoj hokeja talentovanej mládeže, 
detí, mládeže  v kluboch a v špecializovaných odborných športových 
centrách, ktoré sú  zriadené  klubmi a/alebo SZĽH. 

1.3.2.3 trvalý a systematický rozvoj SZĽH ako národného športového zväzu, 
1.3.2.4 trvalá podpora telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov 

Slovenskej republiky.  

 

1.4. Ciele činnosti  
1.4.1   SZĽH  ako národný športový zväz  v súlade so Zákonom o športe  musí spĺňať 

tieto podmienky: 
1.4.1.1 je členom  IIHF s celosvetovou pôsobnosťou pre hokej, 
1.4.1.2 vykonáva výlučnú pôsobnosť pre hokej na území Slovenskej republiky, 
1.4.1.3 má najmenej päť  súťažiacich  športových klubov registrovaných  

v registri právnických osôb v športe v ISŠ a najmenej  100 aktívnych 
športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb 
v športe v ISŠ, 

1.4.1.4 organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže  
najmenej dva  po sebe nasledujúce roky, 

1.4.1.5 zabezpečuje  výber a prípravu hokejistov  do  reprezentácie a ich účasť 
na  medzinárodných súťažiach, 

1.4.1.6 zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov. 
1.4.2  Medzi ciele SZĽH patrí: 

 1.4.2.1 zastupovanie, chránenie a presadzovanie záujmov hokeja voči vzťahu 
k orgánom  verejnej moci, medzinárodným športovým organizáciám  
a iným športovým organizáciám, ktorých je členom, 

 1.4.2.2 navrhovanie športových reprezentantov na zaradenie do rezortného 
športového strediska,  

  1.4.2.3 zaraďovanie hokejistov do zoznamu talentovaných  športovcov podľa  
   výkonnostných  kritérií určených predpisom SZĽH, 



 1.4.2.4 vedenie a každoročne zverejňovanie zoznamu  talentovaných 
športovcov v rozsahu údajov podľa  Zákona o športe, 

 1.4.2.5 metodické riadenie a usmerňovanie  prípravy talentovaných  
športovcov, 

 1.4.2.6 organizovanie a riadenie celoštátnej  súťaže v hokeji a iných  súťaži v 
hokeji  alebo ich organizovaním  a riadením poveruje  inú športovú 
organizáciu, 

 1.4.2.7  schvaľovanie podmienok účasti športovej organizácie  v súťaži podľa 
predchádzajúceho  bodu (1.4.2.6) a udeľovanie športovej organizácií 
právo na účasť v súťaži na základe ich splnenia, 

 1.4.2.8 vedenie zoznamu  športových reprezentantov v hokeji  v rozsahu 
určenom Zákonom o športe1, 

 1.4.2.9 určovať druhy  športových odborníkov pre hokej vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na  vykonávanie odbornej  činnosti v športe, 
zabezpečovanie  ich odbornej prípravy a overovanie ich odbornej 
spôsobilosti, 

 1.4.2.10 oceňovanie športovcov v hokeji, ktorí dosiahli  mimoriadne športové 
výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti, ktoré  sa zaslúžili  
o propagáciu a rozvoj hokeja, 

 1.4.2.11 uznávanie odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na 
uznanie  príslušnej odbornej kvalifikácie  nevzťahuje osobitný predpis2, 

 1.4.2.12 podporovanie výstavby športovej infraštruktúry, 
 1.4.2.13 celoživotné vzdelávanie a vykonávanie ďalších činností priamo 

súvisiacich  so vzdelávaním, 
 1.4.2.14 zabezpečovanie  prípravy športovej reprezentácie  v hokeji a jej  účasť 

na  významných súťažiach, 
 1.4.2.15 zabezpečovanie starostlivosti  o športových reprezentantov v hokeji 

a metodické riadenie a usmerňovanie ich prípravy, 
 1.4.2.16  určovanie filozofie a koncepcie činnosti SZĽH v záujme rozvoja hokeja, 
 1.4.2.17 vytváranie podmienok pre profesionálne   fungovanie SZĽH po 

odbornej, finančnej a administratívnej stránke, 
 1.4.2.18 organizovanie a riadenie prípravy, činnosti a vzdelávania  športových 

odborníkov (vrátane  edičnej a publikačnej činnosti), najmä trénerov, 
rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, hlavných usporiadateľov, 
bezpečnostných manažérov, kontrolórov, športových manažérov 
a iných osôb vykonávajúcich  odborné činnosti v rámci SZĽH a hokeja, 

1.4.2.19  SZĽH vytvára krátkodobý (1 rok), strednodobý (4 roky) a dlhodobý (10 
rokov) plán rozvoja hokeja na Slovensku v záujme kontinuálneho 
skvalitňovania hokejovej prípravy mládeže a vytvára podmienky pre 
vznik reprezentačných výberov vo všetkých vekových kategóriách, 

1.4.2.20 SZĽH vytvára podmienky na aplikovanie všetkých dostupných postupov 
a metód používaných na medzinárodnej úrovni v záujme rozvoja hokeja 
v Slovenskej republike a snaží sa prichádzať s novými vlastnými 
inovatívnymi technikami a postupmi, ktoré môžu byť inšpiráciou pre 
hokejové hnutie na medzinárodnej úrovni. 

 

1.5    Dokumenty záväzné pre SZĽH 
1.5.1     SZĽH rešpektuje a koná v súlade so slovenským právnym poriadkom. 

                                                           
1
 § 16 ods. 2 písm. h) v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zák. č.  440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 

2
 § 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zák. č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 



1.5.2   SZĽH rešpektuje Olympijskú chartu, predpisy IIHF, kódex WADA, Pravidlá proti 
ovplyvňovaniu súťaží IIHF (IIHF Competition Manipulation Rules) prijíma a 
zabezpečuje opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží.  

 

II. ČASŤ 
Členstvo v SZĽH 

2.1 Členstvo 
2.1.1 Členstvo v SZĽH je dobrovoľné. Každý člen SZĽH môže kedykoľvek v súlade s 

predpismi SZĽH zo SZĽH vystúpiť. Členom SZĽH môže byť: 
a. právnická osoba, a to v nasledovných formách 

(aa)  riadny člen, 
(ab)  registrovaný člen,  
(ac)  čestný člen, 

b. fyzická osoba, a to v nasledovných formách  
(ba)  čestný člen alebo 
(bb)  individuálny člen.  

 

2.2 Členovia SZĽH 
2.2.1   Riadnym členom môže byť len klub, ktorý  sa zúčastňuje súťaže v ľadovom 

hokeji a in-line hokeji, ktorú riadi a organizuje SZĽH alebo členský zväz IIHF, ak 
sa klub zúčastňuje súťaže organizovanej členským zväzom IIHF so súhlasom 
SZĽH. 
2.2.1.1 V prípade, že riadny  člen sa prestane zúčastňovať súťaže, ktorú riadi a 

organizuje SZĽH, alebo súťaže, ktorú riadi a  organizuje iný členský 
zväz IIHF, ak riadnemu členovi na takú účasť v súťaži dal súhlas 
SZĽH,  stáva sa registrovaným členom. 

2.2.1.2 Riadny člen má hlasovacie právo na Kongrese, ktoré vykonáva 
prostredníctvom svojho delegáta. 

2.2.2   Registrovaným členom môže byť 
a. športová organizácia, ktorej predmetom činnosti je športová činnosť   

zameraná na ľadový hokej  a ktorá sa nezúčastňuje súťaže, ktorú riadi 
a  organizuje SZĽH, 

b. klub, ktorý sa nezúčastňuje súťaže, ktorú riadi a  organizuje SZĽH,  
c. riadny člen SZĽH, ktorý  prestane spĺňať podmienku podľa bodu 2.2.1.1 

týchto Stanov,  
d. športová organizácia, ktorej predmetom činnosti je športová činnosť,      

zameraná na in-line hokej  a ktorá združuje kluby in-line hokeja, 
e. regionálne zväzy  ľadového hokeja. 
2.2.2.1 V prípade, že registrovaný člen splní podmienku pre to, aby sa stal 

riadnym členom, stane sa riadnym členom automaticky dňom splnenia 
tejto podmienky. 

2.2.2.2 Registrovaný člen je člen bez priameho hlasovacieho práva.  
2.2.3   Čestným členom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa 

významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu slovenského hokeja. Prijatie za 
čestného člena na návrh Výkonného výboru schvaľuje Kongres. 
2.2.3.1   Čestný člen nemá hlasovacie právo na Kongrese. 
2.2.3.2  Fyzické osoby, ktoré sú čestnými členmi majú na Kongrese pasívne 

volebné právo. Ak je čestný člen Kongresom zvolený do funkcie, požíva 
všetky práva člena orgánu, do ktorého bol zvolený. 

2.2.4  Individuálnym  členom je fyzická osoba, ktorá požiadala o členstvo v SZĽH 
registráciou v SZĽH, najmä  hokejista vo veku od 6 rokov  a  športový odborník.  



Podmienkou vzniku individuálneho členstva je bezúhonnosť podľa ustanovenia § 
7 ods. 2  Zákona o športe. 
2.2.4.1    Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na Kongrese. 
2.2.4.2  Individuálny člen starší ako 18 rokov má na Kongrese pasívne volebné 

právo. Ak je Kongresom zvolený do funkcie, požíva všetky práva a 
povinnosti  člena orgánu, do ktorého bol zvolený. 

2.2.4.3 Individuálne členstvo vzniká momentom registrácie individuálneho 
člena v SZĽH v súlade s RP. 

2.2.5 Čestný člen, individuálny člen a registrovaný člen sú v týchto Stanovách ďalej 
spoločne označovaní aj ako člen bez priameho hlasovacieho práva. 

2.2.6    SZĽH  vyberá od  svojich členov ročné členské príspevky,  ktoré sa  považujú  
podľa ust. § 9 ods. 1 Zákona o športe za ročné príspevky na športovú činnosť 
SZĽH. Členské príspevky sú splatné najneskôr  do 30. júna v  každom roku. 
Ročný členský príspevok sa považuje za zaplatený momentom pripísania 
finančných prostriedkov na účet SZĽH.  

2.2.7 Členské príspevky môže za individuálneho člena uhradiť aj klub, či iná športová 
organizácia, ktorá je členom SZĽH a  ku ktorej má individuálny člen príslušnosť. 

2.2.8    Pokiaľ osoba povinná platiť členský príspevok nezaplatí za seba alebo za svojich 
členov členské príspevky riadne a včas, bude mu zaslané upozornenie 
(opakovaná výzva na zaplatenie),  od doručenia ktorého začne plynúť dodatočná 
7-dňová lehota na zaplatenie členských príspevkov. Pokiaľ ani v dodatočnej 
lehote povinná osoba nezaplatí dlžné členské príspevky, bude jej pozastavené 
členstvo v SZĽH. 

2.2.9   Člen s priamym hlasovacím právom s pozastaveným členstvom stráca svoje 
práva v zmysle bodu 2.3 týchto Stanov do doby, kým neuhradí členský 
príspevok.  

2.2.10  Omeškanie so zaplatením členského príspevku môže byť sankcionované v 
zmysle Disciplinárneho poriadku. 

2.2.11 Body 2.2.8. a 2.2.10. týchto Stanov sa  primerane vzťahujú aj  na ročný 
príspevok na  športovú činnosť SZĽH, ktorý má povinnosť platiť osoba 
s príslušnosťou k SZĽH bez členského vzťahu. 

 

2.3    Práva člena 
2.3.1     Člen s priamym hlasovacím právom má právo: 

2.3.1.1 byť informovaný o činnosti  SZĽH, 
2.3.1.2   zúčastniť sa a prezentovať svoje postoje na stretnutiach orgánov SZĽH, 
2.3.1.3   navrhovať body do programu na stretnutiach orgánov SZĽH,  
2.3.1.4   byť pozvaný a zúčastniť sa na Kongrese, 
2.3.1.5   hlasovať na Kongrese v súlade s týmito Stanovami, 
2.3.1.6   zúčastňovať sa súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje a riadi  SZĽH, 

alebo súťaží, ktoré organizuje a riadi iný členský zväz IIHF, ak na účasť 
člena dal súhlas SZĽH, 

2.3.1.7   predkladať Výkonnému výboru návrhy na zmeny predpisov SZĽH, 
2.3.1.8 podať písomný podnet alebo sťažnosť príslušným orgánom SZĽH, 

ktoré sú povinné sa takýmto podnetom alebo sťažnosťou zaoberať a 
písomne sa vyjadriť v lehote do 30 dní odo dňa prijatia takéhoto 
písomného podnetu alebo sťažnosti člena.  V  odôvodnených prípadoch 
môže Výkonný výbor túto lehotu  predĺžiť o 30 dní.  

2.3.1.9   navrhovať v súlade s týmito Stanovami členov orgánov SZĽH, 
2.3.1.10 vykonávať všetky ďalšie práva, ktoré členom vyplývajú z týchto Stanov 

a ostatných predpisov SZĽH, 



2.3.1.11  vytvárať v jednotlivých súťažiach pre športovo - technické účely v 
zmysle Súťažného poriadku združenia bez právnej subjektivity na 
základe zmluvy o združení, ktorá podlieha schváleniu Výkonným 
výborom; zmluva o združení bez právnej subjektivity nemá vplyv na 
počet hlasov, ktorý sa riadi výlučne ustanoveniami o kľúči delegátov. 

2.3.2 Člen bez priameho hlasovacieho práva má právo: 
2.3.2.1   aktívne sa podieľať na činnosti členov s hlasovacím právom, 
2.3.2.2   byť v súlade s týmito Stanovami informovaný o činnosti SZĽH, 
2.3.2.3   navrhovať v súlade s týmito Stanovami členov orgánov SZĽH. 

2.3.3  Individuálny člen má okrem práv podľa bodu 2.3.2 právo zúčastňovať sa súťaží 
organizovaných IIHF, členskými zväzmi IIHF, SZĽH alebo osobami ním 
poverenými.  

2.3.4 Družstvo klubu riadneho člena alebo registrovaného člena môže štartovať v 
zahraničnej súťaži len so súhlasom Výkonného výboru. 

2.3.5 Evidencia a štart hokejistov  zahraničného klubu/družstva v súťaži SZĽH podlieha 
schváleniu Výkonným výborom. 

2.3.6 Prístup riadnych a registrovaných členov k informáciám 
2.3.6.1   Každý riadny a registrovaný  člen SZĽH je oprávnený žiadať 

poskytnutie informácií, ktoré sa  týkajú fungovania a používania 
finančných prostriedkov orgánmi a zamestnancami  SZĽH. 

2.3.6.2   Okrem povinne zverejňovaných informácií upravených v ust. § 17 ods. 
1 Zákona o športe, je SZĽH povinný na písomnú žiadosť každého 
riadneho a registrovaného člena poskytnúť aj informácie, ktoré sa 
týkajú: 
a. sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame medzi SZĽH alebo   

organizáciou, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH a 
tretími  osobami, 

b. financovania jednotlivých súťaží SZĽH, 
c. príspevkov, dotácií  a odmien poskytnutých jednotlivým klubom, 
d. miezd a odmien  funkcionárov a športových odborníkov SZĽH v 

rozsahu: meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a 
identifikačné číslo právnických osôb, ktorým SZĽH poskytol zo 
svojho  rozpočtu prostriedky prevyšujúce za kalendárny rok v 
súčte sumu  5.000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 
určené, 

e. výpisy zo zápisníc zo zasadnutí orgánov SZĽH. 
2.3.6.3 SZĽH každoročne vypracuje a súčasne s pozvánkou na Kongres pošle 

každému  členovi s hlasovacím právom Správu o hospodárení SZĽH, 
ktorej obsahom je: 
a.   účtovná závierka SZĽH 
b.   výročná správa SZĽH 
c.   prehľad o nákladoch a výnosoch z vykonávaných činností a 

projektov SZĽH s rozčlenením podľa jednotlivých nákladových a 
výnosových druhov. 

2.3.6.4 Žiadateľ o poskytnutie informácií podľa bodu 2.3.6.1 Stanov zašle svoju 
žiadosť SZĽH, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje,  informáciu o 
ktorú žiada a spôsob akým mu má byť informácia poskytnutá 
(elektronicky alebo poštou).  

2.3.6.5  SZĽH je povinný poskytnúť žiadateľovi požadovanú informáciu do 30 
dní od doručenia žiadosti. 



2.3.6.6  V prípade, že SZĽH odmietne poskytnúť informáciu alebo v určenej 
lehote neposkytne požadovanú informáciu a svoje odmietnutie riadne 
nevysvetlí, žiadateľ sa môže obrátiť na  predsedu Dozornej rady.  

2.3.6.7  Povinnosť poskytovania informácií v rovnakom rozsahu sa vzťahuje aj 
na obchodné spoločnosti, v ktorých má majetkovú účasť SZĽH. 

2.3.6.8 V prípade, že niektorý z členov volených orgánov SZĽH nespolupracuje 
pri poskytovaní informácií s predsedom Dozornej rady, môže Výkonný 
výbor alebo predseda Dozornej rady navrhnúť Kongresu jeho odvolanie 
z funkcie. 

 

2.4    Povinnosti člena 
2.4.1 Člen zodpovedá za svoju činnosť v rámci SZĽH.  Člen má povinnosť najmä: 

2.4.1.1  platiť členské príspevky určené v osobitnom predpise a v týchto 
Stanovách, 

2.4.1.2  podporovať rozvoj a propagáciu hokeja v Slovenskej republike, 
rozširovať ho medzi mládežou a dbať o jeho atraktívnosť, 

2.4.1.3   rešpektovať  záujmy hokeja pri jednaní s tretími subjektmi, 
2.4.1.4  rešpektovať a konať v súlade s právnymi predpismi platnými v 

Slovenskej republike, platnými Stanovami a ostatnými predpismi SZĽH, 
ako aj rozhodnutiami orgánov SZĽH. 

2.4.2 Okrem povinností členov podľa bodu 2.4.1 majú členovia ešte tieto ďalšie 
povinnosti: 
2.4.2.1  nemať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých kluboch, ktorých 

družstvá seniorov pôsobia v tej istej súťaži,  najmä nesmie súčasne byť 
spoločníkom, vykonávať funkciu  v orgánoch alebo mať podiel na 
hlasovacích právach v orgánoch v takých kluboch, a to ani 
prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani 
prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby, 

2.4.2.2 riadny člen je povinný zabezpečiť činnosť svojich družstiev  v súlade so 
záujmami slovenského hokeja a slovenskej reprezentácie, uvoľniť 
hokejistu pre potreby reprezentácie SR.  

2.4.2.3 rešpektovať, že právo na používanie názvu “medzinárodné” družstvo 
alebo “kontinentálne (európske)” družstvo alebo akékoľvek obdobné 
názvy má výlučne IIHF a žiadny členský národný zväz ani klub takéhoto 
zväzu nie je oprávnený používať takéto označenie pre svoje družstvo. 
Právo na používanie názvu “národné” družstvo, “národné juniorské” 
družstvo, “národný výber”, “štátna reprezentácia”, “výber Slovenska” 
alebo akékoľvek obdobné názvy má výlučne SZĽH.  

 

2.5    Vznik členstva 
2.5.1  Členom SZĽH sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky určené  v 

Stanovách a v osobitnom predpise SZĽH. Na vznik členstva v SZĽH nie je právny 
nárok. Podmienky a postup prijatia za člena SZĽH upravujú Stanovy a osobitný 
predpis SZĽH. Podmienky pre vznik príslušného druhu členstva musia byť pre 
všetkých uchádzačov rovnaké. 

2.5.2  O prijatí za riadneho a registrovaného člena SZĽH na návrh profesionálneho 
aparátu SZĽH (ďalej aj iba ako „Matrika“)  rozhoduje Výkonný výbor, o prijatí za 
čestného člena SZĽH na návrh člena s hlasovacím právom rozhoduje Kongres, o 
prijatí za individuálneho člena SZĽH rozhoduje Matrika  v súlade s predpismi 
SZĽH. 



2.5.3 O neprijatí za člena SZĽH rozhoduje iba Kongres, preto ak  Výkonný výbor  alebo 
Matrika majú  výhrady k prijatiu uchádzača  za  člena v  SZĽH, predložia uvedenú  
vec na  rozhodnutie Kongresu a to  na najbližšom jeho zasadnutí  spolu 
s výhradami k prijatiu za člena SZĽH. Kongres vec posúdi a rozhodne buď 
o prijatí alebo neprijatí uchádzača za člena SZĽH.  

 

2.6  Zánik členstva 
2.6.1     Členstvo právnických osôb zaniká: 

2.6.1.1  okamihom, keď prestane spĺňať podmienky   členstva, 
2.6.1.2  rozhodnutím Disciplinárnej komisie o vylúčení na základe závažného 

disciplinárneho previnenia,   
2.6.1.3   doručením oznámenia o vystúpení zo SZĽH adresovaného  SZĽH, 
2.6.1.4  v dôsledku zániku  právnickej osoby bez právneho nástupcu, 
2.6.1.5  vylúčením Kongresom z dôvodu opakovaného alebo závažného 

porušenia Stanov, poriadkov a predpisov SZĽH.    
2.6.2 V prípade, že registrovaný člen: 

2.6.2.1  podľa ustanovenia bodu 2.2.2 c) nenaplní počas dvoch po sebe 
nasledujúcich sezón od vzniku registrovaného členstva podmienku na 
vznik riadneho členstva, jeho členstvo v SZĽH automaticky zanikne k 
30. júnu uplynutím druhej sezóny. 

2.6.2.2 podľa ustanovenia bodu 2.2.2 b) nenaplní počas troch po sebe 
nasledujúcich sezón od vzniku registrovaného členstva podmienku na 
vznik riadneho členstva, jeho členstvo v SZĽH automaticky zanikne k 
30. júnu uplynutím tretej sezóny, 

2.6.2.3  body 2.6.2.1 a 2.6.2.2 sa nevzťahujú na subjekty podľa bodu 2.2.2  
písm. a), d) a písm. e) týchto Stanov. 

2.6.3 Členstvo fyzických osôb zaniká v dôsledku: 
2.6.3.1  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  
2.6.3.2   doručenia oznámenia o vystúpení zo SZĽH, 
2.6.3.3 právoplatným uložením disciplinárneho trestu o vylúčení podľa 

Disciplinárneho poriadku, 
2.6.3.4 pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením jeho 

spôsobilosti na právne úkony na vykonávanie športu, 
2.6.3.5  vylúčením Kongresom z dôvodu opakovaného alebo závažného 

porušenia Stanov, poriadkov a predpisov SZĽH. 
2.6.4 Členstvo právnických osôb môže byť pozastavené rozhodnutím Disciplinárnej 

komisie 
2.6.4.1  na návrh Výkonného výboru, alebo na návrh odbornej komisie v 

dôsledku neplnenia si povinností člena, pričom členovi musí Výkonný 
výbor vytýčiť dodatočnú primeranú lehotu na nápravu svojho konania, 

2.6.4.2     v prípade nezaplatenia členského príspevku. 
2.6.5   Členstvo v SZĽH nie je možné previesť na iný subjekt. 
2.6.6   Každý člen, ktorý bol vylúčený zo SZĽH je oprávnený podať návrh  o 

preskúmanie vylúčenia zo SZĽH Arbitrážnej komisii. Rozhodnutím Arbitrážnej 
komisie  sú dotknuté osoby viazané  a nie je možné sa proti nemu odvolať. 

2.6.7  Zánik členstva v SZĽH nezbavuje člena, ktorého členstvo v SZĽH zaniklo, jeho 
finančných alebo aj iných záväzkov voči SZĽH, iným členom SZĽH a ďalším 
osobám s príslušnosťou k SZĽH, ktoré vznikli počas jeho členstva v SZĽH. 

2.6.8  Pri zániku členstva v SZĽH v priebehu súťažného obdobia upravuje športovo -
technické dôsledky zániku členstva Súťažný poriadok SZĽH. Uhradené 
štartovné, zábezpeka, členské a iné poplatky uhradené SZĽH v súlade s 
predpismi SZĽH sa pri zániku členstva v SZĽH zanikajúcemu členovi nevracajú. 



2.6.9  Členovia, ktorí boli prijatí za členov pred účinnosťou týchto Stanov sa považujú 
za členov SZĽH prijatých podľa týchto Stanov. 

 

III. ČASŤ 
Vnútorná organizácia SZĽH 

3.1    Orgány SZĽH, ich zloženie a kompetencie 
3.1.1 Orgány SZĽH sú: Kongres, Dozorná rada, predseda Dozornej rady, prezident, 

Výkonný výbor a odborné komisie. 
3.1.2 Funkčné obdobie členov orgánov je 4 roky, ak ďalej nie je ustanovené inak. V 

prípade zániku funkcie člena orgánu pred uplynutím riadneho funkčného obdobia 
je náhradný člen orgánu zvolený na funkčné obdobie, ktoré uplynie zároveň s 
funkčným obdobím ostatných členov tohto orgánu. 

3.1.3  Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady a členov Dozornej rady je 5 rokov. 
3.1.4 Členstvo v orgáne SZĽH podľa bodu 3.1.1, ako aj členstvo v inom  orgáne 

zriadenom Výkonným výborom podľa týchto Stanov zaniká: 
3.1.4.1 uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je príslušný člen orgánu zvolený 

alebo ustanovený, 
3.1.4.2 vzdaním sa funkcie okamihom doručenia písomného oznámenia SZĽH, 
3.1.4.3 odvolaním Kongresom alebo Výkonným výborom, ak člena zvolil alebo 

menoval Výkonný  výbor,  
3.1.4.4 smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
3.1.4.5 pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením jeho 

spôsobilosti na právne úkony na vykonávanie športovej činnosti, 
3.1.4.6 stratou spôsobilosti na výkon funkcie, ak sa pre výkon funkcie vyžaduje  

predpísaná spôsobilosť, 
3.1.4.7 vylúčením zo SZĽH na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie v 

dôsledku nadobudnutia právoplatnosti rozsudku všeobecného súdu 
Slovenskej republiky za trestné činy uvedené v § 7 odsek 2 Zákona o 
športe, ak je podmienkou výkonu funkcie bezúhonnosť, 

3.1.4.8 vylúčením na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie v dôsledku 
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku všeobecného súdu Slovenskej 
republiky za trestný čin korupcie a športovej korupcie, 

3.1.4.9 zrušením dotknutého orgánu bez ohľadu na to, či   zrušenie  vyplýva 
priamo  z rozhodnutia kompetentného orgánu SZĽH alebo je  
dôsledkom zmeny Stanov alebo iných predpisov SZĽH, na základe 
ktorých bol dotknutý orgán zriadený alebo vytvorený, ak v týchto 
Stanovách nie je  uvedené inak. 

3.1.5 Orgány SZĽH s rozhodovacou  pôsobnosťou  vykonávajú svoju pôsobnosť  
nezávisle od  iných  orgánov  SZĽH. 

3.1.6 Každá fyzická osoba je  oprávnená v súlade a podľa podmienok určených týmito 
Stanovami  kandidovať  na volenú funkciu  v orgánoch SZĽH, ak ju navrhne člen 
SZĽH alebo ak  ide o voľbu zástupcu záujmovej  skupiny  osôb, kandidátov 
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

3.1.7 Členovia orgánov SZĽH, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení 
vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZĽH a 
športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov 
orgánov. 

3.1.8 Štatutárny orgán  a členovia orgánov SZĽH sú povinní  vykonávať svoju funkciu 
s náležitou  starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská predsedu 
Dozornej rady a odborných orgánov SZĽH, ak sa  od ich stanoviska  odchýlia, sú 
povinní  svoje rozhodnutie  zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným  
stanoviskom. 



 
3.2   Kongres 

3.2.1   Kongres je najvyšším orgánom SZĽH, ktorého riadne zasadnutie  zvoláva 
minimálne raz za rok Výkonný výbor.  Deň, miesto konania a program zasadnutia 
určí Výkonný výbor. Informáciu o konaní  zasadnutia Kongresu zverejní SZĽH  
najmenej 15 dní pred konaním Kongresu na webovom sídle SZĽH a v ISŠ. 
Pozvánka,  návrh programu  zasadnutia a podklady na zasadnutie Kongresu sa 
zasielajú riadnym členom,  t.j. členom s hlasovacím právom na Kongrese, ako aj 
osobám oprávneným zúčastniť sa Kongresu,  najmenej  7 dní pred dňom konania 
zasadnutia. Členmi  Kongresu  s právom hlasovať sú zástupcovia  riadnych 
členov, t.j. športových klubov,  športovcov alebo športových odborníkov, či 
ďalších členov SZĽH  alebo ich volení zástupcovia podľa kľúča pre rozdelenie 
hlasov v Kongresu.   Členom Kongresu  s právom hlasovať nemôže byť 
funkcionár  SZĽH len na základe výkonu funkcie  v orgáne SZĽH. Každý riadny 
člen má na Kongrese len jedného delegáta s príslušným počtom hlasov. 

3.2.2 Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň delegáti oprávnení hlasovať 
s dvojtretinovým počtom hlasov na Kongrese.  Delegát sa môže zúčastniť a 
hlasovať na Kongrese, ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 1 písm. a) 
Zákona o športe. Delegát alebo náhradník voleného delegáta  preukazuje 
oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Kongresu predložením: 
3.2.2.1   zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, alebo ich 

náhradníkov, pričom  náhradník  musí byť zvolený rovnakým spôsobom  
ako delegát, 

3.2.2.2 dokladom preukazujúcim, že ide o štatutárny orgán športovej 
organizácie  alebo písomným splnomocnením štatutárneho orgánu 
športovej organizácie, ktorú zastupuje, 

3.2.2.3   v prípade zástupcu športovcov písomným návrhom od záujmovej  
organizácie športovcov alebo najmenej 50 športovcami,   

3.2.2.4 v prípade zástupcu športových odborníkov písomným návrhom od 
záujmovej  organizácie športových odborníkov združujúcej aspoň 20 
športových odborníkov alebo najmenej 20 športovými odborníkmi. 

Kongres prijíma rozhodnutia  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov 
prítomných delegátov oprávnených hlasovať na Kongrese, s výnimkou  
rozhodnutí pri ktorých Stanovy  vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.  

3.2.3 V prípade, ak nie je riadne zasadnutie Kongresu  uznášaniaschopné, Výkonný 
výbor je povinný opakovane zvolať riadne zasadnutie Kongresu v termíne do 60 
dní od termínu  zasadnutia, ktoré nebolo uznášaniaschopné.  

 
 
3.2.4 Kongres  

3.2.4.1  prerokováva správu o činnosti Dozornej rady, Výkonného výboru a 
správu prezidenta. 

3.2.4.2   schvaľuje 
a.  Stanovy, Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový 

poriadok, Disciplinárny poriadok, ich zmeny a doplnky na 
návrh Výkonného výboru, 

b.   reorganizáciu súťaží organizovaných a riadených SZĽH na 
návrh Výkonného výboru, 

c.   za SZĽH uzavretie každej zmluvy, ktorej peňažné alebo 
nepeňažné plnenie, alebo zmlúv, ktorých predmetom je 
navzájom súvisiace plnenie za obdobie kalendárneho roka 
prekročí hodnotu 2 milióny eur, 
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d. vytvorenie obchodnej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o 
športe, alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo 
akcionárom je SZĽH, 

e.  schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej 
spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo v obchodnej 
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH, 

f.  výšku alebo spôsob určenia odmeny predsedu Dozornej rady, 
členov Dozornej rady a ostatných členov orgánov SZĽH, 
ktorých volí Kongres, 

g.  rozpočet SZĽH; rozpočet SZĽH musí rešpektovať nasledujúce 
pravidlá: 
g.1.  najmenej 15% prostriedkov z príspevku uznanému 

športu sa rozdelí pomerne  medzi športové kluby s 
príslušnosťou k SZĽH na účel  športu  mládeže, a to  
podľa  počtu súťažiacich družstiev do 23  rokov,  

g.2.  najmenej 20 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel rozvoja  talentovaných športovcov, 
pričom kritéria, účel a rozdelenie  finančných 
prostriedkov schvaľuje  Kongres,  

g.3.  najmenej 25 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na účel športovej reprezentácie (všetky 
reprezentačné výbery), 

g.4.  výdavky na  správu a prevádzku SZĽH vynaložené 
z príspevku uznanému športu  nesmú prekročiť   15 
% z ročných príjmov SZĽH z príspevku uznanému 
športu, 

g.5.  najviac 30 % prostriedkov z príspevku uznanému 
športu na  výstavbu, modernizáciu alebo 
rekonštrukciu športovej infraštruktúry.  

3.2.4.3   volí na dobu určenú v stanovách a odvoláva 
a. prezidenta,  
b.   členov Výkonného výboru, 
c.   predsedu a členov Dozornej rady, pričom predsedu Dozornej 

rady možno odvolať iba podľa ust. § 12 ods. 5 Zákona 
o športe3, 

d.   predsedu a členov Volebnej komisie, 
e.   predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, 
f.   predsedu, podpredsedu a členov Odvolacej antidopingovej  

komisie, 
g.  predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie,  
h.  predsedu Ekonomicko-marketingovej komisie. 
Kongres odvoláva aj členov  Disciplinárnej komisie a Arbitrážnej 
komisie. 

3.2.4.4  Odvolať členov orgánov volených Kongresom môže Kongres z týchto 
dôvodov: 
a. člen stratí bezúhonnosť  v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o športe, 
b. člen si riadne neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu z 

funkcie, a/alebo 

                                                           
3
 § 12 ods. 5 Zákona o športe: „Kontrolór  môže byť odvolaný z funkcie najvyšším  orgánom športovej organizácie 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho  orgánu s uvedením  dôvodu odvolania.“ 



c.  člen sa bez riadneho ospravedlnenia nezúčastnil viac ako 
troch po sebe nasledujúcich stretnutí orgánu, ktorého je 
členom. 

3.2.4.5 schvaľovať  kritéria, účel a rozdelenie finančných  prostriedkov 
z príspevku  uznanému športu na účel  rozvoja  talentovaných 
športovcov podľa § 69 ods. 5 písm. b) Zákona o športe, 

3.2.4.6 prerokovať  výročnú správu podľa § 9 ods. 5 až 7 Zákona o športe, 
3.2.4.7 rozhodovať o zrušení SZĽH dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením 

s iným združením, v prípade  zrušenia SZĽH dobrovoľným rozpustením  
rozhodovať o určení likvidátora,  

3.2.4.8 rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti Kongresu zveruje 
Zákon o športe alebo ktoré si Kongres vyhradí. 

3.2.5  Kongres rozhoduje o prijatí kandidáta za nového čestného člena SZĽH a o 
vylúčení člena zo SZĽH. Kongres rozhoduje aj o neprijatí za člena SZĽH.  

3.2.6 Na zasadnutí Kongresu majú právo hlasovať delegáti členov s hlasovacím 
právom a zástupcovia športovcov a športových odborníkov navrhnutí v súlade so 
Zákonom o športe a týmito Stanovami. 

3.2.7  Kongres prijíma rozhodnutia na základe výsledkov verejného hlasovania, ak ďalej 
nie je ustanovené inak. Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov 
orgánov. Hlasovanie na Kongrese sa môže uskutočniť aj prostredníctvom 
elektronického hlasovacieho zariadenia. Spôsob rozdelenia hlasov jednotlivým 
zástupcom s právom hlasovať sa určuje podľa kľúča delegátov upraveného v 
týchto Stanovách. 

3.2.8 Na Kongrese sa okrem delegátov s právom hlasovať zúčastňuje prezident, 
predseda Dozornej rady, členovia Výkonného výboru a ďalší pozvaní hostia.  

3.2.9     Zasadnutie Kongresu riadi prezident alebo ním poverená osoba. Zasadnutie 
Kongresu nie je  prístupné verejnosti.  

3.2.10  Prezident alebo ním poverená osoba poskytne pred hlasovaním o každom bode 
programu príležitosť prihlásiť sa prítomným zástupcom do rozpravy, a následne 
poskytne priestor každému prihlásenému delegátovi vystúpiť na Kongrese a 
prezentovať svoj názor. Keď vystúpil každý delegát  prihlásený  do rozpravy,  až 
potom môže prezident začať hlasovanie o danom bode programu. 

3.2.11 Pozvaní  hostia  môžu  vystúpiť na Kongrese  a vyjadriť sa k prerokovávanej veci,  
ak  im prezident alebo ním poverená  osoba udelila slovo.  

3.2.12 Člen SZĽH môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH 
najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia orgánu, ktorý volí takúto funkciu, aby 
návrhy kandidátov mohli byť zaslané osobám oprávneným zúčastniť sa na 
zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia. Osoba oprávnená 
navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZĽH môže takéhoto 
kandidáta navrhnúť aj na zasadnutí orgánu, ktorý volí takúto funkciu, ak neboli 
doručené návrhy kandidátov podľa predchádzajúcej vety. 

3.2.13 Mimoriadne zasadnutie  Kongresu môže/môžu  zvolať: 
a.     riadni členovia s právom hlasovať, ktorí  disponujú aspoň polovicou 

všetkých hlasov na Kongrese,  
b.   Výkonný výbor, 
c.      predseda Dozornej rady, 
d.     ktorýkoľvek člen, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SZĽH a 

noví členovia orgánov neboli zvolení. 
Pre zvolanie mimoriadneho  Kongresu platí primerane bod 3.2.1.  týchto Stanov.  

3.2.14 Rozhodnutia Kongresu, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny sú: 
a.   zmena stanov, 
b. reorganizácia súťaží, 



c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo 
zmluvy je vyššia ako hodnota určená Stanovami, 

d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo 
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je 
národný športový zväz, 

e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa 
§ 18 Zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 

f. zrušenie SZĽH podľa bodu 3.2.4.7  týchto Stanov.  
3.2.15 Kvalifikovanou väčšinou sa na účely týchto stanov rozumie trojpätinová väčšina 

zo všetkých hlasov delegátov. 
3.2.16 Program zasadnutia Kongresu  a návrhy na jeho zmenu sa  schvaľujú na  

začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je  súčasťou schváleného programu, 
môže Kongres prijať len odporúčania a stanoviská. 

3.2.17 Ak je  v programe zasadnutia Kongresu aj voľba orgánov SZĽH, prípravu a riadny 
priebeh volieb zabezpečuje Volebná komisia, ktorá je volená Kongresom. Na 
žiadosť  delegáta  alebo člena SZĽH Ministerstvo určí  nezávislého pozorovateľa, 
ktorý je oprávnený zúčastniť  sa na voľbách a na zasadnutí  Volebnej komisie 
vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ  uvedie svoje zistenia  
o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej  uvedie zistené 
nedostatky. Na zistené nedostatky  je povinný upozorniť Volebnú komisiu 
a predsedu Dozornej rady bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého 
pozorovateľa je prílohou  zápisnice z volieb. Úhradu  účelne a preukázateľne  
vynaložených  nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa  na 
voľbách znáša  SZĽH.  

 

3.3    Dozorná rada 
3.3.1   Dozorná rada je stálym dozorným a kontrolným orgánom SZĽH. 
3.3.2   Dozorná rada má 3 členov.  Členov Dozornej rady volí Kongres.  Kongres volí: 

a. predsedu Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na predsedu 
Dozornej  rady, 
b. dvoch členov Dozornej rady z kandidátov navrhnutých na člena Dozornej 
 rady. 

3.3.3  Ak neboli riadne navrhnutí kandidáti podľa bodu 3.3.2. písm. b) Kongres zvolí za 
členov Dozornej rady dvoch členov z neúspešných kandidátov navrhnutých za 
predsedu Dozornej rady. 

3.3.4   Voľba členov Dozornej rady navrhnutých podľa bodu 3.3.2 písm. b) Stanov 
prípadne podľa bodu 3.3.3 Stanov prebieha jednorázovo a to tak, že za člena 
Dozornej rady budú zvolení dvaja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov 
Kongresu. 

3.3.5  Pri voľbe predsedu Dozornej rady a voľbe členov Dozornej rady môže každý 
delegát Kongresu odovzdať svoje hlasy najviac jednému kandidátovi. 

3.3.6  Každý z navrhnutých kandidátov na predsedu Dozornej rady alebo na člena 
Dozornej rady musí spĺňať zákonne podmienky na výkon funkcie kontrolóra 
podľa ust. § 11 ods. 1 a 2 Zákona o športe. 

3.3.7   Predseda Dozornej rady vykonáva funkciu kontrolóra SZĽH podľa ustanovení 
Zákona o športe. Kontrolór  je najvyšším  kontrolným orgánom SZĽH: 
Pôsobnosť predsedu Dozornej rady: 
3.3.7.1  vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho 

orgánu a ich riadneho zverejňovania, 



3.3.7.2   upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov 
a údajov v zdrojovej evidencii, 

3.3.7.3 upozorňuje štatutárny orgán, Kongres a Výkonný výbor na zistené 
nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym 
poriadkom  a predpismi SZĽH a IIHF, 

3.3.7.4   pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné 
opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie, 

3.3.7.5   vypracúva výročnú správu o činnosti predsedu dozornej rady - 
kontrolóra, ktorú predkladá Kongresu, 

3.3.7.6   vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov členov SZĽH, konzultuje 
postup s kontrolórom člena SZĽH pri zistení závažného nedostatku, 

3.3.7.7   posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov 
SZĽH s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SZĽH, 
medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, 
ktorých je SZĽH členom, 

3.3.7.8 zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu SZĽH, najvyššieho 
výkonného orgánu SZĽH, kontrolných orgánov SZĽH, a ak to považuje 
za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SZĽH, 

3.3.7.9   vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov 
orgánov SZĽH a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane 
spočítavania hlasov. 

3.3.8  Predseda Dozornej rady je povinný podľa Zákona o športe  po zvolení  do funkcie 
úspešne zložiť odbornú skúšku kontrolóra zabezpečenú Ministerstvom. 

3.3.9  Všetci členovia Dozornej rady sú povinní postupovať v súlade s ust. § 13 ods. 1 
Zákona o športe. 

3.3.10 V prípade, že sa ktorýkoľvek člen Dozornej rady pri výkone svojej činnosti dozvie 
o takej skutočnosti, ktorá si vyžaduje konanie kontrolóra, bezodkladne o tom 
informuje Dozornú radu, ktorej predloží vlastné stanovisko o svojich zisteniach, a 
ktorá môže v určenej lehote poveriť predsedu Dozornej rady výkonom takej 
činnosti, na ktorú nepostačujú oprávnenia člena Dozornej rady. 

3.3.11 Predseda Dozornej rady pri výkone funkcie kontrolóra koná a rozhoduje výlučne 
autonómne a  ostatní členovia Dozornej rady nemajú  žiaden priamy vplyv na 
činnosť, ktorú predseda Dozornej rady vykonáva ako kontrolór SZĽH. 

3.3.12 Funkcia člena Dozornej rady je nezlučiteľná s výkonom akejkoľvek inej funkcie v 
orgánoch  SZĽH. 

3.4     Výkonný výbor 
3.4.1   Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán SZĽH. 
3.4.2   Členov Výkonného výboru  volí Kongres. Výkonný výbor má 9 členov vrátane 

prezidenta, z toho jeden člen je zástupca športovcov - hokejistov, ak  ho navrhne 
záujmová organizácia  hokejistov alebo najmenej  50 plnoletých hokejistov a je 
zároveň zvolený Kongresom. Vo Výkonnom výbore nemôžu byť v čase zvolenia 
dve osoby s rovnakou klubovou  príslušnosťou. 

3.4.3   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.  
3.4.4   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.  
3.4.5   Zrušené s účinnosťou od 01.05.2019.   
3.4.6   Pri voľbách jednotlivých členov Výkonného výboru môže každý delegát Kongresu 

odovzdať svoje hlasy najviac jednému kandidátovi v jednom  kole volieb. 
3.4.7   Výkonný výbor rozhoduje uzneseniami na základe hlasovania členov Výkonného 

výboru. Výkonný výbor rozhoduje o veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti 
Výkonného výboru. 



3.4.8 Za Výkonný výbor navonok koná prezident alebo ktorýkoľvek člen Výkonného 
výboru na to určený na základe poverenia Výkonného výboru. 

3.4.9   Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých  členov Výkonného výboru. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov Výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov je  
rozhodujúci hlas prezidenta. 

3.4.10   Výkonný výbor najmä: 
a.  v zmysle Zákona o športe nominuje berie na vedomie zoznam hokejistov 

nominovaných za členov  reprezentačných družstiev na základe návrhu 
nominácie reprezentačných trénerov, 

b.  schvaľuje berie na vedomie program reprezentačných družstiev 
Slovenskej republiky v hokeji, 

c. v zmysle Zákona o športe nominuje reprezentačných trénerov všetkých  
  kategórií štátnych reprezentácii, 
d. schvaľuje výšku alebo spôsob určenia odmeny volených a menovaných  
  funkcionárov, ak ich výšku alebo spôsob určenia odmeny neschvaľuje  
  Kongres, 
e. zrušené 

f. v zmysle Zákona o športe nominuje členov  realizačných tímov   
  reprezentačných družstiev SR v ľadovom hokeji a in-line hokeji, 
g. určuje kritériá pre výkon funkcie zväzového trénera a ďalších športových   

odborníkov, 
h. hodnotí čerpanie rozpočtu SZĽH, 
i. schvaľuje rozvoj hokejovej infraštruktúry, 
j. schvaľuje rozvoj stredísk talentovanej mládeže,  
k. schvaľuje špecializované športové projekty, 
l. schvaľuje štruktúru súťaží riadených SZĽH, 
m.  schvaľuje personálne obsadenie mládežníckych trénerov, ktorí sú platení 

zo štátnych prostriedkov,    
n. navrhuje a hodnotí hospodárenie SZĽH,  
o. schvaľuje štatutárnemu orgánu návrhy na uzavretie zmlúv v objeme nad  
  30.000 € s tretími osobami, 
p. volí a odvoláva volených členov orgánov, ktorých nevolí a neodvoláva  
  Kongres,  
q.  rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú v právomoci iných orgánov 

alebo komisií SZĽH, 
r. na návrh generálneho sekretára schvaľuje organizačnú štruktúru SZĽH, 
s.  v nevyhnutných prípadoch pre chod hokeja môže robiť úpravy v 

predpisoch hokeja, ktoré môže schváliť Kongres na jeho najbližšom 
zasadnutí; ak ich Kongres nechváli, zmena stráca svoju účinnosť;  

t. podľa potreby vytvára svoje stále alebo dočasné poradné orgány alebo  
  pracovné skupiny alebo orgány, ktorých členov volí  a odvoláva,  
u.  vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam adresovaným SZĽH do 

jedného mesiaca od doručenia žiadosti o vyjadrenie alebo sťažnosti,  
v. predkladá Kongresu správu o svojej činnosti,  
w. stanovuje a mení symboliku a podmienky použitia symboliky SZĽH, 
x. schvaľuje štatúty odborných komisií a ich zmeny, 
y. na základe žiadosti poskytuje informácie členom SZĽH,  
z. schvaľuje Súťažný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, vykonávacie predpisy k poriadkom, smernice, 
sadzobníky,    metodické pokyny a Rozpis súťaží, 
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aa. určuje  výšku ročného  príspevku na  športovú činnosť  SZĽH a ročného  
  členského príspevku SZĽH, 
bb.  je odvolacím orgán vo veciach rozhodnutí komisií alebo orgánov, ktoré 

vytvoril  v zmysle Stanov alebo  rozhodnutí  profesionálneho aparátu 
SZĽH,  

cc.  predkladá na každom Kongrese výročnú správu o zmenách v 
mládežníckom  hokeji oproti poslednému Kongresu, ktorá zahŕňa najmä, 
ale nielen, zmeny v  metodike výchovy detí a mladých hráčov, 
pôsobenie trénerov mládeže,  materiálne vybavenie mládežníckych 
klubov a štruktúru súťaží mládeže, ako  aj plán detailných opatrení na 
najbližší rok a cieľov pre strednodobé obdobie, 

dd.  predkladá na každom Kongrese výročnú správu o zmenách v hokejovej 
infraštruktúre pre všetky súťaže, ako aj plán detailných opatrení na 
najbližší  rok a cieľov pre strednodobé obdobie, 

ee. menuje a odvoláva ekonomického riaditeľa SZĽH. 
3.4.11  Na návrh najmenej 1/3 všetkých riadnych členov SZĽH môže Kongres odvolať 

ktoréhokoľvek člena Výkonného výboru a to v prípade, ak z návrhu vyplýva, že 
príslušný člen Výkonného výboru si neplní riadne svoje povinnosti v oblasti, za 
ktorú zodpovedá v rámci Výkonného výboru, a to aj napriek márnemu uplynutiu 
primeranej lehoty na nápravu.  

3.4.12  Výkonný výbor plní úlohy licenčného orgánu SZĽH, pričom predsedom  
licenčného orgánu je vždy prezident a podpredsedom licenčného orgánu  je člen 
Výkonného výboru, ktorý bol zvolený za člena Výkonného výboru najvyšším 
počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov viacerých členov Výkonného 
výboru je  podpredsedom licenčného orgánu ten, ktorý bol zvolený v skoršej 
voľbe.   

 

3.5    Kľúč pre rozdelenie hlasov v Kongrese 
3.5.1 Kľúč pre rozdelenie celkového počtu hlasov v Kongrese zohľadňuje počet 

družstiev riadneho člena a úroveň súťaže  v uplynulej súťažnej sezóne, v ktorej 
jednotlivé družstvá riadneho člena dokončili súťaž v zmysle pravidiel príslušnej 
súťaže. 

3.5.2    Celkový počet hlasov sa rozdeľuje nasledovne: 
3.5.2.1   5 hlasov pre každý klub, ktorého družstvo hralo extraligu seniorov alebo 

zahraničnú súťaž vekovej kategórie dospelých, najvyššej úrovne 
súťaže, organizovanú členským zväzom IIHF, ktorý je účastníkom 
najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji; 

3.5.2.2  3 hlasy pre každý klub, ktorého družstvo hralo 1. ligu seniorov a 
pritom  žiadne jeho družstvo nehralo extraligu  seniorov, 

3.5.2.3 1 hlas za každé družstvo klubu, ktoré hralo amatérsku súťaž počnúc 
súťažnou kategóriou mladší žiaci vrátane, tak, že za kategóriu mladší 
žiaci patrí 1 hlas za každé také družstvo, za kategóriu starší žiaci patrí 1 
hlas za každé také družstvo, za kategóriu kadeti patrí 1 hlas za každé 
také družstvo, za kategóriu dorastenci patrí 1 hlas za každé také 
družstvo, za kategóriu juniori patrí 1 hlas za každé také družstvo a za 
kategóriu dospelí patrí 1 hlas za každé také družstvo. 

3.5.2.4 1 hlas pre zástupcu všetkých registrovaných členov, zástupcu 
registrovaných členov si volia registrovaní členovia  na návrh aspoň 5 
registrovaných členov.  Funkčné obdobie zástupcu registrovaných 
členov v Kongrese je štvorročné.  

3.5.2.5  1 hlas pre zástupcu všetkých hokejistov navrhnutého hráčskou 
asociáciou, alebo navrhnutých aspoň 50 hokejistami; ak skupiny po 50 



hokejistov navrhnú viacerých kandidátov na zástupcu hokejistov, tak 
zástupcom hokejistov v Kongrese sa  stáva ten kandidát, ktorého 
navrhlo  najviac hokejistov.  

3.5.2.6  1 hlas pre zástupcu všetkých športových odborníkov; zástupcu 
športových odborníkov navrhuje aspoň 20 športových odborníkov alebo 
asociácia združujúca aspoň 20 športových odborníkov. Ak sú navrhnutí 
viacerí kandidáti na zástupcu športových odborníkov, tak zástupcom 
športových odborníkov  v Kongrese sa  stáva ten kandidát, ktorého 
navrhlo  najviac športových odborníkov. Funkčné obdobie zástupcu 
športových odborníkov v Kongrese je štvorročné.  

3.5.2.7 1 hlas za každé družstvo klubu, ktoré riadne odohralo príslušnú časť 
súťaže, ktorú malo odohrať v zmysle pravidiel súťaže; ak družstvo 
klubu odohralo časť súťaže v jednej súťaži a inú časť súťaže v inej 
alebo v iných súťažiach, nemá to vplyv na počet hlasov tohto klubu. 

3.5.2.8 1 hlas za každé družstvo in-line hokeja, ktoré odohralo súťaž v in-line 
hokeji  v uplynulej súťažnej sezóne. 

3.5.3 Záujmové skupiny (body 3.5.2.5 a 3.5.2.6. týchto stanov), vrátane    zvoleného 
zástupcu registrovaných členov,  sú povinné odovzdať SZĽH mená svojich 
zástupcov a doklady preukazujúce ich ustanovenie alebo zvolenie v zmysle 
Zákona o športe a týchto Stanov najneskôr do 14 dní pred konaním Kongresu. 

 
3.6    Prezident SZĽH a jeho kompetencie 

3.6.1   Prezidenta SZĽH (ďalej len „prezident“) volí Kongres. Volebné obdobie 
prezidenta je štvorročné. 

3.6.2    Za prezidenta môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je bezúhonná v zmysle § 7 
ods. 2 Zákona o športe. 

3.6.3    Prezident reprezentuje SZĽH navonok, a to ako na národnej, tak aj na 
medzinárodnej úrovni. V odôvodnených prípadoch sa môže prezident nechať 
zastúpiť. 

3.6.4    Prezident predkladá správu prezidenta za každý rok vo funkcii prezidenta na 
prerokovanie Kongresu. V tejto správe zhodnotí pôsobenie v uplynulom roku a 
predostrie Kongresu svoje plány a zámery pre nadchádzajúci rok. 

3.6.5   Prezident vedie zasadnutia Kongresu v súlade s pravidlami ustanovenými v 
týchto Stanovách. 

3.6.6      Prezident nemá hlasovacie právo na Kongrese. 
3.6.7    Prezident dohliada na implementáciu rozhodnutí prijatých Kongresom a 

Výkonným výborom, zabezpečuje chod SZĽH po administratívnej stránke a 
vykonáva všetky ďalšie činnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Stanov. Prezident 
menuje a odvoláva generálneho sekretára SZĽH.   

3.6.8    Prezident koná za SZĽH pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami. 
3.6.9     Prezident je oprávnený konať v mene SZĽH a podpisovať záväzné dokumenty za 

SZĽH, ak tieto Stanovy neurčujú inak. 
3.6.10 Prezident je  predsedom Výkonného výboru. Ak Výkonný výbor príjme 

rozhodnutie jednoduchou väčšinou (t.j. menej ako 2/3 všetkých členov),  je 
Prezident oprávnený najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia tohto rozhodnutia 
pozastaviť  vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia a predložiť vec opätovne na 
rozhodnutie  Výkonnému výboru, ktorý môže pozastavenie vykonateľnosti 
prelomiť, ak  takéto  rozhodnutie bude  prijaté aspoň  2/3 všetkých členov 
Výkonného výboru.  

 

3.7    Odborné Komisie SZĽH 



3.7.1    SZĽH vytvára tieto riadiace a rozhodovacie odborné komisie:  Disciplinárna 
komisia – rozhodovacia komisia,  Odvolacia antidopingová  komisia – 
rozhodovacia komisia, Volebná komisia – riadiaca komisia, Komisia rozhodcov – 
riadiaca komisia, Arbitrážna komisia – rozhodovacia komisia.   

3.7.2  V prípade potreby môže Výkonný výbor rozhodnúť o zostavení ďalšej dočasnej 
poradnej alebo stálej pracovnej komisie.  

3.7.3    Každá komisia má minimálne troch členov. Členom odbornej komisie môže byť 
len fyzická osoba,  jedna fyzická osoba môže zastávať post maximálne v troch 
orgánoch SZĽH; Prezident a predseda Dozornej rady SZĽH nemôže vykonávať 
žiadnu inú funkciu v SZĽH. Výkon funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo 
Výkonnom výbore SZĽH alebo člena SZĽH je nezlučiteľný s výkonom funkcie v 
štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb 
pre SZĽH alebo člena SZĽH.  

3.7.4   zrušený. 
3.7.5   Predseda a podpredseda Odvolacej antidopingovej komisie a predseda 

a podpredseda ako aj člen Arbitrážnej komisie  musí mať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v 
podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím 
rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v 
prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch 
získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.  
Najmenej jeden člen Odvolacej antidopingovej komisie, ktorá rozhoduje spory v 
oblasti antidopingu na druhom stupni, musí mať ukončené vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo 
farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo 
študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo 
farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo 
vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojim rozsahom a 
obsahom rovnocenné. 
Predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie ako aj ostatní členovia 
disciplinárnej komisie a Odvolacej antidopingovej komisie musia mať ukončené 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v 
podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej 
republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím 
rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji 
ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.  

3.7.6   Za člena Odvolacej antidopingovej komisie možno vymenovať alebo zvoliť 
fyzickú osobu, ktorá 
3.7.6.1 je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
3.7.6.2 nie je členom športovej organizácie, ktorej hokejista sa podrobuje 

dopingovej kontrole, 
3.7.6.3 nie je osobou blízkou hokejistovi, ktorý sa podrobuje dopingovej 

kontrole, 
3.7.6.4 nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje 

dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodného personálu a 
3.7.6.5 je bezúhonná. 
Za člena Odvolacej antidopingovej komisie nemožno vymenovať alebo zvoliť 
fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosť so zreteľom na jej 



pomer k veci, k hokejistovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo k 
sprievodnému personálu tohto hokejistu.  

3.7.7 Každá komisia sa riadi štatútom danej komisie. Štatút a zmenu štatútu každej 
odbornej komisie schvaľuje Výkonný výbor. 

3.7.8 Volených členov odborných komisií,  ktorí nie sú volení Kongresom, volí Výkonný 
výbor na základe návrhov členov SZĽH. 

3.7.9 Predsedov a podpredsedov orgánov, ktorých nevolí  Kongres,  volí Výkonný 
výbor.  

 
3.8   Záväznosť zväzových predpisov 
 

3.8.1 Stanovy a ostatné predpisy SZĽH musia byť v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj s publikovanou ustálenou 
judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho Dvora EÚ, Ústavného 
súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

3.8.2     Predpisy SZĽH musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov 
medzinárodných športových organizácií, najmä IIHF, ktorých je SZĽH členom, a 
pri ktorých sa výslovne vyžaduje súlad predpisov SZĽH. Výnimkou sú prípady, v 
ktorých by súlad s predpismi medzinárodnej športovej organizácie znamenal 
jednoznačný rozpor s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3.8.3     V prípade, že sa zistí nesúlad predpisov SZĽH navzájom alebo v prípade zistenia 
ich nesúladu s právnym poriadkom, judikatúrou, alebo predpismi medzinárodnej 
športovej organizácie záväzného charakteru, na podnet člena SZĽH alebo 
orgánu SZĽH alebo aj bez takého podnetu, vypracuje SZĽH návrh na zmenu 
príslušného predpisu.  

3.8.4     Porušenie povinnosti člena SZĽH alebo osoby s príslušnosťou k SZĽH, ktorá 
vyplýva z predpisov SZĽH je disciplinárnym previnením, ktoré možno postihnúť v 
disciplinárnom konaní. 

3.8.5     SZĽH a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností podľa 
predpisov SZĽH aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou. 

 

3.9  Záväznosť rozhodnutí orgánov SZĽH 
3.9.1    Právoplatné rozhodnutie orgánu SZĽH, ktoré sú vydané v súlade s predpismi 

SZĽH, je pre všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov SZĽH, 
ktorým je určené, záväzné. 

3.9.2     Člen SZĽH a osoba s príslušnosťou k SZĽH, je povinná rešpektovať rozhodnutia 
SZĽH a jeho orgánov. 

3.9.3     Člen SZĽH  je povinný zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí SZĽH aj vo vzťahu ku 
všetkým osobám s jeho príslušnosťou. 

3.9.4     Predpisy SZĽH určia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov SZĽH nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

3.9.5    Porušenie povinnosti člena SZĽH, alebo osoby s príslušnosťou k SZĽH, ktorá 
vyplýva z rozhodnutia orgánu SZĽH je disciplinárnym previnením, ktoré je možné 
postihnúť v disciplinárnom konaní. 

3.9.6    SZĽH a každý jeho člen je povinný zabezpečiť dodržiavanie povinností, ktoré 
vyplývajú z rozhodnutí orgánov SZĽH aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho 
príslušnosťou. 

 

3.10 Všeobecné ustanovenia a úprava  konfliktu záujmov v podmienkach SZĽH 
3.10.1    Prezident, predseda Dozornej rady, členovia Dozornej rady a členovia 

Výkonného výboru majú právo nahliadať do všetkých dokumentov SZĽH.   



3.10.2   Zo zasadnutí všetkých orgánov SZĽH sa vyhotovuje zápisnica.  
3.10.3 Zo zasadnutia  Kongresu, Výkonného výboru a Dozornej rady  sa vyhotovuje 

zápisnica, ktorá má náležitosti podľa Zákona o športe, a síce:  
3.10.3.1 schválený program zasadnutia, 
3.10.3.2 prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení  člena orgánu a písomné 

splnomocnenia, ak boli predložené, 
3.10.3.3 zoznam  podkladov k jednotlivým bodom  programu a spôsob prístupu 

k nim, 
3.10.3.4 dôležité vyjadrenia  členov orgánu  k jednotlivým bodom programu, 
3.10.3.5 rozhodnutia  prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov  

hlasovania a odlišného  stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým   
rozhodnutím  alebo s jeho odôvodnením, ak  o to požiada, 

3.10.3.6 meno,  priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
Táto zápisnica sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia 
príslušného orgánu, a to najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica 
môže byť zaslaná písomne na adresu oprávnených osôb, prostredníctvom e-
mailu alebo informačného systému v športe. Zápisnica a prezenčná listina zo 
zasadnutia Kongresu a Výkonného výboru sa zverejňuje na webovom sídle 
SZĽH a v informačnom systéme športu  najneskôr  do 25  dní odo dňa konania 
zasadnutia. 

3.10.4   Vo veciach neupravených týmito Stanovami alebo inými predpismi SZĽH sa 
postupuje podľa Zákona o športe. Ak nie je možné danú otázku alebo daný 
rozpor vyriešiť v zmysle predošlej vety, otázku alebo rozpor vyrieši uznesením 
Výkonný výbor. Uznesenie Výkonného výboru schvaľuje väčšina členov 
Kongresu na najbližšom zasadnutí Kongresu. Ak Kongres neschváli riešenie v 
zmysle uznesenia Výkonného výboru, rozhodne väčšinou o inom riešení 
predmetnej otázky. Ak Kongres nerozhodne o inom riešení predmetnej otázky, 
naďalej platí riešenie v zmysle uznesenia Výkonného výboru. 

3.10.5 Ak sa niektoré ustanovenie  týchto Stanov, alebo jeho časť,  ukáže ako neplatné 
alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, 
uvedené nemá  vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré ostávajú platné 
a účinné aj naďalej v celom rozsahu  a pre úpravu vzťahu, práva  alebo 
povinnosti sa použijú príslušné  zákonné ustanovenia, najmä Zákona o športe. 

3.10.6 V prípade, že  sa niektoré ustanovenie  týchto Stanov dostane do rozporu  so 
Zákonom o športe alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie 
Stanov sa nepoužije a na miesto  neho sa použije  príslušné ustanovenie zákona 
alebo  vykonávacieho predpisu.  

3.10.7  V podmienkach SZĽH platí princíp nezlúčiteľnosti výkonu  funkcie vo Výkonnom 
výbore, Dozornej rade  a v Arbitrážnej komisii. Nezlučiteľný je výkon funkcie v: 
3.10.7.1  Dozornej rade s výkonom  vo Výkonnom výbore, Disciplinárnej komisii, 

Odvolacej antidopingovej komisii  a Arbitrážnej komisii, 
3.10.7.2  štatutárnom  orgáne alebo vo Výkonnom výbore SZĽH alebo jeho člena 

s výkonom funkcie  v štatutárnom orgáne alebo výkonnom  orgáne 
dodávateľa tovarov alebo služieb  pre SZĽH alebo jeho člena. 

3.10.8 Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZĽH 
alebo člena SZĽH, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a 
rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, 
rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o 
existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia 
príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

3.10.9 Člen orgánu SZĽH alebo člena SZĽH, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek 
stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v 



inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo 
prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SZĽH alebo člena 
SZĽH. 

 
IV. ČASŤ 

Reprezentácia 
4.1    Štátna reprezentácia 

4.1.1 Reprezentovať Slovenskú republiku je najvyššia česť pre každého nominovaného 
hokejistu, ktorý spĺňa náležitosti podľa pravidiel IIHF, pre športového odborníka, 
ako aj pre iné osoby s príslušnosťou k SZĽH. 

4.1.2 Klub, za ktorý hokejista - reprezentant pravidelne nastupuje, ho uvoľní v rozsahu, 
v akom potrebuje jeho služby štátna reprezentácia; tieto povinnosti sa vzťahujú 
na klub aj v prípade členov realizačného tímu družstva reprezentácie. 

4.1.3 Práva a povinnosti reprezentanta sú špecifikované v Štatúte reprezentanta, s 
ktorým sa oboznámi každý aktívny reprezentant, pričom svojim podpisom potvrdí 
túto skutočnosť. Štatút reprezentanta schvaľuje Výkonný výbor.  

4.1.4 V prípade, že je hokejista riadne nominovaný do reprezentácie, môže svoju účasť 
na reprezentácii odmietnuť len z primeraných dôvodov. Za primerané dôvody sa 
považujú zdravotné, rodinné a osobné dôvody. Nominovaný hokejista je povinný 
oznámiť tieto dôvody bezodkladne po ich vzniku SZĽH, generálnemu manažérovi 
alebo hlavnému trénerovi reprezentácie.  

4.1.5 Osoby, ktoré tvoria štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky sú povinné chrániť 
dobré meno slovenského hokeja a Slovenskej republiky a svojím správaním, 
športovým výkonom a vystupovaním na verejnosti byť vzorom pre hokejistov a 
ostatných občanov Slovenskej republiky. 

4.1.6 SZĽH má právo na ocenenia a odmeny hokejovej reprezentácie okrem tých, 
ktoré organizátor športovej súťaže určil priamo reprezentantovi. 

4.1.7 SZĽH nakladá s príjmom z činnosti štátnej reprezentácie Slovenskej republiky 
podľa § 30 Zákona o športe. 

4.1.8 Porušenie akejkoľvek povinnosti v súvislosti s reprezentáciou je disciplinárnym 
previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku.  

 

4.2    Úlohy SZĽH v rámci reprezentácie 
4.2.1 SZĽH vytvára podmienky a potrebné zázemie na výkon úlohy reprezentanta 

Slovenskej republiky a dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky. 
4.2.2 Zabezpečuje adekvátny medzinárodný program pre prípravu na vrcholné 

medzinárodné   podujatie - Majstrovstvá sveta,  resp. Zimné Olympijské hry  
4.2.3  Vytvára tieto  tímy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky: SR A, SR ženy, 

SR 20, SR 19, SR 18, SR 18 ženy, SR 17, SR 16, SR 15, SR 15 dievčatá, SR In-
Line podľa potreby SR 23, resp. Olympijský tím, prípadne ďalšie výbery 
Slovenskej republiky pod hlavičkou SZĽH. 

4.2.4 Zabezpečuje prostredníctvom reprezentačných tímov dôstojnú štátnu 
reprezentáciu Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta, resp. Olympijských 
hrách podľa schváleného programu Majstrovstiev sveta IIHF, resp. Olympijských 
hier. 

4.2.5 Dbá na dodržiavanie pravidiel ADA, resp. WADA vo všetkých družstvách 
reprezentácie Slovenskej republiky. 

4.2.6 Dbá na dodržiavanie pravidiel o nemanipulovaní výsledkov stretnutí a ich 
priebehu pre všetkých členov reprezentácii Slovenskej republiky. Pri maloletých 
hokejistoch reprezentantoch sa táto povinnosť  nevzťahuje. 

4.2.7 Dbá na dodržiavanie zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových 
podujatí v platnom znení. 



4.2.8 SZĽH zabezpečuje poistenie liečebných nákladov v zahraničí pri výjazdoch 
reprezentačného tímu do zahraničia a tiež úrazové poistenie v prípade zranenia 
počas výkonu úlohy reprezentanta.  

4.2.9 Zabezpečuje odbornú zdravotnú starostlivosť v prípade zranenia v období 
rekonvalescencie. 

 
V.    ČASŤ 

Riešenie sporov 
5.1    Disciplinárna komisia,  Odvolacia antidopingová  komisia, Arbitrážna komisia  

5.1.1 Disciplinárna komisia je oprávnená prerokovať konanie vykazujúce známky 
disciplinárneho previnenia a uložiť disciplinárne tresty a ochranné opatrenie 
podľa Disciplinárneho poriadku.  

5.1.2 Konanie disciplinárnych orgánov upravuje Disciplinárny poriadok.  
5.1.3    Disciplinárna komisia je oprávnená delegovať svoje právomoci na regionálne 

disciplinárne komisie (ďalej len “RDK”) na základe písomného poverenia. RDK 
koná v rozsahu písomného poverenia v mene Disciplinárnej komisie. Na RDK sa 
primerane vzťahujú všetky ustanovenia týkajúce sa Disciplinárnej komisie.        

5.1.4 Odvolacím disciplinárnym orgánom je Odvolacia antidopingová komisia vo veci 
porušenia antidopingových pravidiel a Arbitrážna komisia  v ostatných veciach. 

5.1.5 Odvolacia antidopingová komisia sa skladá z aspoň troch členov. Jedného člena, 
ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
právo navrhujú riadni alebo registrovaní členovia; jedného člena, ktorý má 
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, 
navrhuje skupina aspoň 50 hokejistov, alebo asociácia zastupujúca hokejistov a 
jedného člena, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia, navrhuje ktorýkoľvek člen. 
Ďalším členom môže byť len osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo ktorá získala aspoň 10 ročnú 
prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe 
hokeja. Funkcia člena odvolacej antidopingovej komisie je nezlučiteľná s funkciou 
člena disciplinárnej komisie. Je prípustné, aby člen Arbitrážnej komisie  bol 
členom odvolacej antidopingovej komisie. 

 

5.2    Arbitrážna komisia  
5.2.1   SZĽH zriaďuje Arbitrážnu komisiu  ako orgán SZĽH  vykonávajúci v súlade 

s predpismi  SZĽH  pôsobnosť   pre riešenie sporov nad osobami s jej  
príslušnosťou v zmysle Zákona o športe, a to: 
5.2.1.1 spory vzniknuté v súvislosti so  športovou činnosťou SZĽH a osôb s jej  

príslušnosťou, 
5.2.1.2 preskúmavanie   rozhodnutí orgánov  športových organizácií 

s príslušnosťou k SZĽH a orgánov SZĽH, 
5.2.1.3 preskúmavanie súladu predpisov športových organizácií 

s príslušnosťou k SZĽH so stanovami SZĽH v časti, ktorá je  pre tieto 
športové  organizácie záväzná. 

5.2.1.4 je odvolacím orgánom Disciplinárnej komisie s výnimkou porušenia 
antidopingových pravidiel. 

5.2.2 Arbitrážna komisia   vykonáva  svoju pôsobnosť  nezávisle od  iných orgánov 
SZĽH a v súlade s predpismi SZĽH, predpismi a rozhodnutiami  pri  dodržiavaní 
zásad  spravodlivého procesu  a dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo 
a právne  zhodných prípadoch  alebo podobných prípadoch  nevznikali 
neodôvodnené  rozdiely.  



5.2.3   Arbitrážna  komisia  nemôže začať  vo veci konať, ak sa v tej istej veci  začalo, 
prebieha  alebo sa právoplatne skončilo konanie na  inom orgáne  príslušnom vo 
veci konať. 

5.2.4 Arbitrážna komisia je  zložená z predsedu, podpredsedu  a jedného člena. 
Funkčné obdobie členov tejto komisie je  štvorročné. Predsedu a podpredsedu  
tejto komisie volí Kongres a jedného člena volí  Výkonný výbor. 

5.2.5 Status, právomoci a konanie Arbitrážnej komisie upravuje  poriadok pre riešenie 
sporov. 

 

VI.  ČASŤ 
Hospodárenie 

6.1    Hospodárenie, majetok a finančné zdroje 
6.1.1 SZĽH je prijímateľom verejných prostriedkov a vyberá od osôb s jeho  

príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu Zákona o športe, 
okrem osôb s príslušnosťou  založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy 
o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom  vykonávaní športu 
a dobrovoľníckym  vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť, za tento 
príspevok sa  považuje aj členský  príspevok.  Ak  v rámci jedného druhu športu 
vznikne  osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým  športovým 
organizáciám, ku ktorým  má príslušnosť na  základe členského vzťahu, členský 
príspevok sa   uhrádza iba jednej  športovej organizácií, ku ktorej má príslušnosť  
a SZĽH.  

6.1.2 SZĽH hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok; 
hospodári účelne, hospodárne a efektívne, v zmysle pravidiel uvedených v bode 
3.2.4.2. písm. g) týchto Stanov. 

6.1.3     Majetok SZĽH tvorí: 
6.1.3.1  majetok získaný prevodom z ČSFĽH, 
6.1.3.2  ochranné známky SZĽH, 
6.1.3.3 obchodný podiel v obchodných spoločnostiach, v ktorých je SZĽH 

spoločníkom, 
6.1.3.4 iný majetok nadobudnutý z príjmov SZĽH.  

6.1.4 Finančné zdroje SZĽH tvoria: 
6.1.4.1 príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
6.1.4.2    členské príspevky riadnych členov, 
6.1.4.3    členské príspevky registrovaných členov, 
6.1.4.4    členské príspevky individuálnych členov, 
6.1.4.5     príspevok na športovú činnosť SZĽH, 
6.1.4.6 príjmy za služby pri registračnom a prestupovom konaní, 
6.1.4.7   príjmy za služby spojené s medzinárodným stykom, 
6.1.4.8   príjmy zo sankcií, ktoré boli uložené v celoštátnych súťažiach riadených 

SZĽH, 
6.1.4.9   príjmy zo zápasov a podujatí reprezentačných družstiev Slovenskej 

republiky doma a v zahraničí, 
6.1.4.10 príjmy zo sponzorského, 
6.1.4.11 podiel zo zaplatenej dane, 
6.1.4.12 podiel na výsledkoch hospodárenia spoločnosti, ktorej spoločníkom 

alebo akcionárom je SZĽH, 
6.1.4.13 podiel na výsledkoch hospodárenia inej právnickej osoby, ktorej je 

SZĽH členom, 
6.1.4.14 príjmy z vlastnej činnosti a z nakladania s vlastným majetkom, 
6.1.4.15 dotácie zo zdrojov územnej samosprávy a z prostriedkov národných a 

medzinárodných neštátnych fondov, 



6.1.4.16 príjmy z predaja televíznych, rozhlasových, internetových vysielacích 
práv a všetky ďalšie príjmy z využitia práv duševného vlastníctva a 
ochranných známok, ktoré vlastní SZĽH, 

6.1.4.17 príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov, 
6.1.4.18 príjmy z marketingových aktivít SZĽH, 
6.1.4.19 príjmy z bankových úrokov, 
6.1.4.20 príjmy z predaja vstupeniek, 
6.1.4.21 príjmy od medzinárodných právnických osôb za umiestnenie na 

medzinárodných súťažiach a turnajoch, 
6.1.4.22   príspevky od medzinárodných športových zväzov, 
6.1.4.23  iné príjmy.  

6.1.5 Prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajú verejnej kontrole a vzťahujú sa na ne 
platné právne predpisy o nakladaní s verejnými financiami. Osobitný režim 
nakladania s týmito prostriedkami si určí SZĽH vo svojich interných predpisoch v 
súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6.1.6 SZĽH je povinný zabezpečiť zostavenie riadnej účtovnej závierky, ktorá musí byť 
overená audítorom. 

6.1.7 SZĽH je povinný vystaviť výročnú správu, najneskôr do 6 mesiacov od skončenia 
predchádzajúceho účtovného obdobia. Výročná správa obsahuje všetky 
zákonom stanovené náležitosti a musí byť overená audítorom. 

6.1.8 Pri príprave rozpočtu musí SZĽH rešpektovať účelové určenie prostriedkov 
stanovené zákonom a týmito stanovami. 

 
6.2    Marketingové práva SZĽH 

6.2.1 SZĽH je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, ktoré vyplývajú zo 
súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek 
obmedzení v zmysle obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky 
druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na 
vyhotovenie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov, práv na 
reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom nosičov dát, 
využívanie dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, 
multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising, nehmotné práva 
a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach 
(autorský zákon). 

6.2.2 SZĽH má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie 
obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, 
vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu 
vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho 
rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo 
nosičov dát z hokejových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných alebo 
zastrešovaných SZĽH. 

6.2.3 Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí nevýhradnej licencie na využívanie práv 
uvedených v bodoch 6.2.1 a 6.2.2 tohto článku, alebo ich časti po časovo 
obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov alebo organizácii, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH. V prípade postúpenia nevýhradnej 
licencie členovi, určí zároveň povinnosť platiť solidárny príspevok SZĽH na 
výchovu mládeže vo výške minimálne 15% z hodnoty zmluvy. 

6.2.4 Rozhodovanie vo veciach podľa bodov 6.2.1 a 6.2.2 patrí do výlučnej 
kompetencie Výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami 
bude disponovať výhradne SZĽH, alebo či za účelom využívania týchto práv 
SZĽH navrhne Kongresu schváliť založenie obchodnej  spoločnosti, v ktorej bude 
jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti 



po zdanení bude použitý výlučne na plnenie úloh vymedzených v zákone o 
športe. 

6.2.5 Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa predošlého odseku 
môže byť prevedený na iný subjekt,  iba  ak o tom rozhodne Kongres 
kvalifikovanou väčšinou. 

 

6.3 Spoločnosti, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH 
6.3.1 SZĽH môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou  založiť 

obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť obchodný podiel v obchodnej 
spoločnosti, ak je v nej  jediným spoločníkom alebo ak je  spoločníkom spoločne  
so štátom, vyšším  územným celkom alebo obcou. Prevod obchodného podielu 
alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je  zakázaný okrem prevodu   
obchodného podielu alebo akcií na  štát, vyšší územný  celok alebo obec.  

6.3.2 SZĽH môže na účely výstavby a prevádzky  športovej infraštruktúry založiť 
obchodnú  spoločnosť alebo nadobudnúť  podiel v obchodnej spoločnosti. 

6.3.3 Zisk alebo podiel na zisku  z obchodných spoločností podľa bodov 6.3.1 a 6.3.2 
týchto Stanov môže SZĽH  použiť iba na plnenie úloh určených Zákonom 
o športe. 

6.3.4 SZĽH môže založiť za účelom svojej podnikateľskej činnosti, resp. za účelom, 
ktorý nie je možné realizovať prostredníctvom právnej formy občianskeho 
združenia, aj slovenské obchodné spoločnosti. Podmienkou založenia a vzniku 
takejto obchodnej spoločnosti je výška majetkového podielu SZĽH najmenej 51% 
a súčasne zabezpečenie trvalej manažérskej kontroly. Za splnenia týchto 2 
podmienok je takáto obchodná spoločnosť považovaná za spoločnosť, ktorej 
spoločníkom alebo akcionárom je SZĽH. 

6.3.5 SZĽH nie je oprávnená vstupovať do akýchkoľvek tuzemských ani zahraničných 
obchodných spoločností, pokiaľ by v nich nenadobudla aspoň 51% majetkový 
podiel a manažérsku kontrolu. 

 

VII. ČASŤ 
Ocenenia a tradície slovenského hokeja 

7.1    Druhy ocenení 
7.1.1 SZĽH prostredníctvom Výkonného výboru môže za mimoriadne športové výkony, 

šírenie dobrého mena slovenského hokeja, alebo za mimoriadne zásluhy v 
oblasti hokeja udeliť čestné ocenenie a to: 

7.1.2 čestný titul 
a.) čestný prezident SZĽH.  

Tento titul možno udeliť prezidentovi SZĽH, ktorý vykonával funkciu 
nepretržite dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, svojou 
činnosťou, prácou a aktivitou sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj a úspechy 
ľadového hokeja.  

b.) čestný člen SZĽH. 
Tento titul možno udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa 
mimoriadne zaslúžila o rozvoj a propagáciu hokeja, významným 
domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou 
zaslúžili o rozvoj a dobré meno hokeja, alebo sú svojím významom, 
postavením a vzťahom k hokeju hodní takéhoto ocenenia. 

7.1.3 čestné vyznamenanie 
a.) zlatý odznak SZĽH. 

Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 
členom realizačného tímu, ktorí sú držiteľmi zlatých olympijských 



medailí, zlatých medailí z Majstrovstiev sveta, športovým odborníkom 
za výnimočný celoživotný prínos hokeju, osobnostiam za výnimočný 
rozvoj slovenského hokeja a klubom, ktoré opakovane úspešne 
reprezentovali slovenský hokej na medzinárodných turnajoch a v 
medzinárodných súťažiach (Majstrovstvá sveta, Olympijské hry, 
Kontinentálny pohár, Svetový pohár, Champions hockey league, a 
pod.). 

b.) strieborný odznak SZĽH. 
 Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 

členom realizačného tímu, ktorí sú držiteľmi strieborných a bronzových 
olympijských medailí, strieborných a bronzových medailí z Majstrovstiev 
sveta, osobnostiam svetového a slovenského športu, ktorí sa významne 
zaslúžili o rozvoj slovenského hokeja. 

c.) bronzový odznak SZĽH. 
Toto vyznamenanie možno udeliť hokejistom, športovým odborníkom a 
členom realizačného tímu, ktorí sa umiestnili na Olympijských hrách, 
alebo Majstrovstvách sveta v hokeji na 4. až 6. mieste, ako aj 
osobnostiam, ktoré sa príkladne pričinili o rozvoj slovenského hokeja.  

7.1.4 čestné uznanie 
a.) zlatá plaketa SZĽH, 
b.) strieborná plaketa SZĽH, 
c.) bronzová plaketa SZĽH. 

Zlatá, strieborná a bronzová plaketa SZĽH sa udeľuje fyzickým a 
právnickým osobám za dlhodobú príkladnú podporu hokeja na 
Slovensku, pri dlhodobej aktívnej práci v orgánoch MOV, IIHF, SOV a 
SZĽH. 

d.) čestné uznanie SZĽH - ktoré sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám 
za významný prínos slovenskému hokeju a za mimoriadne pracovné 
výsledky. 

e.) ďakovný list SZĽH - ktorý sa udeľuje za  spoluprácu pri významných 
hokejových podujatiach. 

7.1.5 Návrh na udelenie čestného ocenenia písomne podávajú Výkonnému výboru 
členovia SZĽH alebo združenia členov SZĽH. Čestné ocenenie v zmysle bodu 
7.1 týchto Stanov sú neprenosné a eviduje ich Matrika SZĽH. Čestné ocenenia 
sa odovzdávajú pri významných slávnostných príležitostiach. 

7.1.6 Spolu s čestným ocenením v zmysle bodu 7.1 týchto Stanov sa udeľuje aj diplom 
so symbolom a pečaťou SZĽH a podpisom prezidenta/predsedu Výkonného 
výboru. 

7.1.7 Vo výnimočných prípadoch možno udeliť čestné ocenenie v zmysle bodu 7.1 
týchto Stanov aj in memoriam 

7.2   Sieň slávy slovenského hokeja 
7.2.1 Sieň Slávy Slovenského hokeja sa riadi svojim štatútom uverejneným na 

webovom sídle SZĽH. 
 

VIII.  ČASŤ 
Ochrana osobných údajov 

8.1 SZĽH spracováva osobné údaje v informačnom systéme hokeja, ktorý je napojený na 
informačný systém športu spravovaný a prevádzkovaný Ministerstvom. 

8.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov a 
Zákon o športe. 

8.3 Okruhom dotknutých osôb sú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú členmi SZĽH 
alebo majú príslušnosť k SZĽH  v zmysle Zákona o športe. 



8.4 Rozsah osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v informačnom systéme hokeja je 
vymedzený v § 80,  § 81 a § 82 Zákona o športe. SZĽH tieto osobné údaje poskytuje podľa 
predošlej vety v zmysle § 79 Zákona o športe Ministerstvu na účely spracovania týchto 
údajov v informačnom systéme športu.  

8.5 Okrem údajov podľa predošlého bodu SZĽH v informačnom systéme hokeja spracúva aj 
iné údaje o osobách vymedzených v Registračnom poriadku SZĽH, najmä štatistiky, 
výsledky a ostatné informácie, ktoré je možné zaznamenať na základe športovej činnosti 
svojich členov a v prípade potreby aj na účely zabezpečenia poistenia svojich členov. 

8.6 Okruh zamestnancov SZĽH, ktorí sú oprávnení prichádzať do styku, získavať, spracúvať a 
likvidovať osobné údaje v rámci informačného systému hokeja tvoria fyzické osoby, ktoré 
majú udelené poverenie oprávnenej osoby. 

 

IX. ČASŤ 
Boj proti dopingu, manipulácií priebehu a výsledku  súťaží a proti negatívnym  javom 

v športe 
9.1  SZĽH sa v celom rozsahu a bez výhrad hlási k Medzinárodnému  dohovoru proti dopingu 

v športe, ktorý  bol podpísaný dňa  19.10.2005 v Paríži4  a Svetovému antidopingovému 
kódexu. SZĽH  si je vedomý, že  je povinný dodržiavať práva a povinnosti  ustanovené 
týmito predpismi, a v prípade rozporu s predpismi SZĽH, tieto majú prednosť pred 
predpismi SZĽH. 

9.2 SZĽH  zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie  pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a  výsledkov súťaží a iných 
opatrení proti negatívnym javom v športe  vyplývajúcim z medzinárodných predpisov a  
rozhodnutí a to prostredníctvom svojich predpisov ako týchto Stanov, tak aj disciplinárneho 
poriadku, či iných predpisov. Pre naplnenie týchto cieľov je SZĽH, a to Výkonný výbor,  
oprávnený  vydávať  smernice, či iné predpisy, ktorých účelom  je implementovanie zásad   
správania a pravidiel Svetového antidopingového kódexu a ich aktualizácia.  

9.3 Javy  uvedené v bode 9.2 tohto  článku Stanov (t.j. porušenie antidopingových pravidiel, 
porušenie opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe)   sa považujú  za závažné disciplinárne  previnenie.  

9.4   SZĽH  spolupracuje s Agentúrou zriadenou podľa Zákona o športe  v oblasti boja  proti 
dopingu v športe. 

9.5  Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel, ktoré definuje Zákon o športe,  
a to počas  súťaže  alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca  na súťaži.  Doping sa  
zakazuje.   

  
X. ČASŤ 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
10.1  Prechodné ustanovenia 

10.1.1 Mandát všetkých členov orgánov SZĽH zvolených v roku 2015  zaniká dňom 
konania najbližšieho Kongresu SZĽH v júni 2016.  

10.1.2 Najbližší Kongres SZĽH v roku 2016 zvolí 
a. predsedu Dozornej rady a členov Dozornej rady na 5 rokov,  
b. ďalších členov orgánov podľa týchto stanov s mandátom na zvyšnú časť 

riadneho funkčného štvorročného obdobia, t.j. na tri roky 2016 - 2019. Po 
skončení trojročného funkčného obdobia budú členovia orgánov okrem 
orgánov podľa písm. a)  volení na ďalšie trojročné obdobie 2019-2022; 
po  roku 2022 budú členovia týchto orgánov volení na riadne 
štvorročné obdobie. 
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10.1.3 Výkonný výbor SZĽH po najbližšom Kongrese v roku 2016 zvolí členov orgánov 
podľa týchto stanov s mandátom na zvyšnú časť riadneho funkčného 
štvorročného obdobia, t.j. na tri roky 2016 - 2019. Po skončení trojročného 
funkčného obdobia budú členovia orgánov volených Výkonným výborom volení 
na ďalšie trojročné obdobie 2019-2022. Po roku 2022 budú členovia orgánov 
volení Výkonným výborom volení na riadne štvorročné obdobie. 

10.1.4 Odo dňa platnosti týchto stanov prechádzajú všetky kompetencie na orgány, ktorí 
nimi disponujú v zmysle týchto stanov. 

10.1.5 Všetci členovia, ktorí boli členmi SZĽH pred účinnosťou týchto stanov sa 
považujú za členov podľa týchto stanov, pričom členovia nadobudnú taký typ 
členstva, akému zodpovedá rozsah ich činností. 

10.1.6 Všetci hokejisti a športoví odborníci, ktorí sú registrovaní SZĽH ku dňu prijatia 
týchto stanov, sú automaticky individuálnymi členmi podľa týchto stanov.  

10.1.7 Odborné komisie, ktoré boli   ako orgány  SZĽH vypustené zo Stanov,  na 
základe rozhodnutia Kongresu o zmene Stanov,  sa rušia, a to ku dňu prijatia 
rozhodnutia Kongresu o takejto zmene Stanov. Funkčné obdobie   členov 
zrušených odborných komisií končí dňom  zrušenia príslušnej odbornej komisie 
rozhodnutím Kongresu o zmene Stanov., s výnimkou  člena  Výkonného výboru 
podľa bodu 3.4.2 týchto Stanov.  

10.1.8 V prípade, že  v súvislosti so zmenou Stanov  dôjde k zániku členstva v SZĽH,  
členstvo takto dotknutej osobe  zaniká dňom schválenia zmeny týchto Stanov 
Kongresom. 

10.1.9 Do 31. marca 2017 platí pre hlasovanie na Kongrese, že delegát Združenia 
oddielov a klubov In-line hokejovej extraligy SR má 1 hlas. 

10.1.10 S účinnosťou od 01.05.2019 sa menia body 3.4.2 a 3.4.12  Stanov a rušia sa  
body 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, V bode 3.7.1 Stanov sa s účinnosťou od 01.05.2019 
vypúšťa : “Ekonomicko-marketingová komisia - riadiaca komisia”. 

10.1.11 Výklad Stanov SZĽH vykonáva Výkonný výbor SZĽH. 
 
10.2 Záverečné ustanovenia 

10.2.1 Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením SZĽH musí byť prijaté kvalifikovanou 
väčšinou delegátov Kongresu. Rokovanie o zrušení SZĽH musí byť uvedené v 
schválenom programe Kongresu. 

10.2.2 SZĽH môže zaniknúť: 
a. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
b. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho 
rozpustení. 

10.2.3 Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. 
10.2.4 V prípade zániku SZĽH bez právneho nástupcu vykoná Kongresom určený 

likvidátor likvidáciu majetku SZĽH v zmysle ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

10.2.5 Pokiaľ stanovy SZĽH neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia 
s iným združením, rozhoduje o ňom Kongres.  

10.2.6 Pri zániku SZĽH podľa bodu 10.2.2  písm. b. vykoná majetkové vysporiadanie 
likvidátor určený ministerstvom vnútra. 

10.2.7 O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Kongres. 
 

 
10.3  Schválenie 

10.3.1 Stanovy SZĽH boli schválené na ustanovujúcom Kongrese SZĽH dňa 31. marca 
1990 a zaevidované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909-90-73. 



10.3.2 Zmeny a doplnky Stanov SZĽH v úplnom znení, ktorými sa zosúladili Stanovy 
SZĽH so Zákonom o športe boli schválené na Kongrese 16.6.2016. Ďalšie  
zmeny a doplnky Stanov SZĽH vydané v úplnom znení Stanov bolo prerokované 
a schválené na Kongrese SZĽH dňa 30.8.2016. 

10.3.3 Kongres na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 prijal  zmenu Stanov.  
10.3.4  Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 26.04.2018.   
10.3.5 Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 05.12.2018 v tomto ich 

úplnom znení. 
10.3.6. Stanovy boli zmenené na zasadnutí Kongresu dňa 05.12.2019  v tomto ich 

úplnom znení s účinnosťou od 06.12.2019. 
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Článok 1 
Základné ustanovenia 
1.1 Tento poriadok upravuje 

1.1.1. záväzné pravidlá a stanovuje podmienky zmeny klubovej príslušnosti hokejistu 
ku klubu SZĽH, 
1.1.2. spôsoby podania žiadosti pri prestupoch a hosťovaniach hokejistu a 
zahraničného hokejistu pôsobiaceho v súťažiach organizovaných a riadených SZĽH, 
1.1.3 podmienky transferov hokejistov do a zo zahraničia, 
1.1.4 pôsobenie hokejistov v družstvách s príslušnosťou k SZĽH pôsobiacich v 
súťažiach riadených a organizovaných iným národným hokejovým zväzom, 
1.1.5 pôsobenie hokejistov v družstvách s príslušnosťou k inému národnému 
hokejovému zväzu pôsobiacich v súťažiach riadených SZĽH. 

 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 
Na účely tohto poriadku sa rozumie pod pojmom: 
2.1.1 IS SZĽH je informačný systém, register fyzických a právnických osôb SZĽH, 
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2.1.2 hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, so štátnou príslušnosťou 
SR a príslušnosťou ku klubu, ktorý je členom SZĽH, 
2.1.3 zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár hokejista ,bez ohľadu na pohlavie, 
ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.1 
2.1.3 zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má 
štátnu príslušnosť inú ako SR. Za zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký hokejista, ktorý 
nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral 
dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH. Vo vekových kategóriách 
predprípravka a prípravka sa za zahraničného hokejistu nepovažuje hokejista, ktorý mal 
počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti,  príslušnosť k SZĽH.2 
2.1.4 aktívny hokejista je hokejista, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil  najmenej na 
troch súťažných zápasoch organizovaných  SZĽH.   
2.1.5 neaktívny hokejista je hokejista, ktorý je registrovaný v klube, ale  nespĺňa 
podmienku podľa bodu 2.1.4. tohto  poriadku.  
2.1.6 evidovaný hokejista je korčuliar alebo brankár, ktorý má občianstvo SR a ktorého 
prvotná registrácia nastala v inom národnom hokejovom zväze, 
2.1.7 prestup je zmena klubovej príslušnosti hráča na časovo neobmedzené obdobie; 
prestupu do alebo zo zahraničia sa označuje ako nelimitovaný transfer, 
2.1.8. hosťovanie je dočasné pridelenie hokejistu na vykonávanie športu v prospech iného 
klubu; cezhraničné hosťovanie sa označuje ako limitovaný transfer.  
2.1.9. materský klub je klub, ktorý je členom SZĽH a v ktorom je hokejista registrovaný, 
2.1.10 nový klub je klub, ktorý je členom SZĽH, do ktorého má hokejista povolený prestup 
alebo hosťovanie, 
2.1.11 pôvodný klub je klub prvej registrácie hráča v SZĽH, 
2.1.12 zahraničný klub je klub s družstvom s povoleným štartom v súťažiach SZĽH, 
2.1.13 hokejista zahraničného klubu korčuliar alebo brankár zahraničného klubu s 
povoleným štartom v súťažiach SZĽH 
2.1.14 sezóna je časové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho 
kalendárneho roka, 
2.1.15 prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo 
hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného 
prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho 
kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé 
súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do 
konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného 
prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v 
ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.  

2.1.15.1 v prípade hráčov kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, 
kadeti a dorast bez uzatvorenej platnej zmluvy a bez súhlasu materského klubu je 
prestupové obdobie určené od 1. mája do 30. mája príslušného kalendárneho roka; 
Toto ustanovenie sa netýka kategórie juniori a seniori.                   

2.1.16 súťažné obdobie je vymedzené obdobím od začiatku majstrovských súťaží po 
ukončenie posledných majstrovských zápasov v súťažiach riadených a organizovaných SZĽH 
podľa Súťažného poriadku SZĽH. 
2.1.17 ITC medzinárodná prestupová karta (International Transfer Card) alebo Schvaľovací 
list pre hokejistov do 18 rokov (Under 18 Player Transfer Application Letter of Approval) 
určeného IIHF, 
                                                             
1
 Uznesenie VV SZĽH č. 68/2019/8 zo zápisnice VV SZĽH č. 68 zo dňa 27.03.2019. 

2
 Uznesenie VV SZĽH č. 52/2018/5 zo zápisnice VV SZĽH č. 52 zo dňa 15.08.2018. 

Kommentar [1]: Znenie bodu 2.1.3 

schválené uznesením VV SZĽH 
2/2019/6. 

Kommentar [2]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 
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2.1.18 Matrika SZĽH je oddelenie SZĽH oprávnené vykonávať zápisy do IS SZĽH 
2.1.19 platobná brána je súčasť IS SZĽH, platobný portál, prostredníctvom ktorého sa 
uhrádzajú matričné poplatky, 
2.1.20 podpisový vzor je predpísaný formulár, na ktorom štatutárny orgán klubu uvedie 
svoj podpis a určí splnomocnené osoby, tzv. zodpovedných zástupcov hokejového klubu pre 
prestupové vzťahy na obdobie od 1.mája kalendárneho roku do 30.apríla nasledujúceho roku 
a ich podpisy, ktoré je klub povinný predložiť Matrike SZĽH každoročne najneskôr do 
30.apríla. Podpisový vzor zodpovedného zástupcu klubu platí výhradne pre tento klub; tá istá 
osoba nemôže súčasne pôsobiť vo funkcii zodpovedného zástupcu klubu v inom klube. 
2.1.21 zodpovedná osoba klubu pre prestupové vzťahy je klubom určená osoba 
oprávnená vystupovať za klub v prestupových vzťahoch a matričných úkonoch. 
2.1.22 administrátor klubu je klubom určená zodpovedná osoba oprávnená zapísať údaje 
do IS SZĽH, zodpovedá za správnosť zapísaných údajov do IS SZĽH. 
 

Článok 3 
Vekové kategórie hokejistov 
3.1 Seniori 
3.2 Juniori 
3.3 Dorastenci 
3.4 Kadeti (9. a 10 ročník povinnej školskej dochádzky) 
3.5 Starší žiaci (8. ročník a 7. ročník) 
3.6 Mladší žiaci (6. ročník a 5. ročník) 
3.7 Prípravka (4. ročník) 
3.8. Prípravka (3. ročník) 
3.9. Predprípravka (2. ročník) 
3.10 Predprípravka (1. ročník) 
3.11 Predprípravka (0. ročník) 
3.12 Ženy (kategórie 3.1 až 3.9) 
 

Článok 4 
Matričné úkony 
4. Za matričný úkon sa považuje: 
4.1 prestup hokejistu, 
4.2 hromadný prestup hokejistov, 
4.3 hosťovanie hokejistu, 
4.4 hromadné hosťovanie hokejistov, 
4.5 predčasné ukončenie hosťovania hokejistu, 
4.6 transfer hokejistu SR do/zo SR, 
4.7 transfer zahraničného hokejistu do/zo SR, 
4.8. striedavý štart hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže 
4.9 striedavý štart hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže 
 

Článok 5 
Matričné konanie 
5.1. Účastníkmi matričného konania sú 

5.1.1 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18.roku veku aj jeho zákonný zástupca), 
5.1.2 materský klub 
5.1.3 nový klub, 
5.1.4 VV SZĽH, 
5.1.5 Matrika SZĽH 
5.1.6 Medzinárodné oddelenie SZĽH (ďalej ako MzO). 
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5.2. Hokejista alebo zahraničný hokejista má právo vybrať si klub, v ktorom bude vykonávať 
šport za podmienok upravených v tomto Prestupovom poriadku. Hokejista alebo zahraničný 
hokejista môže vykonávať šport súčasne vo viacerých hokejových kluboch tzv. striedavý štart 
len podľa tohto prestupového poriadku. 
 

 
Článok 6 
Podávanie žiadostí, rozhodovanie 
6.1 Žiadosť o matričný úkon podáva hokejista na predpísanom tlačive v prestupovom období 
najneskôr do 23:59 hodiny posledného dňa prestupového obdobia. V prípade hosťovania sa 
v žiadosti uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má hokejista v klube hosťovať. 
6.2. Ak sa klub nevyjadrí k žiadosti hokejistu o matričný úkon v lehote 30 dní, považuje sa to 
za súhlas klubu. 
6.7. Prílohou žiadosti je elektronický protokol daného matričného úkonu s potvrdením 
o úhrade prostredníctvom platobnej brány, alebo v prípade technických problémov doklad o 
uhradení poplatku podľa sadzobníka matričných poplatkov.  
6.8. Matrika rozhodne o žiadosti hokejistu o matričný úkon a v prípade jej schválenia vykoná 
matričný úkon na základe žiadosti v súlade s týmto poriadkom najneskôr však do 30 dní od 
podania úplnej žiadosti. O schválení žiadosti sa nevydáva rozhodnutie.  
6.9. Dňom vykonania prestupu Matrikou sa mení klubová príslušnosť hokejistu alebo 
zahraničného hokejistu. 
6.10. V prípade, že žiadosť v IS SZĽH nespĺňa predpísané náležitosti, vydá Matrika 
rozhodnutie o odmietnutí žiadosti hokejistu o matričný úkon. Matrika SZĽH prostredníctvom 
IS SZĽH požiada klub o doplnenie potrebných náležitostí, alebo rozhodne o odmietnutí 
žiadosti hokejistu o matričný úkon.  Proti rozhodnutiu Matriky o odmietnutí žiadosti hokejistu 
o matričný úkon sa dotknutý účastník môže odvolať v súlade s čl. 16 tohto Prestupového 
poriadku na VV SZĽH, ktorý o jeho odvolaní rozhodne konečným spôsobom. 
6.11. Podrobnosti o podávaní žiadostí, podnetov, vyjadrení, odvolaní, o konaní a o 
rozhodovaní  upraví vykonávací predpis k tomuto Prestupovému poriadku, ktorý prijme 
Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok 7 
Prestupové a hosťovacie obdobia 
7.1 Zmena klubovej príslušnosti hokejistu môže byť povolená najskôr 30 dní odo dňa 
potvrdenia registrácie alebo predchádzajúcej zmeny klubovej príslušnosti (prestupu). 
7.2 Hosťovanie hokejistu môže byť povolené najmenej na 15 dní a najviac na obdobie 
trvania zmluvy s materským klubom, nie však dlhšie ako na obdobie vekovej kategórie 
hokejistu. V prípade, ak nie je podpis zmluvy podmienkou účasti hokejistu v súťaži, 
hosťovanie hokejistu môže byť povolené najviac na obdobie do skončenia príslušnej vekovej 
kategórie hokejistu. 
7.3 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže a z nižšej do vyššej súťaže môže byť 
povolené najmenej na 15 dní a najviac však do konca súťažného obdobia v ktorom bolo 
povolené. 
7.4 Predčasné ukončenie hosťovania môže byť povolené až po uplynutí minimálnej doby 
povoleného hosťovania, t.j. po uplynutí 15 dní.7. 
 
 

Článok 8 
Prestup 
8.1 Účastníkmi prestupového konania sú: 

8.1.1 nový klub 
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8.1.2 materský klub 
8.1.3 hokejista (do dovŕšenia 18.roku veku jeho zákonný zástupca). 
8.2 Prestup hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v súťaži SZĽH nie je    
povolený. 
8.3 Hokejista môže mať povolený prestup najviac dvakrát v priebehu jedného  
Súťažného obdobia a štartovať najviac za tri kluby v rovnakej súťaži vo svojej 
vekovej kategórii (najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti); to sa 
nevzťahuje na seniorskú vekovú kategóriu, kde nie je obmedzený najvyšší prípustný 
počet zmien klubovej príslušnosti. 

8.4 Právo hokejistu podľa bodu 5.2. Súťažného poriadku je obmedzené, ak 
8.4.1. trvá právny vzťah hokejistu k hokejovému klubu založený zmluvou o 
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, 
zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru, alebo inú hráčsku zmluvu v zmysle čl. 1.1.9 Súťažného 
poriadku SZĽH, alebo 
8.4.2. Hokejový klub, ktorý si hokejista vybral, v súlade s predpismi SZĽH, s 
registráciou hokejistu nesúhlasí. 

8.5. Zrušenie schváleného prestupu hokejistovi vykonáva výhradne Matrika SZĽH na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu SZĽH. 
8.6. Do uskutočnenia prestupu je materský klub povinný plniť si voči hokejistovi všetky 
zmluvné záväzky. 
8.7. V prípade hokejistu, ktorý nemá uzavretú zmluvu, nie je súhlas materského klubu s 
prestupom hokejistu podmienkou prestupu, tým nie je dotknutý nárok materského klubu na 
výchovné. Systém elektronickej matriky zašle dotknutým klubom emailovú správu 
o vykonanom prestupe .  
 

Článok 9 
Prestup zahraničného hokejistu 
9.1 Účastníkmi prestupového konania sú: 

9.1.1 nový klub 
9.1.2 materský klub 
9.1.3 zahraničný hráč (u hráča do dovŕšenia 18.roku veku aj jeho zákonný zástupca). 

9.2 Prestup zahraničného hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v súťaží SZĽH nie je 
povolený. 
9.3 Prestup hokejistu zahraničného klubu/družstva pôsobiaceho s družstvom v súťažiach 
SZĽH nie je povolený. 
9.4 Právo zahraničného hokejistu podľa bodu 5.2. je obmedzené, ak  

9.4.1. trvá právny vzťah zahraničného hokejistu k hokejovému klubu založený 
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní 
športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo inou hráčskou zmluvou v zmysle čl. 
1.1.9 Súťažného poriadku SZĽH, alebo  
9.4.2. hokejový klub, ktorý si zahraničný hokejista vybral, v súlade s predpismi SZĽH, 
s registráciou zahraničného hokejistu nesúhlasí. 

9.5 Zrušenie prestupu zahraničnému hokejistovi vykonáva výhradne Matrika SZĽH na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu SZĽH. 
 

Článok 10 
Dočasné hosťovanie hokejistu 
10.1 Účastníkmi konania o hosťovaní sú: 
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10.1.1 nový klub, 
10.1.2 materský klub, 
10.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca). 

10.2 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v 
priebehu jedného súťažného obdobia. Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v 
klube, ktorý je v združení bez právnej subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na 
hosťovaní podľa tohto článku  a to v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, to sa nevzťahuje na 
hokejistu vekovej kategórie senior. 
10.3 Dĺžka hosťovania môže byť povolená minimálne na 15 dní a maximálne na dobu trvania 
zmluvy s materským klubom a príslušnej vekovej kategórie, podľa toho, čo nastane skôr. 
10.4. Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené. 
10.5. Hokejisti, ktorých kluby sú v združení bez právnej subjektivity môžu štartovať v 
súťažiach týchto klubov bez matričného úkonu pod jednotným názvom. 
 
 

Článok 10a 
Dočasné hosťovanie hokejistu bez súhlasu materského klubu 
1. Účastníkmi konania o hosťovaní bez súhlasu materského klubu sú: 

1.1  nový klub, 
1.2  hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca), 
1.3. Matrika SZĽH. 

2. Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v 
priebehu jedného súťažného obdobia. 
3. Ak ide o hráča, ktorý nemá uzatvorenú hráčsku zmluvu s materským klubom a ktorého 
materský klub, resp. klub/y/, s ktorým je materský klub v združení nemá prihlásené družstvo 
príslušnej vekovej kategórie v aktuálnej sezóne v súťažiach riadených SZĽH a nie je mu 
umožnené štartovať v žiadnej súťaži materského klubu resp. v kluboch združenia s 
materským klubom, môže mať takýto hráč povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom a 
to maximálne na dobu do konca súťažného obdobia. 
4. Ak ide o hráča, ktorý nemá uzatvorenú hráčsku zmluvu s materským klubom a ktorého 
materskému klubu, resp. klubu, s ktorým je materský klub v združení nebola licenčným 
orgánom udelená súťažná licencia v príslušnej vekovej kategórii v aktuálnej sezóne v 
súťažiach riadených SZĽH a nie je mu umožnené štartovať v žiadnej súťaži materského 
klubu resp. v kluboch združenia s materským klubom, môže mať takýto hráč povolené 
hosťovanie v súlade s týmto článkom a to maximálne na dobu do konca súťažného obdobia. 
5. Hosťovanie v zmysle tohto článku je možné realizovať až po schválení prihlášok a zaradení 
družstva v danej vekovej kategórii do súťaží pre príslušnú sezónu.   
6. Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené. 
 

Článok 11 
Hosťovanie hokejistu na limitovanom transfere v SZĽH 
11.1 Účastníkmi konania o hosťovaní sú: 

11.1.1 nový klub, 
11.1.2 materský klub, 
11.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca). 
11.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH. 

11.2 Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v klube, ktorý je v združení bez 
právnej subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na hosťovaní a to v zmysle Súťažného 
poriadku SZĽH. 
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11.3 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku minimálne na dobu 15 
dní a maximálne na dobu povoleného limitovaného transferu v SZĽH. 
11.4 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v 
priebehu jedného súťažného obdobia.  
11.5 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným 
stanoviskom materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu 
(u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca) a zahraničného 
hokejového zväzu. 
11.6 V prípade súhlasného stanoviska zahraničného hokejového zväzu Medzinárodné 
oddelenie oznámi tento súhlas Matrike SZĽH, ktorá ho vyznačí do záznamu hokejistu. 
11.7 V prípade nesúhlasného stanoviska zahraničného hokejového zväzu Medzinárodné 
oddelenie odosiela zamietavé stanovisko zúčastneným subjektom a Matrika SZĽH hosťovanie 
nevykoná.  
11.8 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH. 
11.9 Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené. 
11.10 Hokejisti, ktorých kluby sú v združení bez právnej subjektivity môžu štartovať v 
súťažiach týchto klubov bez matričného úkonu pod jednotným názvom. 
 

Článok 12 
Predčasné ukončenie hosťovania hokejistu 
12.1 Účastníkmi konania o predčasnom ukončení hosťovania sú: 

12.1.1 nový klub, 
12.1.2 materský klub, 
12.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca). 
12.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom 
transfere v SZĽH) 

12.2 V prípade hokejistu, ktorý má potvrdený limitovaný transfer v súťažiach SZĽH môže 
mať povolené predčasné ukončenie hosťovania len v prípade súhlasného stanoviska 
zahraničného hokejového zväzu, odkiaľ hráč prišiel na limitovaný transfer do súťaží SZĽH. 
12.3. Na konanie o predčasnom ukončení hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o 
hosťovaní tohto prestupového poriadku.  
12.4. Dňom odsúhlasenia predčasného ukončenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie 
hokejistu ukončené. 
12.5. K žiadosti o predčasné ukončenie hosťovania hokejistu je potrebné priložiť doklad o 
ukončení trvania zmluvy o hosťovaní hokejistu medzi hokejistom, materským klubom a 
novým klubom, v ktorom je hokejista dočasne vyslaný na hosťovanie, ak je zmluva 
podmienkou účasti hokejistu v súťaži.  
 
Článok 13 
Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart 
13.1 Účastníkmi konania o hosťovaní striedavom štarte hokejistu z vyššej do nižšej súťaže 
(ďalej len “striedavý štart z vyššej do nižšej súťaže”) sú: 

13.1.1 nový klub, 
13.1.2 materský klub, 
13.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca). 
13.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom 
transfere v SZĽH) 

13.2 Hierarchiu úrovní súťaží SZĽH stanovuje čl. 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
13.3 Hokejista môže v súlade s týmto článkom striedavo štartovať za materský klub resp. v 
klube, ktorý je v združení bez právnej subjektivity s materským klubom a v klube, v ktorom 
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má hokejista povolené hosťovanie a to v súťaži o jeden stupeň nižšej (iba s ostaršením do 
vyššej vekovej kategórie),  
13.4 Hokejista nemôže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom do tej istej 
kategórie tej istej súťaže v ktorej štartuje v materskom klube resp. ktorý je v združení bez 
právnej subjektivity s materským klubom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na hráča, ktorého 
klub nemá v danej sezóne v príslušnej vekovej kategórii zaradené družstvo. 
13.5 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie juniori a dorastenci v zmysle tohto článku je 
povolené; to platí aj pre hokejistky.                                
13.6 Hosťovanie hokejistu v zmysle tohto článku môže byť povolené len na jednu sezónu a 
to minimálne na 15 dní a maximálne do konca súťažného obdobia. 
13.7 Na konanie o striedavom štarte hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o 

hosťovaní tohto poriadku.  
13.8 Hosťovanie hokejistu z Extraligy do 1.ligy, z 1.ligy do 2.ligy do dovŕšenia 23 roku veku v 
súťažiach o stupeň nižšej ako je súťaž materského klubu resp. klubu v združení bez právnej 
subjektivity s materským klubom môže byť povolené v súlade s týmto článkom len na jednu 
sezónu a to maximálne do konca súťažného obdobia v ktorom hokejista dovŕšil 23 rokov 
veku, 
13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas 
prestupového obdobia v jednej sezóne, to sa nevzťahuje na hokejistu vekovej kategórie 
senior; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, 
starších žiakov, a kadetov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý 
štart povolený pred ukončením prestupového obdobia. 
13.10 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným 
stanoviskom materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu 
(u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca), a zahraničné hokejového 
zväzu v prípade hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v SZĽH, 
13.11 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH. 
13.12 Dňom odsúhlasenia hosťovania na striedavý štart Matrikou SZĽH je hosťovanie 
hokejistu na striedavý štart povolené. 
13.13. Povolený počet hokejistov štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej 
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrnného 
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale  aj článku 
14. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart 
hráča 
13.14. Povolený počet hokejistiek štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej 
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrnného 
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale  aj článku 
14. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart 
hráča  . 
13.15 Hokejista môže štartovať len za klub do ktorého má povolený takýto štart. 
13.16 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie seniori v zmysle tohto článku z materského 
klubu s farmárskym družstvom do farmárskeho družstva vytvoreným v zmysle čl. 3.3 
Súťažného poriadku nie je povolený. 
13.17 Pokiaľ má nový klub družstvo v rovnakej vekovej kategórii v rovnakej súťaži, nie je 
hokejista oprávnený hrať v novom klube v tejto súťaži. 
13.18 Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie, 
nebude mu hosťovanie podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci hokejista nie je uvedený 
na súpiske „A“ družstva. 

Kommentar [3]: Znenie bodu 13.9 

schválené uznesením VV SZĽH 
2/2019/10. 

Kommentar [4]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 
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13.19 Ak je žiadajúci hokejista zaradený do „A“ družstva, pri prvej žiadosti o hosťovanie z 
vyššej do nižšej súťaže striedavý štart je klub povinný predložiť na Matriku SZĽH zoznam 
hráčov „A“ družstva. 
13.20 Po potvrdení súpisky „A“ družstva riadiacim orgánom je klub povinný na Matriku SZĽH 
predložiť aj vždy aktuálnu súpisku „A“ družstva. 
13.21 Hosťovanie podľa tohto článku sa uplatní aj na hosťovanie hokejistov vo veku do 23 
rokov z družstva, ktorého klub je členom SZĽH pôsobiacim v zahraničnej súťaži vekovej 
kategórie dospelých, najvyššej úrovne súťaže, organizovanej členským zväzom IIHF, ktorý je 
účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji do družstva 
extraligy seniorov. 
13.22 Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových 
kategórii kadet, dorast, junior a senior  štartovať na striedavý štart podľa tohto článku  len 
za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia, to sa 

nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto 
ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča. 
 

Článok 14 
Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart 
14.1 Účastníkmi konania o hosťovaní na striedavom štarte hokejistu z nižšej do vyššej 
súťaže (ďalej len “striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže ”) sú: 

14.1.1 nový klub, 
14.1.2 materský klub, 
14.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca). 
14.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom 
transfere v SZĽH) 

14.2 Hierarchiu súťaží SZĽH stanovuje čl. 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH. 
14.3 Hokejista v súlade s týmto článkom môže striedavo štartovať za materský klub resp. v 
klube v združení bez právnej subjektivity s materským klubom a vo vyššej súťaži v klube, v 
ktorom má povolené hosťovanie (iba s ostaršením do vyššej vekove kategórie), 
14.4 Hokejista nemôže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom do tej istej 
kategórie tej istej súťaže v ktorej štartuje v materskom klube resp. v klubu v združení bez 
právnej subjektivity s materským klubom. 
14.5 Hosťovanie hokejistu v zmysle tohto článku môže byť povolené len na jednu sezónu a 
to minimálne na 15 dní a maximálne do konca súťažného obdobia, 
14.6 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas 
jednej sezóny, ak hosťovanie bolo dohodnuté počas prestupového obdobia, to sa nevzťahuje 
na hokejistu vekovej kategórie senior; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v 
súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu, 
ak bol striedavý štart povolený pred  ukončením prestupového obdobia. 
14.7 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným 
stanoviskom materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu 
(u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca), a zahraničné hokejového 
zväzu v prípade hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v SZĽH, 
14.8 Hokejista môže mať povolené hosťovanie len na obdobie, na ktoré má povolený 
limitovaný transfer. 
14.9. Na konanie o striedavom štarte hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o 

hosťovaní tohto poriadku. 
14.10 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH. 

Kommentar [5]: Znenie bodu 13.22 
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14.11 Dňom odsúhlasenia hosťovania na striedavý štart Matrikou SZĽH je hosťovanie 
hokejistu na striedavý štart povolené. 
14.12 Povolený počet hokejistov štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej 
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrnného 
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale  aj článku 
13. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart 
hráča  . 
14.13 Povolený počet hokejistiek štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej 
súťaži určuje je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase. pričom do 
súhrného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale  
aj článku 13. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za 
neoprávnený štart hráča  . 
14.14 Hokejista môže štartovať len za klub do ktorého má povolený takýto štart. 
14.15 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie seniori v zmysle tohto článku z farmárskeho 
družstva do materského klubu s farmárskym družstvom vytvoreným v zmysle čl. 3.3 
Súťažného poriadku nie je povolený. 
14.16 Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie, 
nebude mu hosťovanie podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci hokejista nie je uvedený 
na súpiske „A“ družstva. 
14.17 Ak je žiadajúci hokejista zaradený do „A“ družstva, pri prvej žiadosti o hosťovanie z 
nižšej do vyššej súťaže striedavý štart je klub povinný predložiť na Matriku SZĽH zoznam 
hokejistov „A“ družstva. 
14.18 Po potvrdení súpisky „A“ družstva riadiacim orgánom je klub povinný na Matriku SZĽH 
predložiť aj vždy aktuálnu súpisku „A“ družstva. 
14.19 Hosťovanie podľa tohto článku sa uplatní aj na hosťovanie hokejistov z družstva 
extraligy seniorov do družstva, ktorého klub je členom SZĽH pôsobiacim v zahraničnej súťaži 
vekovej kategórie dospelých, najvyššej úrovne súťaže, organizovanej členským zväzom IIHF, 
ktorý je účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. 
14.20 Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových 
kategórii kadet, dorast, junior a senior  štartovať na striedavý štart podľa tohto článku len za 
klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia,  to sa 

nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto 
ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča. 
 

Článok 15 
Osobitné ustanovenia o prestupe maloletého hráča 
15.1 Maloletý hokejista je fyzická osoba, do dovŕšenia 18 roku svojho veku, ak podľa 
právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr. 
15.2 Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím 
manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.  
15.3 Prestup maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného zástupcu 
hokejistu. 
 

Článok 16 
Odvolanie proti rozhodnutiu Matriky SZĽH 
16.1 Hokejista, materský klub alebo nový klub sa môžu proti rozhodnutiu Matriky SZĽH 
odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia Matriky SZĽH. 
16.2 Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Matriky SZĽH je VV SZĽH.) 

Kommentar [7]: Znenie bodu 14.20 
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16.3. Ak VV SZĽH zmení rozhodnutie Matriky SZĽH v prospech odvolávateľa, poplatok za 
odvolacie konanie sa vráti odvolávateľovi, ak už bol poplatok za odvolacie konanie zaplatený 
a toto rozhodnutie je konečné. 
16.4. Na odvolanie podané po lehote stanovenej v zmysle s čl. 16.1 sa neprihliada, VV SZĽH 
oneskorene podané odvolanie odmietne. 
16.5. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
16.6. Proti rozhodnutiu VV SZĽH nie je možné podať odvolanie. 
 

Článok 17 
Odstupné a výchovné 
17.1. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu, ktorý má uzavretú hráčsku zmluvu s 
materským klubom platí nový klub materskému klubu odstupné podľa dohody oboch klubov. 
Zaplatenie odstupného nie je podmienkou pre povolenie prestupu; to neplatí, ak trvá právny 
vzťah hokejistu ku klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o 
amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou 
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nároky klubu na výchovné a iné plnenia 
súvisiace s prípravou hokejistu v klube podľa predpisov SZĽH tým nie sú dotknuté. 
17.2. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu ktorý nemá s materským klubom 
uzatvorenú hráčsku zmluvu platí nový klub materskému klubu výchovné podľa smernice  
“Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o výchovnom”, ak sa kluby nedohodnú inak.   
17.3. V prípade, ak má hokejista klubovú príslušnosť v klube, ktorý je v združení s iným 
klubom, výchovné od nového klubu sa rozdelí medzi kluby v združení podľa zmluvy o 
združení, inak zaplatí nový klub materskému klubu. 
17.4. V prípade transferu hokejistu bez zmluvy do zahraničia sa výchovné platí pri prvom 
prestupe hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia, vo výške zodpovedajúcej vekovej 
kategórii , keď hokejista odišiel na transfer z materského klubu. 
17.5. Výchovné je povinný nový klub  uhradiť materskému klubu do 7 dní od potvrdenia 
registrácie matrikou SZĽH, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, inak sa nový klub dopustí 
disciplinárneho previnenia.  
 

Ustanovenia pre zmluvných hokejistov 
Článok 18 
18.1. Zmluva musí byť registrovaná na SZĽH. 
18.2. Každá zmluva hokejistu musí obsahovať okrem náležitostí podľa osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisov aj ustanovenie o povinnosti dodržiavať Stanovy, smernice, 
predpisy a poriadky SZĽH. 
18.3. Zmluvy a dohody podľa odsekov 18.3.1 až 18.3.6 registruje matrika SZĽH v registri 
zmlúv:  

18.3.1 zmluvu medzi hokejistom a materským klubom, alebo hokejistom a novým 
klubom, 
18.3.2 dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hokejistu, ak trvanie 
zmluvy neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  
18.3.3 zmluvu o prestupe hokejistu uzatvorenú medzi materským a novým klubom v  
prípade odplatného prestupu. 
18.3.4 zmluvu o hosťovaní hokejistu medzi materským klubom, novým klubom a 
príslušným hokejistom (ďalej len “zmluva o hosťovaní”), ak je podpis zmluvy 
podmienkou účasti hokejistu v súťaži 
18.3.5 Zmluvu o hosťovaní; v prípade, že nový klub je v združení bez právnej 
subjektivity s iným klubom, zmluvu o hosťovaní hokejistu uzatvára na strane nového 
klubu aj klub, s ktorým je nový klub v takomto združení, ak má klub v združení 
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príslušnú vekovú kategóriu, v ktorej je hokejista oprávnený štartovať (tzv. “dočasné 
hosťovanie”). 
18.3.6 Zmluvu o hosťovaní; v prípade, že je hokejista oprávnený štartovať v 
materskom klube aj v novom klube (tzv. “striedavý štart”) a nový klub je v združení 
bez právnej subjektivity, zmluvu podpisuje len nový klub, v ktorom je hokejista 
oprávnený štartovať. 

18.4. Zmluva o hosťovaní musí obsahovať dohodu klubov o spôsobe uhrádzania odmeny 
hokejistu počas hosťovania a dohodu klubov o spôsobe vysporiadania výchovného v zmysle 
smernice “Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o výchovnom” pre prípad prestupu 
alebo opätovnej registrácie hokejistu do iného klubu, inak prináleží nárok na výchovné v 
celom rozsahu materskému klubu. 
18.5. Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmlúv a dohôd podľa odsekov 18.3.1 až 18.3.6, je 
rozhodujúci obsah zmlúv a dohôd, ktoré sú registrované v registri zmlúv. 
 

 
 
Článok 19 
19.1. Matrika SZĽH po schválení VV SZĽH zverejňuje pre potreby klubov záväzné tlačivá a 
formuláre využívané pre matričné úkony na webovom sídle SZĽH www.hockeyslovakia.sk 
 

Článok 20 
Osobitné ustanovenia pre prestupy a hosťovania hráčov do zahraničia limitovaný 
transfer, nelimitovaný transfer 
20.1. Každý transfer hokejistu zo / do zahraničia podlieha registrácii na SZĽH. Transfer 
hokejistu zo / do zahraničia sa realizuje prostredníctvom ITC, ktorá musí byť v súlade s 
pravidlami IIHF o medzinárodných transferoch hráčov riadne vyplnená a podpísaná  
hokejistom, starým národným hokejovým zväzom, novým hokejovým národným zväzom a 
potvrdená na IIHF. Všetky informácie na ITC musia byť na nej riadne uvedené pred jej 
schválením na IIHF. 
20.2. Súhlas s transferom hokejistu môže vydať SZĽH len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu materského klubu a v prípade aktuálneho hosťovania v rámci SR alebo 
limitovanom transfere hokejistu (v zahraničí), aj na základe súhlasu klubu, v ktorom je 
hokejista na hosťovaní/transfere. Pri limitovanom transfere sa na Medzinárodné oddelenie 
SZĽH odovzdá preukaz klubovej príslušnosti hokejistu, pri nelimitovanom transfere sa tento 
preukaz odovzdá na Matriku SZĽH. 
20.3. Podľa Predpisov pre medzinárodné transfery IIHF sa v rámci transferu hokejistu medzi 
dvoma klubmi nie sú predmetom transferového konania otázky kompenzácie medzi klubmi. 
20.4. V čase nepodmienečného zastavenia činnosti alebo skúšobnej doby podmienečného 
zastavenia činnosti hokejistu, SZĽH nevydá hokejistovi súhlas s transferom. 
20.5. Pre hokejistu, ktorý nemá uzavretú zmluvu, vydá SZĽH súhlas s transferom aj napriek 
nesúhlasu materského klubu.; tým nie je dotknutá povinnosť hokejistu vysporiadať si svoje 
finančné alebo iné materiálne záväzky voči klubu. Hokejista je povinný vysporiadať si všetky 
svoje záväzky voči klubu do 7 dní od doručenia vyjadrenia klubu o nevysporiadaní záväzkov, 
inak sa dopustí disciplinárneho previnenia. 
20.6. Kluby a SZĽH sú povinné v korešpondencii s IIHF dodržiavať termíny stanovené 
predpismi IIHF. 
20.7. Podmienky štartu hokejistu mladšieho ako 18 rokov v zahraničí stanovujú predpisy 
IIHF. 
20.8. Transfer hokejistu, ktorému bola odobratá vzorka A a jej výsledok je pozitívny, alebo 
ešte nie je známy, sa nepovoľuje. 
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20.9 Medzinárodný transfer sa stáva platným dátumom jeho potvrdenia na IIHF. Od tohto 
dátumu hokejista podlieha jurisdikcii nového národného hokejového zväzu. 
20.10 Medzinárodný transfer je možné povoliť v súlade so smernicami IIHF. 
20.11 Časovo limitovaný transfer umožňuje hokejistovi opätovný štart za klub, z ktorého bol 
transfer realizovaný v nasledujúci deň po jeho ukončení. 
 

Článok 21 
Podmienky uvoľňovania hokejistov so štátnou príslušnosťou SR zo zahraničných 
klubov pre potreby reprezentačných družstiev SR 
21.1. Podmienky uvoľňovania hokejistov so štátnou príslušnosťou SR zo zahraničných klubov 
pre potreby reprezentačných družstiev SR určujú predpisy IIHF. 
21.2. Hokejista sa dopustí priestupku v zmysle § 96 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, 
ak sa ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na 
medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo 
inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité 
verejné prostriedky. 
 
 
Článok 22 
Solidárny príspevok 
22.1. SZĽH ako prijímateľ odmeny, ak ju organizátor súťaže neurčil priamo športovému 
reprezentantovi, je povinný rozdeliť a poukázať solidárny príspevok vo výške 5 % z 
poskytnutej odmeny tým športovým klubom, ktoré zabezpečovali prípravu a výchovu 
športového reprezentanta do 23 rokov veku, pomerne podľa trvania prípravy.  
22.2. V prípade uzavretia zmluvy medzi hokejistom a klubom NHL, prináleží materskému 
klubu odmena v zmysle zmluvy medzi SZĽH a NHL. Časť tejto odmeny vo výške 5% 
oprávnenej čiastky (vrátane DPH) sa prevádza v prospech SZĽH. 
 

Článok 23 
Zahraničný hokejista 
23.1. Počas registrácie za hokejový klub, ktorý je riadnym členom SZĽH podlieha zahraničný 
hokejista Stanovám, poriadkom, predpisom a smerniciam SZĽH. 
23.2. V každom klube SZĽH môže byť registrovaný neobmedzený počet zahraničných 
hokejistov. Počet zahraničných hokejistov, vrátane brankára, štartujúcich v jednom zápase 
príslušnej vekovej kategórie určuje čl. 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH. 
23.3. Ak má hokejista bez štátneho občianstva SR povolený pobyt v SR nepretržite 2 roky a v 
tomto období pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených 
SZĽH v tom istom klube, ktorý je riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za 
zahraničného hokejistu. 
23.4. Hokejista registrovaný v SZĽH nesmie súbežne štartovať v inej zahraničnej 
majstrovskej hokejovej súťaži, alebo za družstvo klubu zaradené do tejto zahraničnej 
majstrovskej hokejovej súťaže. To neplatí pre hokejistu, ktorého družstvu bol povolený štart 
v zahraničnej súťaži a to iba na obdobie tohto povoleného štartu.  
 

Záverečné ustanovenia 
Článok 24 
24.1 Súlad Prestupového poriadku SZĽH s ostatnými predpismi posudzuje kontrolór SZĽH. 
24.2. Výkonný výbor SZĽH ustanoví vo vykonávacom predpise podrobnosti o podávaní 
žiadostí, podnetov, vyjadrení, odvolaní, o konaní a o rozhodovaní. 
24.3. Výklad Prestupového poriadku SZĽH vykonáva VV SZĽH. 
 

Kommentar [9]: Znenie bodu 23.3 
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Článok 25 
25.1. Prestupový poriadok SZĽH v jeho úplnom znení schválenom na Rade SZĽH dňa 25. 
Júna 2015, vrátane jeho príloh,  sa zrušuje. 
25.2. Tento Prestupový poriadok SZĽH schválil Kongres SZĽH 30. augusta 2016 v Bratislave s 
účinnosťou od 31. augusta 2016. 
25.3.  Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 prijal  zmeny Prestupového 
poriadku s účinnosťou 24.06.2017 s výnimkou čl. 2.1.15.1, ktorý nadobudne účinnosť od 
1.5.2018.  
25.4. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 26.4.2018 prijal zmeny Prestupového poriadku 
s účinnosťou od 27.4.2018. 
25.5. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 05.12.2018 prijal  zmeny Prestupového 
poriadku v znení tohto úplného znenia Prestupového poriadku. Tento Prestupový poriadok 
nadobúda účinnosť 1. mája 2019. 
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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA1
 

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

PRVÁ HLAVA - Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 – Základné ustanovenia  

1. Slovenský zväz ľadového hokeja ako národný športový zväz je na základe § 52 ods. 1 a 2 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
“Zákon o športe”) oprávnený prostredníctvom disciplinárnych orgánov SZĽH rozhodovať o 
porušení pravidiel ľadového hokeja a in-line hokeja, o porušení antidopingových pravidiel, 
pravidiel vyplývajúcich zo Stanov a ostatných predpisov SZĽH (ďalej len “predpisy 

SZĽH”), rozhodnutí orgánov SZĽH a ukladať disciplinárne sankcie za ich porušenie a 
určovať ochranné opatrenia. 

2. Orgány SZĽH vedú všetky subjekty pôsobiace v hokejovom hnutí k tomu, aby dodržiavali 
právny poriadok SR a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), predpisy SZĽH, 
predpisy ľadového hokeja a in-line hokeja, rozhodnutia orgánov SZĽH a rešpektovali práva 
a oprávnené záujmy členov SZĽH. 

Článok 2 – Predmet disciplinárneho poriadku 

1. Disciplinárny poriadok upravuje druhy disciplinárnych sankcií a základné zásady ich 

ukladania, ochranné opatrenia, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, disciplinárne 

konanie vrátane odvolacieho konania a evidenciu disciplinárnych sankcií a ochranných 

opatrení. 

2. Osobitosti disciplinárnych previnení, disciplinárnych sankcií a opatrení a disciplinárneho 

konania v in-line hokeji môžu byť upravené v osobitnom predpise príslušného riadiaceho 
orgánu in-line hokeja. 

3. Disciplinárny poriadok sa nevzťahuje na konanie zamestnanca, funkcionára, osoby 

s príslušnosťou ku klubu alebo inej osoby pôsobiacej v klube, ktorým boli porušené 
vnútorné predpisy klubu, ak toto konanie nie je súčasne disciplinárnym previnením podľa 
disciplinárneho poriadku. 

Článok 3 – Disciplinárne previnenie 

1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, 
záväzného predpisu IIHF alebo SZĽH alebo záväzného rozhodnutia orgánu IIHF alebo 
SZĽH, ktorým bol porušený alebo ohrozený záujem SZĽH alebo člena SZĽH, vrátane 
pokusu. 

2. Znaky disciplinárnych previnení sú uvedené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku alebo 
aj v inom predpise SZĽH alebo v pravidlách ľadového hokeja. 

                                                           
1
 Zmeny DP SZĽH uvedené v texte schválené uznesením VV SZĽH č. 2/2019/12 
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3. Pokiaľ tak ustanovuje tento disciplinárny poriadok alebo iný predpis SZĽH za disciplinárne 
previnenie člena klubu alebo osoby s príslušnosťou ku klubu zodpovedá aj klub, ktorý je 
povinný pôsobiť na svojich členov a osoby s príslušnosťou ku klubu tak, aby dodržiavali 
právny poriadok, predpisy a rozhodnutia IIHF a SZĽH. 

 

 

Článok 4 – Zavinenie 

1. Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ 
disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 

2. Pri posudzovaní zavinenia hráčov kategórie mládeže, najmä kategórie prípravky a žiakov, sa 
zváži, či previnilec vzhľadom k jeho postaveniu v družstve mal alebo mohol vedieť o 
nesprávnosti konania, ktoré je podstatou disciplinárneho previnenia. 

 

DRUHÁ HLAVA - Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 

 

Článok 5 – Časová pôsobnosť 

1. Disciplinárne previnenie sa posudzuje a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa 
disciplinárneho poriadku účinného v čase, keď sa previnilec disciplinárneho previnenia 
dopustil. Ak v čase medzi disciplinárnym previnením a rozhodnutím disciplinárneho orgánu 

nadobudne účinnosť zmena disciplinárneho poriadku, disciplinárne previnenie sa posudzuje 
a disciplinárna sankcia sa ukladá podľa disciplinárneho poriadku, ktorý je pre previnilca 
priaznivejší. 

2. Previnilcovi možno uložiť taký druh disciplinárnej sankcie, ktorý dovoľuje uložiť 
disciplinárny poriadok účinný v čase, keď sa o disciplinárnom previnení rozhoduje, ak je to 
pre previnilca priaznivejšie. 

Článok 6 – Územná pôsobnosť 

Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo  
a) na území SR v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci slovenského hokejového 

hnutia, 

b) mimo územia SR, ktorého sa dopustil reprezentant SR v prípade porušenia 
povinností súvisiacich s reprezentovaním SR, ktoré sú uvedené v Stanovách alebo 

osobitnom predpise, 

c) mimo územia SR v rámci medzinárodného styku, ak sa ich dopustili členovia SZĽH 
alebo iné subjekty uvedené v článku 7, pokiaľ k prerokovaniu disciplinárneho 
previnenia nie je príslušný iný disciplinárny orgán. 

 

Článok 7 – Osobná pôsobnosť 
 

1. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú disciplinárne previnenia, ktorých sa v rámci 
svojej činnosti v slovenskom hokejovom hnutí dopustili 

a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú riadnymi členmi SZĽH, 
registrovanými členmi SZĽH, individuálnymi členmi SZĽH alebo čestnými členmi 
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SZĽH vrátane reprezentantov SR (ďalej len „členovia SZĽH“), alebo nimi v čase 
disciplinárneho previnenia boli, 

b) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré riadne podali písomnú prihlášku za člena 
SZĽH a príslušný orgán SZĽH o nej ešte nerozhodol, 

c) fyzické osoby, ktoré sa ako účastníci podujatia (diváci) zúčastňujú súťaže alebo 
iného podujatia organizovaného SZĽH, 

d) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú alebo na základe 
poverenia SZĽH alebo člena SZĽH sa podieľajú na organizácii alebo priebehu 
súťaže alebo iného podujatia organizovaného SZĽH, 

e) fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť ako športoví odborníci, 
f) iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa na základe licencie, osvedčenia 

preukazu alebo iného poverenia vydaného SZĽH podieľajú na činnosti v rámci 
slovenského hokejového hnutia, 

g) kontrolór SZĽH, 
h) družstvá zúčastnené v súťažiach organizovaných SZĽH, 
i) iné osoby s príslušnosťou k SZĽH. 

2. Podľa disciplinárneho poriadku sa prerokúvajú aj disciplinárne previnenia funkcionárov a 
členov realizačných tímov družstiev klubu, ktorých sa dopustili mimo súťaže alebo 
podujatia, na ktoré boli pozvaní, nominovaní alebo delegovaní, pokiaľ sa disciplinárneho 

previnenia dopustili v súvislosti so súťažou alebo podujatím organizovaným SZĽH. 
 

TRETIA HLAVA – Disciplinárne sankcie 

 

Článok 8 – Druhy disciplinárnych sankcií 
 

1. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu i 
právnickú osobu, sú 

a) napomenutie, 

b) pokuta, 

2. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú osobu, 
sú 

a) vylúčenie 

aa) zo SZĽH, 
ab) z reprezentácie 

b) zastavenie výkonu, 

ba) funkcie, 

bb) športovej činnosti, 
c) zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, priestorov státia, 

sedenia, VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených priestorov 
štadióna, 

d) zákaz vstupu na štadión, 
e) zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s ľadovým hokejom, 
f) verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH. 

3. Disciplinárne sankcie, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní právnickú 
osobu, sú 

a) krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie 
poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, alebo IIHF, 
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b) zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených 
výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávnou, IIHF 
alebo z iného zdroja, 

c) vylúčenie zo SZĽH 

d) zákaz transferov hráčov, 
e) odohranie zápasu bez divákov, 

f) zastavenie činnosti družstva a vylúčenie družstva zo súťaže, 
4. Disciplinárne sankcie uvedené v odseku 3 písm. d) až f) sa ukladajú konkrétnemu družstvu 

postihnutého klubu. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, že sa 

disciplinárna sankcia ukladá klubu, uloží sa príslušnému družstvu tohto klubu, ak 
disciplinárny poriadok neustanovuje inak. 

 

Článok 9 – Napomenutie 
 

Napomenutie je najmiernejšia forma disciplinárnej sankcie a môže byť uložená iba jedenkrát 
v súťažnom období. Napomenutie spočíva v tom, že sa previnilec sa upozorní na 

nesprávnosť jeho konania alebo na porušenie povinnosti a na možné dôsledky, ak sa bude 
podobný nedostatok opakovať. 
 

Článok 10 – Pokuta 
 

1. Previnilcovi sa môže uložiť peňažná pokuta za disciplinárne previnenie podľa 
disciplinárneho poriadku, ktorú je previnilec povinný uhradiť na účet SZĽH alebo cez 
platobnú bránu. 

2. Fyzickým osobám, ktoré sú členmi SZĽH pôsobiace v slovenskom hokejovom hnutí môže 
disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky určenej v osobitnej časti disciplinárneho 
poriadku, najviac však do výšky 10 000,- eur. 

3. Právnickým osobám za jej disciplinárne previnenia, ako aj za disciplinárne previnenia 

členov klubu a družstiev, za ktoré právnická osoba zodpovedá podľa ich vnútorného vzťahu 
a disciplinárneho poriadku, môže disciplinárny orgán uložiť pokutu až do výšky určenej 
v osobitnej časti disciplinárneho poriadku, najviac však do výšky 30 000,- eur. 

4. Splatnosť pokuty a poplatkov za disciplinárne konanie je 7 kalendárnych dní od oznámenia 

disciplinárneho rozhodnutia, ak disciplinárny orgán neustanoví inak, pričom v rovnakej 

lehote je previnilec povinný zaslať disciplinárnemu orgánu, ktorý pokutu uložil, doklad o jej 

zaplatení. Ak je pokuta uhradená cez platobnú bránu, doklad o úhrade pokuty a poplatkov za 

disciplinárne konanie previnilec nezasiela. 

5. Uloženú pokutu a poplatok za disciplinárne konanie je previnilec povinný uhradiť aj v 
prípade, ak proti rozhodnutiu podá odvolanie. O vrátení pokuty a poplatku za disciplinárne 

konanie môže rozhodnúť odvolací disciplinárny orgán v prípade, ak zruší alebo zmení 
rozhodnutie napadnuté odvolaním. 

6. Postihnutý klub alebo iná právnická osoba, ktorá je členom SZĽH, a ktorej bola uložená 
pokuta alebo jej vznikli náklady v súvislosti s disciplinárnym konaním, je oprávnená 

uhradenú pokutu alebo vzniknuté náklady si regresne uplatniť u osoby, ktorá sa dopustila 
konania alebo je právne zodpovedná za konanie, za ktoré jej bola uložená disciplinárna 
sankcia alebo určené ochranné opatrenie. 

7. Do pokuty sa nezapočítava úhrada poplatku za disciplinárne konanie. 
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8. Neuhradenie pokuty ako aj poplatku za disciplinárne konanie v lehote na to určenej môže 
mať za následok uloženie ďalšej disciplinárnej sankcie, pričom v prípade disciplinárnych 

previnení spáchaných fyzickou osobou je za ich uhradenie disciplinárne zodpovedný klub 

(športová organizácia), ku ktorému mala fyzická osoba v čase spáchania skutku príslušnosť. 
 

Článok 11 – Vylúčenie zo SZĽH  
 

1. Previnilca je možné vylúčiť zo SZĽH, na základe čoho nemôže vykonávať žiadnu činnosť, 
ktorej podmienkou je členstvo v SZĽH. 

2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť fyzickú osobu zo SZĽH za závažné disciplinárne 
previnenie, v prípadoch uvedených v disciplinárnom poriadku alebo v stanovách SZĽH 
alebo inom predpise SZĽH. Fyzickej osobe sa odoberie preukaz preukazujúci členstvo 
v SZĽH a vyznačí sa jej vylúčenie v Informačnom systéme Slovenského zväzu ľadového 
hokeja (ďalej len „IS“). 

3. Disciplinárny orgán môže vylúčiť právnickú osobu zo SZĽH za závažné disciplinárne 
previnenie, v prípadoch uvedených v disciplinárnom poriadku alebo v stanovách SZĽH 
alebo v inom predpise SZĽH  a vyznačí jej vylúčenie v IS. 

4. Vylúčený člen SZĽH môže požiadať o členstvo v SZĽH najskôr po uplynutí 3 rokov od 
vylúčenia. 

5. Ak vylúčená fyzická osoba požiada o obnovenie členstva v SZĽH, je k tomu potrebný 

súhlas matriky SZĽH, ktorá má právo vyžiadať si záruky klubu alebo inej odbornej komisie 
SZĽH. 

6. Ak vylúčená právnická osoba požiada o obnovenie členstva v SZĽH, je k tomu potrebný 

súhlas Výkonného výboru SZĽH (ďalej len „VV“), pričom VV má právo vyžiadať si záruku 
riadiaceho orgánu súťaže. 

 

Článok 12 – Vylúčenie z reprezentácie  
1. Previnilca je možné vylúčiť z reprezentácie a z účasti na podujatiach reprezentácie SR na 

dobu, na ktorú bola táto disciplinárna sankcia uložená. 
2. Disciplinárny orgán môže vylúčiť reprezentanta alebo športového odborníka z reprezentácie 

najviac na 48 mesiacov v prípade porušenia jeho povinností súvisiacich s reprezentovaním 
SR, ktoré sú uvedené v disciplinárnom poriadku, stanovách SZĽH alebo v osobitnom 

predpise. 

3. Disciplinárna sankcia sa vykoná tak, že matrika SZĽH na základe oznámenia rozhodnutia o 
vylúčení z reprezentácie vyznačí vylúčenie z reprezentácie v IS. 
 

Článok 13 – Zastavenie výkonu funkcie 

1. Previnilcovi je možné zastaviť výkon funkcie (ďalej aj „zastavenie funkcie“) v súvislosti s 

výkonom ktorej došlo k disciplinárnemu previneniu na určitý počet zápasov alebo na časové 
obdobie. 

2. Zastaviť výkon funkcie možno hráčovi a športovému odborníkovi na časové obdobie 
ustanovené v osobitnej časti disciplinárneho poriadku. Vo výroku o uložení tejto 
disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, výkonu ktorých konkrétnych funkcií sa táto 
disciplinárna sankcia týka. 
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3. Zastaviť výkon funkcie nemožno funkcionárom vykonávajúcim funkciu na základe voľby 
alebo ustanovenia alebo na základe pracovného pomeru. V prípade závažných previnení 
disciplinárny orgán môže predložiť príslušnému orgánu podnet na prerokovanie odvolania 
previnilca z funkcie, do ktorej bol týmto orgánom zvolený alebo ustanovený. 

 

Článok 14 – Zastavenie výkonu športovej činnosti 
1. Previnilcovi sa môže zastaviť výkon športovej činnosti (ďalej aj „zastavenie činnosti“), tzn. 

hráčovi sa zakáže hrať v súťaži, a to na určité časové obdobie (termínový trest) alebo na 
určitý počet súťažných zápasov (zápasový trest), podľa určenia disciplinárneho orgánu v 
závislosti od druhu a závažnosti disciplinárneho previnenia. 

2. V prípade zastavenia výkonu športovej činnosti hráč nesmie štartovať na striedavý štart 
v žiadnom inom družstve, ani vykonať zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do 
iného klubu. V prípade, že by sa niektorý zo zápasov neuskutočnil, je hokejista povinný 
vykonať trest zastavenia výkonu športovej činnosti v najbližšom zápase príslušnej vekovej 
kategórie a bez zbytočného odkladu o tom informovať disciplinárny orgán. 

3. V prípade podmienečného zastavenia činnosti so skúšobnou dobou nesmie hráč vykonať 
zmenu klubovej príslušnosti, ani hosťovanie do iného klubu. 

4. Termínový trest uložený na určitú dobu sa vzťahuje na všetky zápasy, v ktorých by hráč 
mohol pôsobiť v danom období, pokiaľ v rozhodnutí disciplinárneho orgánu nie je 

stanovené inak. 

5. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii vyšších 
trestov je hráč povinný vykonať v tej súťaži, v ktorej mu bol uložený väčší počet vyšších 
trestov. 

6. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti v reprezentácii a v rámci medzinárodného 

športového styku organizovaným regionálnym zväzom SZĽH, SZĽH alebo IIHF môže 
uložiť len disciplinárny orgán SZĽH alebo IIHF. 

7. Trest zastavenia výkonu športovej činnosti je možné uložiť aj tak, že sa určí druh zápasov 
alebo súťaže (na reprezentačné, medzinárodné alebo len na určitú súťaž). 

8. Výkon zastavenia výkonu športovej činnosti, ak nie je dlhší ako 3 mesiace alebo 18 zápasov, 

môže byť po polovici vykonaného trestu podmienečne odložený na skúšobnú dobu na 3 
mesiace až 24 mesiacov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa previnilec v skúšobnej dobe previní tak, že 
mu je za nové previnenie uložený nepodmienečný trest pozastavenia výkonu športovej 
činnosti, s novým trestom vykoná i podmienečne odložený trest, to neplatí pre pozastavenie 
výkonu športovej činnosti v súvislosti s ustanovením o evidencii vyšších trestov. 

9. Ak výkon zastavenia výkonu športovej činnosti uložený na časové obdobie zasahuje do 
súťažnej prestávky (letnej alebo reprezentačnej), môže disciplinárny orgán rozhodnúť, že 
počas súťažnej prestávky bude výkon tejto disciplinárnej sankcie prerušený a určí obdobie 

prerušenia výkonu disciplinárnej sankcie. 
10. Ak sa previnilec počas výkonu disciplinárnej sankcie podľa tohto článku dopustí ďalšieho 

disciplinárneho previnenia, za ktoré mu disciplinárny orgán uloží ďalšiu disciplinárnu 
sankciu podľa tohto článku, ďalšia disciplinárna sankcia sa vykoná až po vykonaní pôvodne 
uloženej disciplinárnej sankcie. 
 

Článok 15 – zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, priestorov 
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státia, sedenia VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených priestorov 
štadióna 

1. Previnilcovi sa môže zakázať vstup do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, 
priestorov státia, sedenia VIP priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených 
priestorov štadióna na určené časové obdobie, najviac však na 24 mesiacov.  

2. Disciplinárny orgán vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie určí, na ktoré priestory 

podľa tohto článku sa zákaz vstupu vzťahuje. 
 

Článok 16 – Zákaz vstupu na štadión 
 

1. Previnilcovi  sa môže zakázať vstup na konkrétny štadión na určené časové obdobie, najviac 
však na 24 mesiacov. 

2. Vo výroku o uložení tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí, na ktorý štadión sa 
zákaz vstupu vzťahuje. 

3. Disciplinárny orgán môže určiť, že zákaz vstupu na štadión sa vzťahuje na viacero 
konkrétne určených štadiónov alebo na akýkoľvek štadión. 
 

 

Článok 17 – Zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom 
 

1. Previnilcovi sa môže zakázať účasť na všetkých aktivitách spojených s hokejom na určené 
časové obdobie. 

2. Zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom možno previnilcovi uložiť na 
časové obdobie 24 mesiacov, ak ďalej nie je uvedené inak. 

3. Zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom najmä za previnenie podľa článku 
51 Hlavy I Oddielu II osobitnej časti disciplinárneho poriadku možno previnilcovi uložiť až 
na doživotie. 

4. Pri uložení disciplinárnej sankcie zákazu účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom 
na doživotie disciplinárny orgán uloží aj vylúčenie zo SZĽH podľa článku 11 a zákaz vstupu 
na akýkoľvek štadión podľa článku 16. 

 

Článok 18 – Verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH 
 

1. Previnilcovi je možné s jeho súhlasom uložiť povinnosť vykonať verejnoprospešnú činnosť 
pre hokejové hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH. 

2. Verejnoprospešnú činnosť pre hokejové hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH možno uložiť v 
časovom rozsahu až 40 hodín alebo určením úlohy, ktorú má previnilec svojou činnosťou 
splniť. 

3. Disciplinárny orgán, ktorý rozhodol o uložení povinnosti vykonať verejnoprospešnú 
činnosť, zároveň určí druh a rozsah verejnoprospešnej činnosti a subjekt, v prospech ktorého 
je previnilec povinný túto povinnosť splniť. 

4. Verejnoprospešnú činnosť je previnilec povinný vykonať vo svojom voľnom čase a bez 
nároku na odmenu. 

5. Ak previnilec nedá súhlas na uloženie verejnoprospešnej činnosti, disciplinárny orgán uloží 
previnilcovi pokutu alebo inú disciplinárnu sankciu podľa disciplinárneho poriadku. 

 

Článok 19 – Krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z 
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dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, alebo IIHF 
 

1. Disciplinárna sankcia krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo 
nákladov z dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH štátom, samosprávou, alebo IIHF 
spočíva v tom, že sa previnilcovi kráti dotácia alebo refundácia už uhradených výdavkov 
alebo nákladov z dotácie, ktorá mu už bola schválená alebo poskytnutá. 

2. Disciplinárnu sankciu podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, 
s ktorou je v právnom vzťahu dopustí závažného disciplinárneho previnenia v priamej 

súvislosti s poskytnutím akejkoľvek dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH alebo 
uplatnením refundácie už uhradených výdavkov/nákladov previnilca z poskytnutej dotácie 
alebo príspevku poskytnutého SZĽH. 

3. Disciplinárny orgán zároveň určí výšku, v akej bude previnilcovi krátená dotácia alebo 
refundácia už uhradených výdavkov alebo uhradených nákladov previnilca, najviac však vo 
výške 75 % sumy dotácie alebo sumy refundácie. 

 

Článok 20 – Zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už 
uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávnou, 

IIHF alebo z iného zdroja 
 

1. Disciplinárna sankcia zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už 
uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH 
štátom, samosprávou, IIHF alebo z iného zdroja spočíva v tom, že sa previnilcovi na určenú 
dobu zakáže uchádzať o dotácie alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov 
alebo nákladov z dotácie. 

2. Disciplinárnu sankciu podľa odseku 1 možno uložiť v prípade, ak sa previnilec alebo osoba, 
s ktorou je v právnom vzťahu, dopustila závažného disciplinárneho previnenia v priamej 
súvislosti s využitím dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH alebo uskutočnením 
akejkoľvek refundácie z dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH, alebo ak sa previnilec 
opätovne dopustil disciplinárneho previnenia v priamej súvislosti s poskytnutím akejkoľvek 
dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH alebo uskutočnením akejkoľvek refundácie z 
dotácie alebo príspevku poskytnutého SZĽH na už uhradené výdavky alebo uhradené 
náklady previnilca. 

3. Disciplinárna sankcia podľa odseku 1 je možné uložiť až na 5 rokov. Vo výroku o uložení 
tejto disciplinárnej sankcie disciplinárny orgán určí druh dotácií, na ktoré sa uložený zákaz 
vzťahuje. 

 

 

Článok 21 – Zákaz transferov 
 

1. Zákaz transferov možno uložiť klubu až na 12 mesiacov. 
2. Počas výkonu tejto disciplinárnej sankcie matrika SZĽH neschváli žiadosti postihnutého 

klubu ktorý je previnilcom, aby v príslušnej vekovej kategórii realizoval prestup alebo 
hosťovanie hokejistu alebo prijímal nových registrovaných hokejistov do klubu. 

 

Článok 22 – Odohranie zápasu bez divákov 
 

1. Disciplinárna sankcia odohranie zápasu bez divákov spočíva v povinnosti postihnutého 

klubu strpieť, aby sa súťažný zápas na jeho zimnom štadióne odohral bez prítomnosti 
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divákov alebo bez prítomnosti divákov len vo vymedzenej časti alebo sektore zimného 
štadióna. 

2. Disciplinárnu sankciu odohranie zápasu bez divákov na domácom zimnom štadióne možno 
uložiť až na 10 súťažných zápasov tomu klubu, v zápase ktorého došlo k disciplinárnemu 
previneniu. 

3. Disciplinárny orgán v rozhodnutí určí počet a zloženie osôb, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa 
na zápase, na ktoré sa vzťahuje disciplinárna sankcia odohranie zápasu bez divákov. 

4. Disciplinárny orgán v rozhodnutí vymedzí aj konkrétnu časť alebo sektor zimného štadióna, 
v ktorom počas zápasu nebudú prítomní diváci, ak sa disciplinárna sankcia vzťahuje na 
povinnosť odohrať zápas bez prítomnosti divákov len v časti alebo sektore štadióna. 

5. Zápasu, ktorý sa odohráva bez prítomnosti všetkých divákov sa môžu zúčastniť len hráči, 
členovia realizačných tímov, delegované osoby a funkcionári klubov uvedení na mennom 
zozname odovzdanom pred zápasom delegátovi zápasu, členovia usporiadateľskej služby, 
osoby s preukazom ZŤP a pracovníci masmédií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia 
organizátorovi. 

6. Výkon tejto disciplinárnej sankcie kontroluje delegát príslušného zápasu alebo iná osoba 
určená riadiacim orgánom súťaže. 
 

Článok 23 – Zastavenie činnosti družstva a vylúčenie družstva zo súťaže 
 

1. Družstvu je možné zastaviť činnosť v prípadoch ustanovených v osobitnej časti 
disciplinárneho poriadku, v dôsledku čoho nemôže družstvo odohrať v konkrétny deň 
súťažný zápas. 

2. Vylúčiť družstvo zo súťaže je možné v prípadoch ustanovených v osobitnej časti 
disciplinárneho poriadku, za závažné porušenie Stanov SZĽH, poriadkov SZĽH, pravidiel 
SZĽH a športovej etiky a morálky. 

3. Vylúčené družstvo je možné preradiť do nižšej súťaže až o dva stupne. 

 

ŠTVRTÁ HLAVA – Ukladanie a výkon disciplinárnych sankcií 

 

Článok 24 – Základné zásady ukladania disciplinárnych sankcií 
1. Disciplinárny orgán pri ukladaní disciplinárnych sankcií rešpektuje zásady spravodlivého 

procesu. 

2. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie plnili 
nielen sankčnú, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu. 

3. Pri ukladaní disciplinárnych sankcií hráčom súťažiach mládeže je prvoradým účelom 
prevýchova previnilca a výchovné pôsobenie na družstvo, v ktorom previnilec pôsobí. 

4. Disciplinárne sankcie možno uložiť samostatne alebo spolu s inými disciplinárnymi 
sankciami, ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak. 

5. Za pokus sa uloží disciplinárna sankcia podľa sadzby za príslušné disciplinárne previnenie s 
ohľadom na skutočnosť, že k následkom disciplinárneho previnenia nedošlo. 

6. Ak sa previnilcovi uložila za disciplinárne previnenie príslušným disciplinárnym orgánom 
disciplinárna sankcia, nemožno za ten istý skutok voči tomu istému previnilcovi viesť ďalšie 
disciplinárne konanie. 

7. Ak sa previnilcovi - fyzickej osobe uložila za disciplinárne previnenie príslušným 
disciplinárnym orgánom disciplinárna sankcia, nevylučuje to, aby disciplinárny orgán uložil 
za toto disciplinárne previnenie disciplinárne sankciu aj družstvu alebo aj klubu. 
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8. Ak sa disciplinárneho previnenia dopustilo družstvo, má sa za to, že sa disciplinárneho 
previnenia dopustil klub, za ktorý toto družstvo súťaží. 

9. Disciplinárne sankcie je možné ukladať kumulatívne, ak ďalej nie je uvedené inak. 
Disciplinárnu sankciu napomenutie, nie je možné uložiť spolu s pokutou. 

10. Disciplinárne sankcie uložené podľa disciplinárneho poriadku sú platné pre všetky zápasy v 
slovenskom hokejovom hnutí organizovanom SZĽH.  

11. Disciplinárne sankcie za previnenie sa v súťažiach organizovaných IIHF uložené ich 
príslušnými disciplinárnymi orgánmi, disciplinárna komisia príslušná podľa disciplinárneho 
poriadku vezme bez uloženia ďalšej disciplinárnej sankcie na vedomie, ak z uloženej 
disciplinárnej sankcie nevyplýva niečo iné. 

12. Ak je v osobitnej časti disciplinárneho poriadku uvedené, že za disciplinárne previnenie 
možno uložiť “ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku”, druh 

disciplinárnej sankcie závisí od rozhodnutia disciplinárnej komisie.  

 

Článok 25 – Poľahčujúce okolnosti 
 

Pri výmere disciplinárneho trestu disciplinárny orgán prihliada na poľahčujúce okolnosti, 
najmä že previnilec: 

a) bol vyprovokovaný, 

b) nebol v predchádzajúcom súťažnom období disciplinárne postihnutý, 
c) sám oznámil disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil, 

d) svoj čin úprimne oľutoval, 
e) aktívne napomáhal pri objasňovaní previnenia, 
f) nahradil škodu, ktorú svojim previnením spôsobil, 
g) spôsobil škodlivý následok z nedbanlivosti, 

h) dopustil sa previnenia ako mladistvý alebo vo veku blízkom veku 

mladistvých, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú 
spôsobilosť, 

i) nespôsobil inému ujmu, 

j) ku vzniku previnenia došlo aj v dôsledku spoluzavinenia alebo porušenia 
povinnosti zo strany poškodeného alebo iného subjektu. 

 

Článok 26 – Priťažujúce okolnosti 
 

Pri výmere disciplinárneho trestu disciplinárny orgán prihliada na priťažujúce okolnosti, 
najmä že previnilec: 

a) sa dopustil previnenia ľstivo, surovo, nešportovo, zákerne alebo z pomsty, 

b) sa dopustil previnenia ako športový odborník, 
c) sa disciplinárne previnil napriek tomu, že bol už v posledných dvoch 

súťažných obdobiach disciplinárne postihnutý, 
d) naviedol k disciplinárnemu previneniu iného, 

e) svojim konaním ovplyvnil regulárnosť a integritu súťaže, 
f) zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na 

dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody, 

g) sa dopustil viacerých previnení, 

h) sa disciplinárne previnil v medzinárodnom zápase, 

i) zatajoval previnenie, 

j) spôsobil inému ujmu. 

 



11 

 

Článok 27 – Evidencia vyšších trestov 
 

1. Za vyššie tresty sa v zmysle tohto článku považujú: 
a) väčší trest = 5 minút (ďalej len „VT“) 

b) osobný trest = 10 minút (ďalej len „OT“) 

c) osobný trest do konca zápasu  (ďalej len „OK“) 

2. Na účely evidencie vyšších trestov počas zápasu sa do počtu uložených vyšších trestov 
nepočíta trest v hre (ďalej len „TH“), pri ktorom sa v disciplinárnom konaní ukladá 

automatické zastavenie činnosti minimálne na jeden súťažný zápas, ak nie je uvedené inak. 
3. Po piatom vyššom treste jedného hokejistu v jednom súťažnom období súhrnne vo všetkých 

súťažiach má hokejista automaticky zastavenú činnosť na jeden majstrovský zápas v jednom 

dni. Klub zodpovedá za to, že hokejista v najbližšom majstrovskom zápase v jednom dni 

nebude hrať. 
4. Ak je hokejistovi v priebehu sezóny uložených desať vyšších trestov, má automaticky 

zastavenú činnosť na dva majstrovské zápasy (v celých kalendárnych dňoch) a zaplatí 
dvojnásobok poplatku za zápis trestu. 

5. Ak je hokejistovi v priebehu sezóny uložených pätnásť a viac vyšších trestov, má 
automaticky zastavenú činnosť až do prerokovania disciplinárnym orgánom, ktorý rozhodne 
o jeho ďalšom potrestaní, pritom mu môže určiť aj osobitnú pokutu. 

6. Ak je hokejistovi uložený piaty vyšší trest a hokejista na najbližší majstrovský zápas 
v jednom dni nenastúpi, klub ku ktorému má hokejista príslušnosť je povinný do dvoch dní 
oznámiť disciplinárnemu orgánu zápas, v ktorom nenastúpi. Disciplinárny orgán skontroluje 

správnosť postupu a zaznamená trest zastavenia činnosti na jeden majstrovský zápas do 
svojej evidencie. V prípade, že klub túto skutočnosť disciplinárnemu orgánu neoznámi, 
disciplinárny orgán mu môže uložiť disciplinárnu sankciu podľa článku 22 Hlavy II Oddielu 
II osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

7. Ak je hokejistovi uložený desiaty vyšší trest a hokejista na najbližšie dva majstrovské 
zápasy nenastúpi, klub ku ktorému má hokejista príslušnosť je povinný do dvoch dní 
oznámiť disciplinárnemu orgánu zápasy, v ktorých nenastúpi. Disciplinárny orgán 

skontroluje správnosť postupu a zaznamená trest zastavenia činnosti na dva majstrovské 
zápasy do svojej evidencie. V prípade, že klub túto skutočnosť disciplinárnemu orgánu 
neoznámi, disciplinárny orgán mu môže uložiť disciplinárnu sankciu podľa článku 22 Hlavy 
II Oddielu II osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

8. Ak má hokejista povolený striedavý štart, hosťovanie alebo v priebehu jedného súťažného 
obdobia prestúpil do iného klubu, resp. klubov, je povinný ohlásiť vedúcim družstiev 
a trénerom, aké a koľko vyšších trestov prestupujúci hokejista nadobudol. 

9. Vyššie tresty sa neprenášajú do zápasov Finálového turnaja o Majstra SR v kategórii žiakov, 
do zápasov Play-off, Play-out,  a do nariadených rozhodujúcich zápasov všetkých súťaží. 

10. O rozdelení vyšších trestov na určitú súťaž  a o ich prenose do nasledujúcej sezóny, vrátane 

prenosu automatického zastavenia činnosti, ak bol hokejistovi uložený piaty vyšší trest 
v poslednom súťažnom zápase, rozhoduje disciplinárny orgán na základe všetkých 
podkladov, najmä celkového počtu vyšších trestov a TH previnilca. 

 

Článok 28 – Upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie 
 

1. Od uloženia disciplinárnej sankcie fyzickej osobe možno v rozhodnutí o disciplinárnom 
previnení upustiť, ak vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia a osobu previnilca 
možno dôvodne predpokladať, že k jeho náprave postačí samotné prerokovanie 
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disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a určenie primeraných 
ochranných opatrení, ak je ich určenie dôvodné. 

2. Od uloženia disciplinárnej sankcie družstvu alebo klubu možno upustiť, ak vzhľadom na 
závažnosť disciplinárneho previnenia a mieru ich zavinenia možno dôvodne predpokladať, 
že k náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia v rámci 
disciplinárneho konania a určenie primeraných ochranných opatrení, ak je ich určenie 

dôvodné. 

3. Na postup podľa odseku 1 a 2 je previnilec povinný preukázať, že vykonal všetko, čo bolo 
primerané od neho požadovať, aby predišiel alebo zabránil porušeniu povinnosti, ktoré je 
predmetom disciplinárneho konania. 

4. Od uloženia disciplinárnej sankcie nie je možné upustiť, ak ide o závažné disciplinárne 
previnenie. 

 

Článok 29 – Mimoriadne zníženie alebo zvýšenie disciplinárnej sankcie 
 

1. Mimoriadne zníženie disciplinárnej sankcie je možné, ak je možné účel disciplinárneho 
konania dosiahnuť uložením disciplinárnej sankcie aj pri mimoriadnom znížení. 

2. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo uloženie disciplinárnej sankcie 
podľa sadzby uvedenej v osobitnej časti disciplinárneho poriadku pre previnilca 
neprimerane prísne, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárnu sankciu pod 
ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie. 

3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak si to vyžaduje mimoriadna závažnosť 
disciplinárneho previnenia, môže disciplinárny orgán uložiť previnilcovi disciplinárnu 

sankciu nad ustanovenú sadzbu disciplinárnej sankcie. 

 

Článok 30 – Podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie 
 

1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne 
odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, môže disciplinárny orgán na 
základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie 
podmienečne odložiť výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, ak sa podmienečné odloženie 
výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie neprieči účelu uloženej disciplinárnej sankcie. 
K žiadosti musí priložiť doklad o úhrade poplatku za žiadosť o podmienečné odloženie 
výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, pričom musia byť uhradené aj poplatky a pokuty 

uložené v rozhodnutí príslušného disciplinárneho orgánu. Pre výšku poplatku za žiadosť 
o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie sa použijú sumy podľa 
článku 51 ods. 2 písm. b) v závislosti od stupňa súťaže, v ktorej sa previnilec dopustil 

disciplinárneho previnenia. 

2. Pri podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, 
disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov. 

3. O podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie rozhoduje disciplinárny 
orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou. 

4. Ak sa postihnutý, u ktorého bol podmienečne odložený výkon zvyšku disciplinárnej sankcie 
v skúšobnej dobe určenej podľa odseku 2 znovu disciplinárne previní, disciplinárny orgán 
uloží za toto disciplinárne previnenie disciplinárnu sankciu a zároveň rozhodne, že 
zostávajúcu časť disciplinárnej sankcie, ktorá bola podmienečne odložená, vykoná. 

5. Odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie za disciplinárne previnenie, ktorého sa 
previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odloženia výkonu inej disciplinárnej 
sankcie, nie je možné. 
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6. V prípade, že disciplinárny orgán žiadateľovi o podmienečné odloženie zvyšku 
disciplinárnej sankcie nevyhovie, poplatok za žiadosť o podmienečné odloženie zvyšku 
disciplinárnej sankcie sa nevracia. 

 

PIATA HLAVA – Konanie o disciplinárnych previneniach  
 

Článok 31 – Predmet a účel disciplinárneho konania 

 

1. Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie 
disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb vrátane družstiev, pričom 
disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh 
rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj výchovnú, 
preventívnu a nápravnú funkciu. 

2. Disciplinárna komisia postupuje v konaní v súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými 
osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, nie však nad rámec účelu sledovaného 
disciplinárnym konaním. 

3. Disciplinárna komisia sa svedomito a zodpovedne zaoberá každou vecou, ktorá je 

predmetom konania a použije najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu 
veci. Disciplinárna komisia dbá na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného 
zaťažovania účastníkov konania a iných osôb a aby v rozhodovaní o skutkovo a právne 

zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

4. Účelom disciplinárneho konania je 

a) prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb v 
pôsobnosti disciplinárnych orgánov tak, aby priebeh disciplinárneho konania 

a jeho výsledok prispeli k prevýchove previnilca a náprave škodlivého 
následku disciplinárneho previnenia a aby výchovne pôsobili aj na ostatných 

členov hokejového hnutia, 
b) pri závažnejších alebo opakovaných disciplinárnych previneniach aj 

odradenie previnilca od toho, aby sa dopúšťal ďalších disciplinárnych 
previnení, 

c) pri najzávažnejších disciplinárnych previneniach aj úplné vylúčenie 
previnilca z vykonávania činnosti v rámci SZĽH a jeho členov. 

5. Ak disciplinárny poriadok neustanovuje inak, konanie o disciplinárnych previneniach 

upravuje jednotne pre SZĽH a všetkých členov tento disciplinárny poriadok a Stanovy. 

6. Doručovanie v konaní o disciplinárnych previneniach sa uskutočňuje prostredníctvom 
elektronickej pošty, a to na e-mailové adresy športových organizácií uvedené v IS SZĽH, ak 

disciplinárny orgán neustanoví inak. 

 

Článok 32 – Zloženie a spôsob rozhodovania disciplinárnej komisie 

 

1. Disciplinárnu komisiu tvorí predseda, podpredseda a ďalší členovia komisie. Za činnosť 
disciplinárnej komisie zodpovedá predseda komisie kongresu SZĽH. 

2. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v senátoch alebo v pléne. Rozhodnutie 

v jednoduchých veciach môže vydávať predseda disciplinárnej komisie alebo člen 
disciplinárnej komisie, určený predsedom disciplinárnej komisie. Regionálnu disciplinárnu 

komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. 
3. Za jednoduché veci sa považujú: 

a) veci, v ktorých je uložené napomenutie, 
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b) veci, v ktorých je uložená pokuta 

ba) pri fyzických osobách do 200,- eur, 

bb) pri právnických osobách do 500,- eur, 

c) veci, v ktorých je uložené pozastavenie vykonávania športovej činnosti až na 
2 zápasy alebo do 2 týždňov. 

4. Predseda disciplinárnej komisie môže rozhodnúť, že rozhodnutie bude prijaté po 
prerokovaní a hlasovaní v pléne tvorenom všetkými členmi disciplinárnej komisie, najmä ak 

ide o rozhodnutie vo veci závažného disciplinárneho previnenia. 
5. Za závažné disciplinárne previnenie sa považuje najmä: 

a) disciplinárne previnenie, za ktoré disciplinárny orgán uložil disciplinárnu 
sankciu na časové obdobie najmenej 12 mesiacov, 25 zápasov, pokutu 

najmenej v sume 5 000,- eur alebo vylúčenie zo SZĽH, 
b) porušenie takej povinnosti vyplývajúcej z predpisu SZĽH, ktorej porušenie sa 

podľa predpisu SZĽH považuje za závažné. 
c) porušenie antidopingových pravidiel a pravidiel Svetového antidopingového 

programu, 

d) porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti manipulácii priebehu 
a výsledkov súťaží, 

e) porušenie povinnosti dodržiavať opatrenia proti negatívnym javom v športe, 
f) spáchanie trestného činu uvedeného v § 7 ods. 2 Zákona o športe. 

6. Disciplinárne previnenia, ktoré sa nepovažujú za jednoduché veci a za závažné disciplinárne 
previnenia, sa považujú za bežné veci. 

 

Článok 33 – Začatie disciplinárneho konania  
 

1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom 

dozvie o konaní fyzickej alebo právnickej osoby podliehajúcej právomoci disciplinárnych 

orgánov SZĽH, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie z disciplinárneho 
previnenia podľa disciplinárneho poriadku. 

2. Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do 10 dní od prijatia 
podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe na 
webovom sídle SZĽH a v informačnom systéme športu. 

3. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä: 
a) zápis o zápase (vo výnimočných prípadoch písomný dodatok rozhodcu k zápisu 

o zápase), 

b) správa delegáta, 

c) správa osoby delegovanej na zápas, 

d) správa člena orgánu SZĽH, 
e) správa člena vedenia družstva, 
f) oznámenie člena orgánu SZĽH, 
g) oznámenie člena SZĽH. 
h) oficiálny podnet od medzinárodnej športovej organizácie, 
i) oznámenie, správa alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, 

j) vlastné zistenie člena disciplinárnej komisie, 
k) oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky alebo Svetovej 

antidopingovej organizácie o porušení antidopingových pravidiel, 
l) správa v masovokomunikačných prostriedkoch.  
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4. Ak disciplinárna komisia zistí, že prerokovanie disciplinárneho previnenia je v pôsobnosti 
inej disciplinárnej komisie, bezodkladne jej postúpi všetky podklady a postúpenie veci 

oznámi všetkým dotknutým subjektom. 
5. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa odseku 1 vybaví disciplinárna komisia 

bezodkladne tak, že 

a) začne disciplinárne konanie, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k disciplinárnemu 
previneniu, 

b) podnet odmietne, ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú 
začatie disciplinárneho konania, 

c) podnet odloží, ak by vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu bolo disciplinárne 
konanie neefektívne alebo neúčelné 

d) podnet odstúpi príslušnému orgánu SZĽH alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie 
je príslušná vo veci konať a rozhodovať. 

6. Ak obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu nie sú dostatočným podkladom pre 
disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 5, disciplinárna 

komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov. 
7. Ak obsah podnetu aj napriek postupu podľa odseku 6 nie je dostatočným podkladom pre 

disciplinárnu komisiu na rozhodnutie niektorým zo spôsobov podľa odseku 5, podnet odloží, 
ak by vzhľadom na doposiaľ zistené skutočnosti bolo disciplinárne konanie neefektívne 
alebo neúčelné. 

8. Disciplinárna komisia môže pred rozhodnutím o previnení uložiť primerané ochranné 
opatrenie. 

9. Disciplinárna komisia vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa odseku 5 
písomný záznam. 

10. Rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa odseku 5 písm. b) a c) a odseku 7 nebráni 

ďalšiemu konaniu v tej istej veci v prípade, ak budú zistené nové okolnosti prípadu 

a dôkazy, ktoré budú odôvodňovať vykonanie disciplinárneho konania. 

 

Článok 33a 

1. V prípade podania podnetu podľa čl. 33 ods. 3 písm. e) a g), musí byť podnet podaný 
najneskôr do 72 hodín od skončenia zápasu resp. od skutočnosti, ktorá zakladá dôvodné 
podozrenie z disciplinárneho previnenia. Podnet sa zasiela na mailovú adresu predsedu a 

podpredsedu disciplinárnej komisie uvedenú na webe www.hockeyslovakia.sk. 

2. Podnet musí obsahovať: 
a) označenie orgánu, ktorému sa podáva, 
b) označenie osoby, podávajúcej podnet, 
c) číslo zápasu, 
d) označenie osoby, proti ktorej sa podnet podáva, 

e) popis skutku s označením času a dôvodu podania podnetu, 
f) uvedenie dôkazov (videozáber, lekárska správa a pod.), 

g) potvrdenie o zaplatení poplatku. 

3. Pred podaním podnetu je osoba povinná vopred uhradiť poplatok na účet SZĽH: IBAN: 
SK63 0200 0000 0011 8459 3756, variabilný symbol: 55, 

 Extraliga seniorov 300 € 

 I. liga seniorov  150 € 
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 Extraliga juniorov 100 € 

Extraliga dorastu 70 €  

II. liga seniorov 70 € 

ostatné súťaže SZĽH 50 € 

4. V prípade, ak disciplinárna komisia vybaví podnet podľa čl. 33 ods. 5 písm. a), c) a d), 

poplatok sa osobe podávajúcej podnet vráti. Ak disciplinárna komisia vybaví podnet podľa 
čl. 33 ods. 5 písm. b), poplatok sa osobe podávajúcej podnet nevracia. 

5. Podnet, ktorý nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 2 tohto článku, alebo bude podaný 
po lehote, vybaví disciplinárna komisia podľa čl. 33 ods. 5 písm. b) a poplatok sa osobe 
podávajúcej podnet nevracia. 

 

Článok 34 – Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním 

 

1. Ak disciplinárny orgán dospeje k záveru, že disciplinárnym previnením mohla byť súčasne 
naplnená skutková podstata trestného činu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 
bezodkladne odovzdá všetky svoje poznatky orgánom činným v trestnom konaní. 

2. Disciplinárny orgán v disciplinárnom konaní vždy využije dôkazy, podklady a závery prijaté 
orgánmi činnými v trestnom konaní, ak sú tieto počas disciplinárneho konania k dispozícii. 

3. Pri súbehu disciplinárneho konania a trestného konania môže disciplinárny orgán 
rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla 
ohraničenú ukončením prípravného konania podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok, ak dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania 
účelné. 

4. Pri súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom SZĽH, môže 
disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení disciplinárneho konania na 
určitú dobu, spravidla ohraničenú trvaním príslušného konania, ak dospeje k záveru, že je to 
pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné. 

5. Pri podnete, ktorý sa týka podozrenia z korupcie a úmyselného narušenia regulárnosti alebo 
integrity súťaže je disciplinárny orgán oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k 
objasneniu tohto disciplinárneho previnenia nezávisle od prebiehajúceho konania orgánov 

činných v trestnom konaní. 
6. V prípade preukázania disciplinárneho previnenia korupcie a úmyselného narušenia 

regulárnosti alebo integrity súťaže uloží disciplinárny orgán sankciu podľa disciplinárneho 
poriadku a zároveň upovedomí orgány činné v trestnom konaní. 

 

 

Článok 35 – Priebeh disciplinárneho konania 

 

1. Disciplinárny orgán postupuje v disciplinárnom konaní aktívne tak, aby disciplinárne 

previnenia boli náležite zistené a tí, ktorí sa ich dopustili, aby boli podľa disciplinárneho 
poriadku spravodlivo postihnutí pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických osôb a 
práv a oprávnených záujmov právnických osôb. 

2. Zasadnutie disciplinárnej komisie je neverejné. Prítomnosť verejnosti na prerokovaní 
disciplinárneho previnenia môže povoliť predseda disciplinárnej komisie, najmä ak je to 
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vhodné za účelom preventívneho pôsobenia disciplinárneho konania alebo ak o to požiada 
previnilec. 

3. Na zasadnutí disciplinárneho orgánu sa môže okrem jeho členov zúčastniť aj účastník 
disciplinárneho konania, jeho právny zástupca, splnomocnenec, osoby prizvané podľa 
odseku 5; ako splnomocnenec môže byť zvolená len osoba, ktorá nemôže v disciplinárnom 

konaní vystupovať ako svedok. 
4. Účastníkom disciplinárneho konania je fyzická osoba alebo právnická osoba, o ktorej 

právach alebo povinnostiach sa v disciplinárnom konaní rozhoduje. 

5. Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je disciplinárna komisia 

oprávnená: 

a) prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, 
b) vyžiadať si stanovisko iného orgánu SZĽH alebo orgánu iného športového zväzu, 
c) vyžiadať si písomné dokumenty, správy alebo iný dôkazový materiál, 
d) prizvať potrebný počet svedkov. 

6. V prípadoch hodných osobitného zreteľa prizná disciplinárny orgán čiastočnú alebo úplnú 
náhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s poskytnutím požadovanej súčinnosti v 
disciplinárnom konaní, v ostatných prípadoch subjekty poskytujú súčinnosť bez nároku na 
náhradu vynaložených nákladov. 

 

Článok 36 – Účasť previnilca a ďalších osôb na prerokovaní veci 
 

1. Previnilec je oprávnený zúčastniť sa prerokovania disciplinárneho previnenia alebo zaslať 
disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k veci. Previnilec je povinný zúčastniť sa 
osobne prerokovania disciplinárneho previnenia, ak nejde o jednoduchú vec, alebo môže 
zaslať vopred disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie s výslovným súhlasom na 

prerokovanie disciplinárneho previnenia bez jeho osobnej účasti, ak tento disciplinárny 
poriadok neustanovuje inak, alebo ak nie je v rozhodnutí disciplinárneho orgánu stanovené 

inak. 

2. Ak bol previnilec disciplinárnym orgánom predvolaný na prerokovanie disciplinárneho 

previnenia, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní pod hrozbou poriadkovej 
pokuty. 

3. Ak sa previnilec napriek riadnemu predvolaniu nedostavil na prerokovanie disciplinárneho 

previnenia ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie, v ktorom by požiadal o 
prejednanie disciplinárneho previnenia v jeho prítomnosti, disciplinárny orgán je oprávnený 

disciplinárne previnenie prerokovať aj v jeho neprítomnosti; to neplatí, ak sa previnilec 
riadne a z vážnych dôvodov ospravedlnil a na osobnej prítomnosti na prerokovaní trvá, 

v takom prípade sa prerokovanie uskutoční v najbližšom možnom náhradnom termíne. 

O tom, či je ospravedlnenie riadne a z vážnych dôvodov rozhodne predseda disciplinárnej 
komisie. 

4. SZĽH, športový klub alebo iný člen SZĽH, s ktorým je previnilec v členskom, 
zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom vzťahu, umožní previnilcovi 

účasť na disciplinárnom konaní a poskytne k tomu primeranú súčinnosť. 
5. Na prerokovaní disciplinárneho previnenia sa môže za previnilca alebo spoločne s 

previnilcom zúčastniť oprávnený zástupca previnilca podľa článku 35 ods. 3, zástupca 
športového klubu alebo iného člena SZĽH, s ktorým je previnilec v členskom, 
zamestnaneckom alebo inom zmluvnom alebo registračnom vzťahu.  

6. Právnická osoba, v ktorej previnilec pôsobí alebo je jej členom, môže na disciplinárny orgán 
zaslať svoje stanovisko k disciplinárnemu previneniu a návrh disciplinárnej sankcie. 
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7. Ak to vyžaduje povaha disciplinárneho previnenia, prizve disciplinárny orgán na jeho 
prerokovanie funkcionárov športového klubu alebo športového zväzu, dotknutých 
športových odborníkov alebo športovcov. Športový klub k tomu poskytne primeranú 

súčinnosť a umožní funkcionárom a hráčom účasť na rokovaní disciplinárneho orgánu. 
8. Disciplinárny orgán informuje a prizýva osoby so zväzovou príslušnosťou na osobné 

prerokovanie disciplinárneho previnenia prostredníctvom oznamu v úradnej správe, 

zaslaním pozvánky na elektronickú adresu osoby, ktorú táto osoba oznámila na účely 
komunikácie v rámci SZĽH alebo iným spôsobom obvyklým v SZĽH. Spôsob prizvania 
iných osôb a úhradu nákladov ich účasti na disciplinárnom konaní určí disciplinárny orgán 

na základe konkrétnych okolností prípadu a dostupných kontaktných údajov predvolávanej 

osoby. 

9. Náklady účasti osôb na disciplinárnom konaní podľa odseku 1, 5 a 7 znášajú tieto osoby, ak 
ďalej nie je uvedené inak alebo ak v predpisoch SZĽH nie je ustanovené inak. 

10. Ak nemôže disciplinárny orgán disciplinárne previnenie prerokovať z dôvodov na strane 
disciplinárneho orgánu, cestovné výdavky predvolaným účastníkom, ktorí sa dostavili pred 
disciplinárny orgán, uhradí SZĽH. 

11. Disciplinárne konanie možno začať do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo previnenie, 
najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k previneniu. To neplatí, keď sa v danej 

veci vedie trestné konanie, alebo tak ustanovujú príslušné predpisy, Svetový antidopingový 
kódex alebo iný všeobecne záväzný predpis. 

 

Článok 37 – Poriadková pokuta 

 

1. Osobe so zväzovou príslušnosťou SZĽH, ktorá napriek predchádzajúcemu napomenutiu ruší 
priebeh disciplinárneho konania alebo ktorá sa voči disciplinárnemu orgánu alebo jeho 
členovi správa urážlivo, alebo ktorá bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, 
nevyhovie výzve podľa tohto disciplinárneho poriadku alebo sa bez ospravedlnenia 
nedostaví pred disciplinárny orgán, môže disciplinárny orgán uložiť poriadkovú pokutu: 
a) ak ide o fyzickú osobu až do 1.000,- eur, 

b) ak ide o právnickú osobu až do 3.000,- eur. 

2. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musí byť dotknutá osoba vopred upozornená. 
3. Proti rozhodnutiu o poriadkovej pokute je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný 

účinok. 
 

Článok 38 – Pozastavenie výkonu činnosti a funkcie v priebehu disciplinárneho 
konania 

 

1. Ak bola osoba s príslušnosťou k SZĽH potrestaná v zápase trestom TH alebo sa dopustí 
závažného previnenia pred zápasom alebo po ňom a bol jej uložený trest TH, rozhodca ktorý 

vedie zápas túto skutočnosť uvedie do zápisu o zápase a oznámi to zástupcovi družstva, 
ktorý oznámenie potvrdí v zápise o zápase a previnilec má až do rozhodnutia 
disciplinárneho orgánu automaticky pozastavený výkon činnosti alebo funkcie, minimálne 

na jeden majstrovský zápas, ak disciplinárny poriadok, pravidlá alebo predpisy SZĽH 
neustanovujú inak. 

2. Ak sa osoba s príslušnosťou k SZĽH dopustí závažného previnenia pred, počas alebo po 
zápase a nebol jej uložený TH, môže byť dodatočne potrestaná alebo obmedzená podľa čl. 
39 ods. 4 písm p).  
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3. Ku každému previneniu fyzickej osoby, družstva alebo klubu (ak jeho pokračovaním je 
disciplinárne konanie) je klub povinný do troch dní od spáchania previnenia zaslať na 
Disciplinárnu komisiu písomné stanovisko s vyjadrením k previneniu. Písomné stanovisko s 

podpisom a odtlačkom pečiatky je možné doručiť Disciplinárnej komisii doporučenou 
poštou, faxom, e-mailom alebo osobne, najneskôr do troch dní od doručenia výzvy 
Disciplinárnej komisie. V prípade podania stanoviska faxom alebo e-mailom pre kluby 

naďalej platí povinnosť doručiť originál stanoviska v lehote troch dní odo dňa spáchania 
previnenia. V prípade, že na zápas je delegovaný inštruktor rozhodcov k uloženiu trestov 
TH alebo iných disciplinárnych skutočností je orgán alebo oddelenie pre oblasť rozhodcov, 
určené alebo poverené štatutárnym orgánom SZĽH alebo Výkonným výborom, povinné 
bezodkladne bez osobitnej výzvy poskytnúť Disciplinárnej komisii kópiu správy inštruktora 
a všetku potrebnú súčinnosť. 

4. Pozastavenie výkonu činnosti alebo funkcie, ak osobe nebol uložený TH, disciplinárna 
komisia bezodkladne oznámi v úradnej správe a klubu, ku ktorému má osoba príslušnosť. 

5. Pozastavenie výkonu činnosti alebo funkcie  sa započítava do uloženého disciplinárneho 
trestu, ak je započítanie možné. 

6. Okamžité pozastavenie vykonávania činnosti alebo funkcie sa nevzťahuje na účasť 
hokejistu, člena realizačného tímu alebo inej osoby na medzinárodnej súťaži vrátane súťaží 
riadených medzinárodnou športovou organizáciou. 

7. Hokejista alebo člen realizačného tímu, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na 
podujatie štátnej reprezentácie, na ktoré bol riadne a včas vopred nominovaný, má 
automaticky pozastavené vykonávanie činnosti alebo funkcie v reprezentácii až do 
rozhodnutia Disciplinárnej komisie. 

 

 

Článok 39 – Rozhodnutie o ochrannom opatrení 
 

1. Disciplinárna komisia môže kedykoľvek v priebehu disciplinárneho konania rozhodnúť o 
určení primeraných ochranných opatrení, ak je to v záujme dosiahnutia účelu 
disciplinárneho konania.  

2. Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie, ktoré nemá 
odkladný účinok. 

3. Disciplinárny orgán môže popri uložených disciplinárnych opatreniach alebo aj samostatne 
určiť previnilcovi, a ak je to dôvodné aj inému subjektu v pôsobnosti disciplinárneho 

poriadku, primerané ochranné opatrenia spočívajúce v uložení konkrétnej povinnosti alebo 
obmedzenia podľa odseku 4, ktorých účelom je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého 
následku disciplinárneho previnenia. 

4. Ochranné opatrenia môžu spočívať najmä v 

a) zákaze, aby si klub objednal na zápas u súpera vstupenky na určené zápasy, 
b) zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek do určených sektorov, 
c) zákaze alebo obmedzení predaja vstupeniek v deň konania určených zápasov, 
d) zákaze alebo obmedzení predaja alkoholických nápojov na štadióne v čase určených 

zápasov, 

e) zákaze vstupu určenej fyzickej osoby do vymedzených priestorov na štadióne, 
f) zákaze pokračovať v konaní, ktoré bolo dôvodom disciplinárneho previnenia, 
g) príkaze, aby klub odohral určené zápasy bez divákov, 

h) príkaze, aby klub zabezpečil usporiadateľskú službu na určené zápasy v sektore 
alebo priestore hostí, v ktorých je hosťujúcim klubom, 
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i) príkaze, aby klub koordinoval organizovaný presun svojich priaznivcov so 

zakúpenou vstupenkou na miesto konania zápasu, vrátane ich návratu a aby 

prostredníctvom usporiadateľskej služby zabezpečil ich sprevádzanie, 
j) príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby (počet usporiadateľov alebo aj 

počet členov bezpečnostnej služby) na zabezpečenie verejného poriadku a 

bezpečnosti na určených domácich zápasoch, 
k) príkaze zvýšiť počet operátorov kamerového systému, 
l) príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, 
m) príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, 
n) príkaze odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia, 

o) príkaze, aby klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu 

disciplinárneho previnenia s previnilcom, ktorý je jeho hráčom, členom alebo 
funkcionárom, pred družstvom alebo iným určeným spôsobom, 

p) zákaze alebo obmedzení výkonu činnosti alebo funkcie. 
5. Pri určení ochranného opatrenia sa primerane použijú zásady pre ukladanie disciplinárnych 

sankcií. 

6. Pre vyhotovenie rozhodnutia o ochrannom opatrení sa primerane použijú ustanovenia článku 
40 ods. 3. 

7. Ochranné opatrenie podľa odseku 4 je možné určiť aj pred konečným rozhodnutím vo veci 
ako predbežné opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinností previnilca do 
rozhodnutia o disciplinárnom previnení. 

 

 

Článok 40 – Rozhodnutie o veci 
 

1. Ak disciplinárna komisia po objasnení všetkých podstatných okolností disciplinárneho 
previnenia rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu došlo, zároveň rozhodne o uložení 
disciplinárnej sankcie podľa osobitnej časti disciplinárneho poriadku. 

2. Disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárnej sankcie, ak vzhľadom na 
charakter disciplinárneho previnenia a osobu previnilca považuje samotné prerokovanie veci 
Disciplinárnou komisiou za postačujúce na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania, ak to 
nie je v rozpore s pravidlami Svetového antidopingového programu (kódex WADA). 

3. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho trestu obsahuje: 
a) označenie previnilca, ktorému sa ukladá disciplinárny trest, 
b) označenie uloženého disciplinárneho trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvaní s 

určením dňa  jeho začiatku a dňa jeho skončenia, alebo lehoty na vykonanie 
disciplinárneho trestu, 

c) označenie  článku osobitnej časti disciplinárneho poriadku, ktorý porušil a prípadne aj 
iného  ustanovenia platného  predpisu SZĽH alebo všeobecne záväzného predpisu SR, 
ktorý porušil, 

d) stručný popis disciplinárneho previnenia, za ktoré sa disciplinárny trest ukladá, 
e) ochranné opatrenie, ak bolo v priebehu disciplinárneho konania určené, s presným 

vymedzením druhu a doby jeho platnosti, 

f) odôvodnenie v prípade závažných disciplinárnych previnení a v prípade rozhodnutia, 
proti ktorému bol podaný opravný prostriedok; v ostatných prípadoch, ak o jeho 

písomné vypracovanie požiadala do piatich dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá 

proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, prezident SZĽH alebo generálny sekretár 



21 

 

SZĽH alebo ak písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda disciplinárnej 
komisie, 

g) poučenie o možnosti podať odvolanie, poučenie o lehote na podanie odvolania a 

označenie orgánu, na ktorý je potrebné odvolanie podať, 
h) poučenie o výške poplatku za odvolanie. 

4. Disciplinárna komisia oznamuje rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu: 
a) vyhlásením rozhodnutia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na rokovaní Disciplinárnej 

komisie, na ktorom sa rozhodlo o uložení disciplinárnej sankcie, 
b) oznámením výroku rozhodnutia v úradnej správe do 10 dní od vydania rozhodnutia, ak 

nebolo rozhodnuté, že sa zverejní na webovom sídle SZĽH celé rozhodnutie;  
c) zaevidovaním rozhodnutia v plnom znení do informačného systému športu. 

5. Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že: 
a) k disciplinárnemu previneniu nedošlo, 
b) podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané, 

c) skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému 

orgánu SZĽH, orgánu verejnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, alebo 

d) rozhodnutie o disciplinárnom previnení nie je možné z iného dôvodu. 
6. O previneniach podľa článku 27 ods. 3 až 5 sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie podľa 

tohto článku. 
 

Článok 41 – Účinnosť uložených disciplinárnych sankcií 
 

1. Uložená disciplinárna sankcia nadobúda účinnosť dňom jej oznámenia, ak v rozhodnutí nie 
je uvedený iný deň nadobudnutia účinnosti. 

2. Ak má hokejista, člen realizačného tímu alebo iná osoba ochranným opatrením pozastavené 

vykonávanie športovej činnosti alebo funkcie, začína sa účinnosť ochranného opatrenia 
dňom predbežného pozastavenia vykonávania športovej činnosti alebo funkcie. 

3. Disciplinárne sankcie za disciplinárne previnenie v prestupovom konaní sa ukladajú s 

účinnosťou od dátumu začiatku prestupového konania. 
 

Článok 42 – Odvolacie disciplinárne orgány 

 

1. Odvolacími disciplinárnymi orgánmi sú odvolacia antidopingová komisia, ktorá ako orgán 

druhého stupňa vo veciach porušenia antidopingových pravidiel rozhoduje o odvolaniach 

proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel 
a arbitrážna komisia, ktorá ako orgán druhého stupňa rozhoduje o odvolaniach proti 

rozhodnutiam disciplinárnej komisie v ostatných veciach, ak je odvolanie prípustné. 

2. Odvolaciu antidopingovú komisiu tvorí predseda a ďalší najmenej dvaja členovia komisie. 
Arbitrážnu komisiu tvorí predseda a ďalší najmenej dvaja členovia komisie. 

3. Odvolacia antidopingová komisia rozhoduje o odvolaní vo veciach porušenia 
antidopingových pravidiel v pléne, ktoré tvoria všetci členovia odvolacej antidopingovej 
komisie. Arbitrážna komisia rozhoduje o odvolaní tak, ak je na jej zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. 
4. Na schválenie rozhodnutia odvolacieho disciplinárneho orgánu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
 

Článok 43 – Odvolanie 
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1. Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je odvolanie, okrem 

prípadu keď je ustanovené, že podanie odvolania nie je prípustné. 
2. Odvolanie nemá odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených týmto disciplinárnym 

poriadkom alebo iným predpisom SZĽH. Predseda disciplinárnej komisie môže 
v odôvodnených prípadoch pri vyhlásení rozhodnutia alebo po podaní odvolania priznať 
odkladný účinok riadne a včas podanému odvolaniu. 

3. Zrušenia alebo zmeny rozhodnutia disciplinárnej komisie, sa je možné z dôvodu procesného 
pochybenia domáhať iba, ak existuje odôvodnený predpoklad, že pri správnom procesnom 

postupe by disciplinárna komisia rozhodla inak. 

 

 

Článok 44 – Oprávnené osoby 

 

1. Osobami oprávnenými na podanie odvolania proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie 

(ďalej len “odvolateľ”) sú: 

a) fyzická osoba, ktorej bol  disciplinárny trest alebo ochranné opatrenie uložené alebo ňou 
na tento účel splnomocnená osoba; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný 
zástupca alebo ním splnomocnená osoba, 

b) právnická osoba, ktorej bol disciplinárny trest uložený alebo ňou splnomocnená osoba, 
c) športový klub, ktorého klubovému príslušníkovi alebo družstvu bol disciplinárny trest 

alebo ochranné opatrenie uložené, alebo športovým klubom splnomocnená osoba, 
d) predseda dozornej rady športovej organizácie, ktorej disciplinárna komisia rozhodovala, 
e) iný subjekt, ktorý preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci. 

2. Osoba oprávnená podať odvolanie proti niektorému výroku rozhodnutia disciplinárnej 
komisie ho môže napadnúť aj preto, že taký výrok nebol urobený, ako aj pre porušenie 
ustanovení o konaní, ktoré predchádzalo rozhodnutiu, ak toto porušenie mohlo spôsobiť, že 
výrok je nesprávny alebo že chýba. 

 

Článok 45 – Náležitosti odvolania 

 

1. Odvolanie obsahuje tieto povinné náležitosti: 
a) označenie, ktorému orgánu je určené, 
b) označenie osoby, ktorá ho podáva, a to uvedením mena a priezviska, adresy fyzickej 

osoby alebo označením názvu a sídla právnickej osoby, 
c) označenie rozhodnutia Disciplinárnej komisie, proti ktorému odvolanie smeruje, 
d) dôvody odvolania, 

e) označenie dôkazov (svedkov, listín a pod.), ktoré majú byť v odvolacom konaní 

vykonané, 

f) uvedenie, čoho sa odvolateľ domáha, 
g) podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom informačného systému, 
h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie, s výnimkou prípadov, keď sa podľa predpisov 

SZĽH preukázanie zaplatenia poplatku vopred nevyžaduje, 
2. Odvolanie podané prostredníctvom informačného systému obsahuje náležitosti podľa 

odseku 1 písm. a) až f). 
3. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 a 2, predseda Disciplinárnej komisie 

alebo ním poverená osoba vyzve osobu, ktorá podala odvolanie, aby nedostatok v 

primeranej lehote odstránila, ktorú zároveň určí. 
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4. Ak zistený nedostatok odvolania v lehote určenej podľa odseku 3 nebol odstránený, 
Disciplinárna komisia konanie o odvolaní zastaví. 

5. Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie. 

 

Článok 46 – Lehota a miesto podania odvolania 

 

1. Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie sa podáva na Disciplinárnu komisiu, 

ktorá rozhodovala v prvom stupni v lehote do siedmych dní od doručenia rozhodnutia alebo 
odo dňa zverejnenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie. 

2. Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba oznámi prijatie odvolania v 

úradnej správe. 

3. Predseda Disciplinárnej komisie alebo ním poverená osoba do 10 dní od doručenia 
odvolania spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie 
so stanoviskom Disciplinárnej komisie a potrebnými podkladmi (ďalej len “predloženie 
veci”) príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu, ak Disciplinárna komisia v tej istej 

lehote v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovie. Ak vec neznesie odklad, predseda 

Disciplinárnej komisie predloží vec predsedovi príslušného odvolacieho disciplinárneho 
orgánu najneskôr do troch dní od riadneho doručenia odvolania. 

4. Ak je podľa predpisov SZĽH uhradenie poplatku za odvolanie podmienkou jeho 
prerokovania, predseda Disciplinárnej komisie predloží vec príslušnému odvolaciemu 
disciplinárnemu orgánu až po doručení dokladu o úhrade poplatku za odvolanie; to neplatí 
ak ide o vec, ktorá neznesie odklad. Pre výšku poplatku za odvolanie sa použijú sumy podľa 
článku 51 ods. 2 písm b) v závislosti od stupňa súťaže, v ktorej sa previnilec dopustil 

disciplinárneho previnenia. 

5. Ak Disciplinárna komisia v plnom rozsahu vyhovie odvolaniu sama (autoremedúra), vec sa 

príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu nepredkladá a poplatok za odvolanie sa 
vráti v plnom rozsahu osobe, ktorá ho uhradila. 

6. Ak Disciplinárna komisia riadne doručenému odvolaniu nevyhovie v plnom rozsahu, 
predloží vec bezodkladne, spravidla prostredníctvom informačného systému športu, na 
rozhodnutie príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu a súčasne túto skutočnosť 
oznámi v úradnej správe. 

7. O odvolaní je odvolací disciplinárny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od riadneho 

predloženia veci. Ak vec neznesie odklad odvolací disciplinárny orgán rozhodne do 10 dní 
od riadneho predloženia veci predsedovi odvolacieho disciplinárneho orgánu. 

 

Článok 47 – Rozhodnutie o odvolaní 
 

1. Odvolací disciplinárny orgán môže rozhodnúť vo veci tak, že: 
a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na 

základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné, 
b) odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie považuje za 

dôvodné a správne, 

c) zmení rozhodnutie Disciplinárnej komisie, ak je skutkový stav dostatočne preukázaný a 
dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je správne právne 
posúdené, najmä ak nie je v súlade so stanovami alebo inými predpismi SZĽH alebo 
odporuje právnemu poriadku, 

d) zruší napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie a vráti vec so svojím stanoviskom 
Disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. 
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2. Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu je pre orgány SZĽH a osoby so zväzovou 

príslušnosťou, ktorých sa rozhodnutie dotýka, záväzné. 
3. Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho orgánu musí byť odôvodnené. 
4. Ak odvolací disciplinárny orgán za obdobných okolností rozhodne inak ako rozhodol vo 

svojom skoršom rozhodnutí v inej obdobnej veci, v záujme zjednotenia vlastnej 

rozhodovacej činnosti uvedie dôvody, na základe ktorých sa odchýlil od svojho skoršieho 
rozhodnutia. Ak nesúlad v rozhodovacej činnosti odvolacieho disciplinárneho orgánu bude 
zistený až po vydaní dvoch nesúladných rozhodnutí, odvolací disciplinárny orgán na základe 

podnetu člena SZĽH alebo aj bez takého podnetu vydá zjednocovacie stanovisko, ktoré je 
záväzné pre ďalšie obdobné prípady, kým nebude zrušené neskorším stanoviskom alebo sa 
stane neaktuálne v dôsledku zmeny predpisov alebo zmeny rozhodnutí súdov. 

5. V odôvodnených prípadoch môže odvolací disciplinárny orgán podať výkladové stanovisko, 
ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia, a toto je všeobecne záväzným pravidlom. 

 

Článok 48 – Rozhodovanie a rokovanie disciplinárnych orgánov 
 

1. Rozhodnutia disciplinárnych orgánov sa prijímajú vo forme uznesenia. 

2. Rozhodnutia disciplinárneho orgánu v jednoduchých veciach a bežných veciach je možné 
schváliť aj hlasovaním s využitím elektronickej komunikácie, ktorého pravidlá sú upravené 

v predpise športového zväzu. 
3. Vo veciach zásadného právneho významu môžu disciplinárne orgány pred rozhodnutím vo 

veci požiadať o záväzný výklad predpisov športového zväzu príslušný odvolací 
disciplinárny orgán. 

4. Ak to povaha veci nevylučuje, osobné rokovanie disciplinárneho orgánu je v jednoduchých 

veciach a bežných veciach možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie 
alebo videokonferencie členov disciplinárneho orgánu vrátane rozhodnutia vo veci. 

 

Článok 49 – Dokumentácia disciplinárneho konania 
 

1. Z rokovaní disciplinárneho orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné 
údaje o začatí, priebehu a záveroch rokovania. Zápisnicu podpisuje predseda disciplinárneho 
orgánu alebo ním poverený člen disciplinárneho orgánu a sekretár, ak bol prítomný na 

rokovaní. 

2. Všetky rozhodnutia disciplinárnych orgánov prijaté v rámci disciplinárneho konania sa 
zverejňujú na webovom sídle SZĽH a evidujú sa v archíve úradných správ elektronicky 
alebo v tlačenej forme a v informačnom systéme športu. 

3. Povinné zverejňovanie sa v zmysle Svetového antidopingového kódexu nebude vyžadovať, 
ak je osoba, o ktorej bolo rozhodnuté, že sa dopustila porušenia antidopingových predpisov, 
mladistvá. Akékoľvek dobrovoľné zverejnenie v prípade zahŕňajúcom mladistvého v 

antidopingových veciach musí byť primerané k skutkovej podstate a okolnostiam daného 
prípadu. 

 

Článok 50 – Evidencia disciplinárnych trestov a ochranných opatrení 
 

1. Záznamy o uložených disciplinárnych trestoch a ochranných opatreniach fyzickým osobám 

a právnickým osobám v pôsobnosti disciplinárnych orgánov vedie Disciplinárna komisia v 

evidencii rozhodnutí vedenej v informačnom systéme športu. 
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2. Údaje do evidencie podľa odseku 1 zapisuje sekretár disciplinárneho orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal, predseda tohto disciplinárneho orgánu alebo iná ním poverená osoba, ak 

predpisy SZĽH neustanovujú inak. 
3. Disciplinárne tresty a ochranné opatrenia uložené osobám evidovaným v informačnom 

systéme športu zapisuje SZĽH do tejto evidencie na kartu osoby, ktorej bol disciplinárny 

trest alebo ochranné opatrenie uložené. 
4. SZĽH zabezpečuje zverejnenie rozhodnutí disciplinárnych orgánov v úradných správach na 

webovom sídle SZĽH a archiváciu disciplinárnych prípadov v tlačenej forme, ak nie je 
vedená evidencia iba v elektronickej forme. 

5. Záznam o disciplinárnom treste a ochrannom opatrení v karte potrestaného obsahuje: 

a) druh trestu a za čo bol uložený, 
b) druh ochranného opatrenia a za čo bolo uložené, 
c) dĺžku trestu s presným určením dátumu začiatku a konca trestu, resp. počet zápasov a v 

akej kategórii súťaže, 
d) záznam  výsledku odvolania potrestaného, ak bolo podané, 

e) či ide o trest nepodmienečný alebo podmienečný so skúšobnou dobou, 
f) sankciu alebo pokutu a lehotu na jej splatenie, 

g) označenie pravidla alebo ustanovenia predpisu, ktoré bolo porušené. 
 

Článok 51 – Poplatky za prerokovanie disciplinárneho previnenia 
 

1. Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia previnilec uhrádza poplatok za 
disciplinárne konanie na účet SZĽH alebo príslušného regionálneho zväzu na základe výzvy 

alebo rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu. 
2. Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby je: 

a) podmienečný trest 
Extraliga I. liga II. liga     Jun. a dor. Ženy Kadeti a žiaci 
35 € 20 €  15 €        15 €  10 €         10 € 

b) nepodmienečný trest 
Extraliga I. liga II. liga     Jun. a dor. Ženy Kadeti a žiaci 
70 € 40 €  30 €        30 €  15 €         15 € 

3. Pri uložení disciplinárnej sankcie napomenutie sa poplatok sa prerokovanie disciplinárneho 

previnenia neuhrádza. 

4. Ak bol poplatok uhradený a disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu previneniu 
nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tomu, kto ho uhradil spravidla rovnakým 
spôsobom ako bol poplatok uhradený. 

5. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží 
disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia 
rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, 

doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. 

6. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za 
uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. 

7. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za 

disciplinárne previnenie. 

 

 

Článok 52 – Záverečné ustanovenia 
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1. Zrušuje sa Disciplinárny poriadok SZĽH schválený Kongresom SZĽH dňa 16. júna 2016. 
2. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2017 prijal  zmeny Disciplinárneho 

poriadku.  

3. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2018 prijal  zmeny Disciplinárneho 

poriadku. v znení tohto úplného znenia Disciplinárneho poriadku. Tento Disciplinárny 

poriadok nadobúda účinnosť 27. apríla 2018. 
 

 

OSOBITNÁ ČASŤ 
 

HLAVA I. 
TRESTY PRE FYZICKÉ OSOBY 

 

I. DRUHY TRESTOV 
 

Článok 1 
 

a) napomenutie, 

b) pokuta, 

c) zastavenie činnosti, 
d) zastavenie funkcie, 

e) vylúčenie z reprezentácie, 
f) vylúčenie zo SZĽH. 
g) zákaz vstupu do šatní, priestorov hráčskej lavice, trestnej lavice, priestorov státia, sedenia, VIP 
priestorov, priestorov pre médiá alebo iných určených priestorov štadióna 

h) zákaz vstupu na štadión 

i) zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom 

j) verejnoprospešná činnosť pre hokejové hnutie, SZĽH alebo člena SZĽH 

 

 

Článok 2 
 

2.1 Disciplinárny orgán môže uložiť tresty podľa písm. b) až j) aj kumulatívne. 
 

2.2 Disciplinárny orgán môže výnimočne a v odôvodnených prípadoch uložiť disciplinárne 
obvinenej osobe aj trest a ochranné opatrenie, ktoré nie sú výslovne uvedené pri jednotlivých 

skutkových podstatách podľa Hlavy I,  Oddielu II,  Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, 
pokiaľ je tento trest vhodnejší na naplnenie účelu disciplinárneho konania. Toto rozhodnutie musí 
disciplinárny orgán zdôvodniť, okrem prípadov kedy sa podľa tohto Disciplinárneho poriadku 

písomné zdôvodnenie rozhodnutia nevyžaduje. 
 

Článok 3 
 

Disciplinárny orgán môže so súhlasom disciplinárne obvinenej osoby uložiť namiesto trestu 
zastavenia činnosti v rozmedzí od 2 do 5 zápasov pokutu až do výšky 1 200,- EUR, pričom 
disciplinárne obvinená osoba má zastavenú činnosti minimálne na jeden zápas. 
 

Článok 4 
 

4.1 Disciplinárny orgán môže popri uloženom treste pokuty a zastavenia činnosti uložiť 
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disciplinárne obvinenej osobe, aby sa v stanovenom rozsahu, maximálne 40 hodín zúčastnila na 
tréningovom procese detí a mládeže v športovej organizácii ku ktorej má táto osoba príslušnosť. 
4.2 Takto uložený trest nie je možné vykonať v rámci tréningového procesu kadetov, dorastu a 
juniorov. 

4.3 Disciplinárne postihnutá osoba je povinná do troch dní od uloženie trestu oznámiť 
Disciplinárnej komisii vekovú kategóriu, miesto a čas kde bude uložený trest vykonávať. 
 

 

Článok 5 
 

Disciplinárny orgán môže popri uložení sankcie podľa tejto časti Disciplinárneho poriadku uložiť 
disciplinárne postihnutej osobe aj povinnosť nahradiť škodu, ak bola škoda spôsobená v priamej 
príčinnej súvislosti s disciplinárnym previnením tejto osoby. 
 

Článok 6 
 

6.1 Za ľahké zranenie sa na účely disciplinárneho konania považuje zranenie, ktoré obmedzuje 
poškodenú osobu vo výkone športovej činnosti po dobu nepresahujúcu 14 dní. 
 

6.2 Za ťažké zranenie sa na účely disciplinárneho konania považuje zranenie, ktoré obmedzuje 
poškodenú osobu vo výkone športovej činnosti po dobu dlhšiu než 14 dní. 
 

6.3 Za výkon športovej činnosti sa na účely disciplinárneho konania považuje aj zapojenie 
poškodenej osoby do tréningového procesu.   
 

Článok 7 
 

7.1. Pokiaľ sa disciplinárne obvinená osoba dopustí v súťažnom období akéhokoľvek opakovaného 
disciplinárneho previnenia, potrestá sa za toto previnenie trestom stanoveným týmto disciplinárnym 

poriadkom pre ďalší prípad daného disciplinárneho previnenia a to aj opakovane. 

 

 

II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ 
 

Článok 1. Neoprávnený štart: 
 

1.1 Hokejista sa dopustí neoprávneného štartu, keď nastúpi na zápas 

 

 1.1.1 po uložení trestu zastavenia činnosti, 
 1.1.2 počas pozastavenia výkonu športovej činnosti, 
 1.1.3 odmietne sa podrobiť kontrole totožnosti (konfrontácii) alebo sa na ňu nedostaví, 
 1.1.4 poruší povinnosť podľa Súťažného poriadku týkajúcu sa štartu v jednom súťažnom 

dni za viac ako jedno družstvo, 
 1.1.5 za družstvo iného klubu bez schválenia Matriky podľa Prestupového 

poriadku, 

 1.1.6 za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného ostaršenia alebo omladenia v 

zmysle ustanovení Súťažného poriadku  
1.1.7 a nespĺňa niektorú z podmienok na účasť v súťaži uvedených v ustanoveniach 

Súťažného poriadku, 
 1.1.8 na cudzí preukaz, alebo na doklad patriaci inému hokejistovi. 

 1.1.9 v rozpore s čl. 13 a čl. 14 Prestupového poriadku 
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1.2 Za neoprávnený štart hokejistu okrem hokejistu môže disciplinárny orgán potrestať aj 
zástupcu družstva. Za neoprávnený štart hokejistu sa potrestá sa disciplinárne obvinená osoba 
trestom zastavenia činnosti alebo funkcie: 
 

  1.2.1 hokejista 

 

  1.2.1.1  prvý prípad    4 až 6 zápasov 

  1.2.1.2  ďalší prípad    3 mesiace 

 

Disciplinárny orgán neuloží za porušenie čl. 1 bod 1.1. disciplinárnu sankciu hokejistovi do veku 15 

rokov. 

 

  1.2.2 zástupca družstva 

 

  1.2.2.1  prvý prípad    2 mesiace 

  1.2.2.2  ďalší prípad    6 mesiacov 

 

1.3 Ak sa hokejista dopustí neoprávneného štartu v čase nepodmienečného zastavenia 

činnosti, potrestá sa previnilec trestom zastavenia činnosti podľa odseku 1.1, ktorý sa 

predĺži o: 
 

  1.3.1 hokejista 

 

        1.3.1.1  prvý prípad    6 až 10 zápasov 

  1.3.1.2  ďalší prípad    1 až 2 mesiace 

 

 

  1.3.2. zástupca družstva 

 

  1.3.2.1   prvý prípad    1 až 2 mesiace 

1.3.2.2             ďalší prípad    3 až 6 mesiacov 

 

 

Článok 2. Neospravedlnené nedostavenie sa k reprezentačnému alebo výberovému zápasu 
 

2.1 Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH nedostaví bez primeraného ospravedlnenia 

na reprezentačný alebo výberový zápas na úrovni reprezentácie SR potrestá sa trestom vylúčenie z 
reprezentácie: 

 

  2.1.1   prvý prípad    1 až 2 mesiace 

  2.1.2  ďalší prípad    2 až 4 mesiace 

 

2.2 Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH nedostaví bez primeraného ospravedlnenia 

na reprezentačný alebo výberový zápas na úrovni reprezentácie regiónu potrestá sa 

trestom vylúčenie z reprezentácie: 
 

  2.2.1   prvý prípad    2 až 4 zápasy 

  2.2.2   ďalší prípad    1 až 3 mesiace 

 

Článok 3. Porušenie akejkoľvek povinnosti v súvislosti s reprezentáciou uvedených v čl. 4.1.5 
Stanov SZĽH 
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3.1 Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH dopustí porušenia akejkoľvek povinnosti v 

súvislosti s reprezentáciou uvedených v čl. 4.1.5 Stanov SZĽH potrestá sa trestom vylúčenie z 
reprezentácie: 

 

  3.1.1   prvý prípad    3 až 6 mesiacov 

  3.1.2   ďalší prípad    6 až 18 mesiacov 

 

 

Článok 4. Nezodpovedný prístup hokejistu pri prestupe 
 

4.1 Ak fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH prestupuje do viacerých klubov v jednom 

prestupovom termíne, nedodrží dohody a pod.), potrestá sa previnilec trestom zastavenia 

činnosti: 
 

  4.1.1   prvý prípad    2 až 6 mesiacov 

  4.1.2   ďalší prípad    6 až 12 mesiacov 

 

 

Článok 5. Nešportové správanie sa 
 

5.1 Za nešportové správanie - zbytočné pokrikovanie na ľade, dohodovanie sa s rozhodcom, 
opakované porušovanie pravidiel a pod., potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením 
činnosti alebo funkcie: 

 

  5.1.1   prvý prípad    1 až 4 zápasy 

  5.1.2  ďalší prípad    1 až 2 mesiace 

 

5.2 Za nešportové správanie – navádzanie, pomoc, organizovanie porušovania predpisov, 
poriadkov a smerníc SZĽH, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo 
funkcie: 

 

  5.2.1   prvý prípad    1 až 3 mesiace 

  5.2.2  ďalší prípad    3 až 6 mesiacov 

 

5.3 Za iné nešportové správanie hokejistov alebo športových odborníkov 

pred, počas a po zápase, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo 
funkcie: 

 

  5.3.1   prvý prípad    1 až 8 zápasov 

  5.3.2  ďalší prípad    2 až 3 mesiace 

 

Článok 6. Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a 
divákov hráčom 
 

6.1 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
ľahšie prípady (posunky, zosmiešňovanie, urážky), potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 

  6.1.1   prvý prípad    1 až 4 zápasy 

  6.1.2   ďalší prípad    1 týždeň až 1 mesiac 

 

6.2 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
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ťažšie prípady (ponižovanie, pľuvanie, vyhrážanie, vulgárne urážky, poliatie tekutinou, úmyselné 

utieranie svojej krvi na protihráča alebo kohokoľvek na zimnom štadióne) potrestá sa disciplinárne 

obvinený hráč zastavením činnosti: 
 

6.2.1 prvý prípad    3 až 10 zápasov 

6.2.2 ďalší prípad    1 až 4 mesiace 

 

6.3 Za urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov 
národnostného, rasového, etnického charakteru, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč zastavením 
činnosti: 
 

  6.3.1   prvý prípad    1 až 3 mesiace 

  6.3.2   ďalší prípad    4 až 6 mesiacov 

 

 

Článok 7. Urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov 

športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia 
 

7.1 Za posunky, zosmiešňovanie, neuposlúchnutie pokynu oprávnenej osoby, hrubé a vulgárne 
protestovanie potrestá sa disciplinárne obvinená osoby zastavením funkcie, alebo pokutou: 

 

7.1.1                prvý prípad  1 až 4 zápasy, alebo pokuta do 1 500,- 
EUR 

7.1.2  ďalší prípad              1 až 2 mesiace, alebo pokuta do 3 000,- 
        EUR 

 

7.2 Za hrubé, vulgárne urážky, pľuvanie, poliatie tekutinou a pod., potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením funkcie, alebo pokutou: 

 

  7.2.1   prvý prípad    6 až 10 zápasov, alebo pokuta do 2 
000,-         EUR 

  7.2.2  ďalší prípad    2 až 4 mesiace, alebo pokuta do 4 500,- 
        EUR 

 

7.3 Za vyhrážanie, národnostné, rasové, etnické urážky potrestá sa disciplinárne obvinená osoba 

zastavením funkcie, alebo pokutou: 

 

  7.3.1   prvý prípad    2 až 5 mesiacov, alebo pokuta do 2 
500,-         EUR 

  7.3.2   ďalší prípad    6 až 12mesiacov, alebo pokuta do 
7000,-         EUR 

 

Článok 8. Fyzické napádanie 
 

8.1 Ak sa hokejista alebo športový odborník bez priameho fyzického kontaktu napadane, alebo sa 
pokúsi napadnúť iného športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase 
(nastrelením puku, hodením časti výstroja, alebo hokejky a pod.), potrestá sa disciplinárne obvinená 

osoba zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 

  8.1.1   prvý prípad    1 až 12 zápasov a pokuta do 1 000,-  
        EUR 

  8.1.2  ďalší prípad    1 až 6 mesiacov a pokuta do 2 500,-  

Kommentar [1]: Návrh SsZĽH: 
 
Nové navrhované znenie predpisu 
SZĽH: 
 
Článok 30 Pľutie 
 

30.1 Disciplinárne obvinený hráč, 
ktorý počas stretnutia opľuje 
protihráča, diváka alebo 
kohokoľvek na zimnom štadióne, 
sa potrestá zastavením činnosti: 
 
30.1.1 prvý prípad 2 až 4 zápasy 
 

30.1.2 ďalší prípad 3 až 7 zápasov 
 

30.2 Disciplinárne obvinený hráč, 
ktorý krváca a úmyselne utiera 
svoju krv na protihráča alebo 
kohokoľvek na zimnom štadióne, 
 
30.2.1 prvý prípad 3 až 5 zápasov 
 

30.2.2 ďalší prípad 4 až 8 zápasov 
 

Dôvod na zmenu predpisu SZĽH: 
 

Trest v hre znamená aj 
automatické zastavenie činnosti na 
(minimálne) jedno stretnutie. 
 

Uvedené ustanovenie v 
Disciplinárnom poriadku SZĽH 
absentuje 
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        EUR 

 

8.2 Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu pokúsi o priame fyzické napádanie iného 

športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase (sotenie, vrazenie, udretie a pod.), 
potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 

  8.2.1   prvý prípad    1 až 12zápasov a pokuta do 1 000,-  
        EUR 

  8.2.2   ďalší prípad    1 až 6 mesiacov a pokuta do 2 500,-  
        EUR 

 

8.3 Ak sa hokejista alebo športový odborník zápasu dopustí fyzického napádania iného 

športového odborníka alebo diváka pred, počas alebo po zápase, potrestá sa disciplinárne obvinená 
osoba zastavením činnosti: 
 

  8.3.1   prvý prípad    7 až 36 zápasov a pokuta do 

        2 000,- EUR 

  8.3.2  ďalší prípad    15 až 50 zápasov a pokuta do 

        5 000,- EUR 

 

8.4 Ak došlo k ťažkému zraneniu pri konaní podľa bodu 8.1 až 8.3, môže sa disciplinárne obvinená 
osoba potrestať vylúčením zo SZĽH. 
 

 

Článok 9. Uhryznutie 
 

9.1 Za uhryznutie protihráča, ak nedôjde k zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 

  9.1.1   prvý prípad    1 až 5 zápasov 

  9.1.2  ďalší prípad    5 až 10 zápasov 

 

9.2 Za uhryznutie protihráča, ak dôjde k ľahšiemu zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 

  9.2.1  prvý prípad    5 až 12 zápasov 

  9.2.2  ďalší prípad    10 až 15 zápasov 

 

 

9.3 Za uhryznutie protihráča, ak dôjde k ťažšiemu zraneniu, potrestá sa disciplinárne obvinený hráč 
zastavením činnosti: 
 

  9.3.1   prvý prípad    10 až 15 zápasov 

  9.3.2  ďalší prípad    13 až 25 zápasov   

 

 

Článok 10. Vrazenie na mantinel 
 

10.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že ho bodyčekuje, 
fauluje lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
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  10.1.1  prvý prípad    1 až 5 zápasov 

  10.1.2   ďalší prípad    2 až 7 zápasov 

 

 

10.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že ho bodyčekuje, fauluje 
lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa potrestá 
zastavením činnosti: 

 

  10.2.1   prvý prípad    2 až 7 zápasov 

  10.2.2  ďalší prípad    5 až 10 zápasov 

 

10.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že ho bodyčekuje, fauluje 
lakťom, napadne alebo podrazí tak, že mu spôsobí prudké vrazenie na mantinel, sa potrestá 

zastavením činnosti: 
 

  10.3.1  prvý prípad    5 až 20 zápasov 

  10.3.2  ďalší prípad    7 až 25 zápasov 

 

 

Článok 11. Bodnutie 
 

11.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým že posunie hornú ruku 
po rúčke svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  11.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  11.1.2   ďalší prípad    2 až 4 zápasy  
 

11.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že posunie hornú ruku po rúčke 
svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  11.2.1   prvý prípad    2 až 7 zápasov 

  11.2.2   ďalší prípad    5 až10 zápasov 

 

 

11.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že posunie hornú ruku po rúčke 
svojej hokejky smerom dole, a tak vytvorí nebezpečný výčnelok, ktorým napadne telo protihráča, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  11.3.1  prvý prípad    3 až 15 zápasov 

  11.3.2   ďalší prípad    5 až 25 zápasov 

 

 

Článok 12. Napadnutie 
 

12.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým že po korčuľovaní 
smerom k protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča, 
sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  12.1.1  prvý prípad    1 až 7 zápasov 

  12.1.2   ďalší prípad    3 až 10 zápasov 
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12.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že po korčuľovaní smerom k 
protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  12.2.1   prvý prípad    3 až 10 zápasov 

  12.2.2  ďalší prípad    5 až15 zápasov 

 

 

12.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že po korčuľovaní smerom k 
protihráčovi do neho vrazí neprimeranou silou, nakorčuľuje alebo naskočí na protihráča, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  12.3.1   prvý prípad    7 až 20 zápasov 

  12.3.2  ďalší prípad    10 až 30 zápasov 

 

 

Článok 13. Napadnutie zozadu 
 

13.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že neočakávane 
nebezpečne udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  13.1.1   prvý prípad    1 až 7 zápasov 

  13.1.2   ďalší prípad    3 až 10 zápasov 

 

 

13.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým že neočakávane nebezpečne 
udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  13.2.1   prvý prípad    3 až 10 zápasov 

  13.2.2   ďalší prípad    5 až 15 zápasov 

 

 

13.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým že neočakávane nebezpečne 
udrie, protihráča, ktorý nie je schopný sa brániť do zadnej časti tela, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  13.3.1  prvý prípad    5 až 20 zápasov 

  13.3.2  ďalší prípad    10 až 35 zápasov 

 

 

článok 14. Napadnutie hlavy a krku 
 

 

14.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že akýmkoľvek 
spôsobom, ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku 
protihráča, alebo protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s 
ochranným sklom alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  14.1.1  prvý prípad    1 až 7 zápasov 

  14.1.2  ďalší prípad    3 až 10 zápasov 
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14.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že akýmkoľvek spôsobom, 
ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku protihráča, alebo 
protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom 
alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  14.2.1  prvý prípad    3 až 10 zápasov 

  14.2.2  ďalší prípad    5 až 15 zápasov 

 

 

14.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že akýmkoľvek spôsobom, 
ktoroukoľvek časťou svojho tela alebo výstroja, napadne oblasť hlavy alebo krku protihráča, alebo 
protihráčovi bráni v hre takým spôsobom, že spôsobí kontakt hlavy protihráča s ochranným sklom 
alebo mantinelom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  14.3.1  prvý prípad    5 až 20 zápasov 

  14.3.2  ďalší prípad    10 až 35 zápasov 

 

 

Článok 15. Pád pod nohy 
 

  

15.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že sa z akéhokoľvek 
smeru úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  15.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  15.1.2  ďalší prípad    2 až 5 zápasov 

 

 

15.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že sa z akéhokoľvek smeru 

úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  15.2.1  prvý prípad    3 až 10 zápasov 

  15.2.2  ďalší prípad    5 až 15 zápasov 

 

15.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že sa z akéhokoľvek smeru 
úmyselne vrhne svojím telom pod nohy protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  15.3.1  prvý prípad    5 až 20 zápasov 

  15.3.2  ďalší prípad    10 až 30 zápasov 

 

 

Článok 16 Krosček 
 

16.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že udrie protihráča 
hokejkou, ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  16.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  16.1.2  ďalší prípad    2 až 7 zápasov 
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16.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že udrie protihráča hokejkou, 
ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  16.2.1  prvý prípad    3 až 10 zápasov 

  16.2.2  ďalší prípad    5 až 15 zápasov 

 

 

16.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že udrie protihráča hokejkou, 
ktorú drží obidvomi rukami a nijaká časť hokejky sa nedotýka ľadovej plochy, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  16.3.1  prvý prípad    5 až 20 zápasov 

  16.3.2  ďalší prípad    10 až 30 zápasov 

Článok 17. Predstieranie pádu, alebo zranenia 
 

17.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorému bol, alebo mal byť v stretnutí uložený menší trest  podľa 
pravidla 138 Pravidiel ľadového hokeja zato, že očividne predstieral pád alebo zranenie s úmyslom, 
aby bol potrestaný protihráč, sa potrestá: 
 

17.1.1              prvý prípad pokutou až do 500,- EUR, alebo 

pokutou vo výške 10% 
z  mesačného príjmu hráča zo 
športovej činnosti, podľa zmluvy 
uzavretej so športovou 
organizáciou, ku ktorej má 

disciplinárne obvinený hráč 
v čase skutku príslušnosť, alebo 
zastavením činnosti  

  17.1.2  ďalší prípad              zastavením činnosti na 1-

3zápasy 

                   a pokutou podľa bodu 17.1.1  
 

Článok 18. Faul lakťom 
 

18.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že svojím lakťom fauluje 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 

 

  18.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  18.1.2  ďalší prípad    2 až 5 zápasov 

 

 

18.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že svojím lakťom fauluje 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  18.2.1  prvý prípad    2 až 7 zápasov 

  18.2.2  ďalší prípad    5 až 10 zápasov  

      

 

18.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že svojím lakťom fauluje 
protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
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  18.3.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 

  18.3.2  ďalší prípad    7 až 30 zápasov 

 

 

 

Článok 19. Bitka – nadmerne hrubá sila 
 

19.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý začne bitku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  19.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  19.1.2  ďalší prípad    2 až 5 zápasov 

 

 

19.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý napriek výzve hlavného rozhodcu na skončenie pokračuje 
alebo sa pokúša pokračovať v bitke, alebo bráni čiarovému rozhodcovi v snahe zastaviť bitku, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  19.2.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  19.2.2  ďalší prípad    2 až 7 zápasov 

 

 

19.3 Disciplinárne obvinený športový odborník, ktorý sa zapojí bitky na ľadovej ploche alebo mimo 
nej, sa potrestá: 

 

  19.3.1  prvý prípad   pokutou až do 1 000,- EUR 

19.3.2              ďalší prípad pokutou až do 2 000,- EUR a zastavením      

funkcie na 2-5 zápasov 

 

Článok 20. Úder hlavou 
 

20.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie, alebo sa pokúsi 
udrieť protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  20.1.1  prvý prípad    1 až 3 zápasy 

  20.1.2  ďalší prípad    2 až 5 zápasov  
 

20.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie protihráča, pričom mu 
spôsobí ľahšie zranenie, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  20.2.1  prvý prípad    3 až 10 zápasy 

  20.2.2  ďalší prípad    5 až 15 zápasov  
 

20.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý s prilbou alebo bez nej, hlavou udrie protihráča, pričom mu 
spôsobí ťažšie zranenie, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  20.3.1  prvý prípad    7 až 15 zápasy 

  20.3.2  ďalší prípad    10 až 25 zápasov  
 

 

Článok 21. Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou 
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21.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že nesie svoju hokejku alebo 
drží jej akúkoľvek časť nad výškou svojich ramien a s touto hokejkou udrie protihráča, sa potrestá 

zastavením činnosti: 
 

  21.1.1  prvý prípad    2 až 7 zápasov 

  21.1.2  ďalší prípad    3 až 10 zápasov 

 

 

21.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že nesie svoju hokejku alebo 
drží jej akúkoľvek časť nad výškou svojich ramien a s touto hokejkou udrie protihráča, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  21.2.1  prvý prípad    5 až 15 zápasov 

  21.2.2  ďalší prípad    7 až 25 zápasov 

 

 

Článok 22. Hákovanie 
 

22.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tak, že svojou hokejkou 
prekáža alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  22.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  22.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

22.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tak, že svojou hokejkou prekáža 
alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  22.2.1  prvý prípad     2 až 10 zápasov 

  22.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

22.3 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tak, že svojou hokejkou prekáža 
alebo bráni v pohybe protihráčovi s pukom alebo bez puku, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  22.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  22.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

 

Článok 23. Nedovolené bránenie v hre 
 

23.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča nedovoleným bránením v 
hre, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  23.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  23.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

23.2 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahšie zraní protihráča nedovoleným bránením v hre, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  23.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 
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  23.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

23.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahšie zraní protihráča nedovoleným bránením v hre, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  23.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  23.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

 

Článok 24. Kopnutie 
 

24.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že vykoná, alebo sa 

pokúsi vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  24.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  24.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

24.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že vykoná, alebo sa pokúsi 
vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 

  24.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  24.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

24.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že vykoná, alebo sa pokúsi 
vykonať prudký pohyb korčuľou smerom na nejakú časť tela protihráča, sa potrestá zastavením 
činnosti: 
 

  24.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  24.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

 

Článok 25. Faul kolenom 
 

25.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že nastaví svoje koleno 
tak, aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  25.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  25.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

25.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že nastaví svoje koleno tak, 
aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  25.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  25.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 
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25.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že nastaví svoje koleno tak, 
aby vyvolal kontakt s protihráčom sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  25.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  25.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

 

Článok 26. Seknutie 
 

26.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že svojou hokejkou, 
ktorú drží jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho 
tela alebo výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  26.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  26.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

26.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že svojou hokejkou, ktorú drží 
jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho tela alebo 
výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  26.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  26.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

26.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že svojou hokejkou, ktorú drží 
jednou alebo obidvomi rukami, sa zaženie na protihráča smerom k niektorej časti jeho tela alebo 
výstroja  sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  26.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  26.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

26.4 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý sa počas šarvátky zaženie svojou hokejkou po protihráčovi 
sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  26.4.1  prvý prípad     2 až 10 zápasov 

  26.4.2  ďalší prípad     3 až 15 zápasov 

   

26.5 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý zdvihne svoju hokejku medzi nohy protihráča s úmyslom 
spôsobiť kontakt s jeho slabinami  sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  26.5.1  prvý prípad     2 až 10 zápasov 

  26.5.2  ďalší prípad     3 až 15 zápasov 

 

 

Článok 27. Podkopnutie 
 

27.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že zozadu nebezpečne 
podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď ho 
podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  27.1.1  prvý prípad     1 až 7 zápasy 
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  27.1.2  ďalší prípad     3 až 10 zápasov 

 

 

27.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že zozadu nebezpečne 
podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď ho 
podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  27.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  27.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

27.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že zozadu nebezpečne 
podkopne nohou alebo korčuľou protihráča alebo potiahne protihráča dozadu v momente, keď ho 
podrazil alebo kopol do jeho nôh, keď bol za ním, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  27.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  27.3.2  ďalší prípad     10 až 35 zápasov 

 

 

Článok 28. Pichnutie 
 

28.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že hokejkou, ktorú má v 
jednej alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele, sa 
potrestá zastavením činnosti: 
 

  28.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  28.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 

 

 

28.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že hokejkou, ktorú má v jednej 
alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  28.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  28.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

28.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že hokejkou, ktorú má v jednej 

alebo v obidvoch rukách, pichne alebo sa pokúsi pichnúť protihráča s koncom jej čepele, sa potrestá 
zastavením činnosti: 
 

  28.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  28.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

 

Článok 29. Podrazenie 
 

29.1 Disciplinárne obvinený hráč, ktorý bezohľadne ohrozí protihráča tým, že zrazí protihráča na 
ľadovú plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  29.1.1  prvý prípad     1 až 3 zápasy 

  29.1.2  ďalší prípad     2 až 5 zápasov 
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29.2  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ľahko zraní protihráča tým, že zrazí protihráča na ľadovú 
plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  29.2.1  prvý prípad     3 až 10 zápasov 

  29.2.2  ďalší prípad     5 až 15 zápasov 

 

 

29.3  Disciplinárne obvinený hráč, ktorý ťažko zraní protihráča tým, že zrazí protihráča na ľadovú 
plochu svojou hokejkou, nohou alebo stehnom, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

  29.3.1  prvý prípad     5 až 20 zápasov 

  29.3.2  ďalší prípad     7 až 30 zápasov 

 

Článok 29a. Pästný súboj/brankár 
 

29a.1 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý použije svoju vyrážačku na údery do hlavy, krku alebo 
tváre protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

29a.1.1  prvý prípad      1 až 3 zápasy 

29a.1.2  ďalší prípad      2 až 5 zápasov 

 

29a.2 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý začne pästný súboj, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

29a.2.1 prvý prípad       1 až 3 zápasy 

29a.2.2 ďalší prípad       2 až 5 zápasov 

 

29a.3 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý sa dopustí konania podľa bodov 29a.1 a 29a.2 a tým 
ľahko zraní protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

29a.3.1 prvý prípad       3 až 10 zápasov 

29a.3.2 ďalší prípad       5 až 15 zápasov 

 

29a.4 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý sa dopustí konania podľa bodov 29a.1 a 29a.2 a tým 
ťažko zraní protihráča, sa potrestá zastavením činnosti: 
 

29a.4.1 prvý prípad       5 až 10 zápasov 

29a.4.2 ďalší prípad       7 až 30 zápasov 

 

 

 

Článok 30. Iné hrubé správanie sa 
 

30.1 Nakorčuľovanie, či úmyselné podrazenie rozhodcu, odtláčanie rozhodcu, ťahanie rozhodcu za 
dres, zdržiavanie sa hokejistu na hráčskej či trestnej lavici, keď bol vylúčený do konca zápasu a 
vykázaný do kabíny, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti, alebo pokutou: 
 

  30.1.1   prvý prípad     1 až 12 zápasov, alebo pokuta 
do          1 500,- EUR 

  30.1.2   ďalší prípad     2 až 6 mesiacov a pokuta do  
                    3 000,- EUR 
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30.2 Konanie hokejistu, rozhodcu, alebo iného činovníka zápasu, ktorým bolo poškodené 

zariadenie zimného štadióna v dôsledku jeho hrubého správania, potrestá sa previnilec 

zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 

  30.2.1   prvý prípad     1 až 12 zápasov, alebo pokuta 
do          1 500,- EUR 

  30.2.2  ďalší prípad     2 až 6 mesiacov a pokuta do  
                    3 000,- EUR 

 

Článok 31. Úmyselné ovplyvňovanie výsledku 
 

31.1 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje nenastúpenie na zápas, sabotovanie 

hry, postavenie hokejistov nižšej kategórie a pod., za čo sa hokejista alebo športový odborník 
potrestá zastavením činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou: 
 

  31.1.1   prvý prípad     6 až 12 zápasov, alebo pokuta 
do          500,- EUR 

  31.1.2  ďalší prípad     1 až 9 mesiacov a pokuta do  
                    2 500,- EUR 

 

31.2 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje, ak bol preukázaný pokus, alebo 

priame ovplyvňovanie výsledku zápasu bez preukázania podplácania a bez preukázania 

sľubu podplácania, avšak formou ponuky, alebo poskytnutia iných nenáležitých, 
nefinančných výhod, za čo sa hokejista alebo športový odborník potrestá zastavením 

činnosti, zastavením funkcie alebo pokutou 

 

  31.2.1   prvý prípad     6 až 12 zápasov, alebo pokuta 
do          1 000,- EUR 

  31.2.2   ďalší prípad     3 až 9 mesiacov a pokuta do  
                    3 000,- EUR 

 

31.3 Za úmyselné ovplyvňovanie výsledku sa považuje, ak bolo dokázané podplatenie alebo 

sľub podplatenia, prípadne ak bolo podplatenie vymáhané, za čo sa hokejista alebo 

športový odborník potrestá: 

 

  31.3.1   prvý prípad     12 až 36 mesiacov zastavenia 
         činnosti alebo zastavenia 

         funkcie a pokuta do 5 000,- 

EUR 

  31.3.2  ďalší prípad     vylúčenie zo SZĽH 

 

Článok 32. Uvádzanie nesprávnych údajov 
 

32.1 Za uvádzanie nesprávnych údajov falšovanie športovo technických písomností, nesprávne a 
zavádzajúce údaje v Zápisoch o zápasoch, v Správach inštruktorov, v oficiálnych stanoviskách, 
nesprávne a zavádzajúce svedecké výpovede pred orgánmi zväzov SZĽH, potrestá sa previnilec 
zastavením činnosti, zastavením funkcie a pokutou: 
 

 32.1.1 hokejista 

 

  32.1.1.1  prvý prípad    1 až 12 mesiacov 
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32.1.1.2 ďalší prípad    12 až 36 mesiacov 

 

 32.2.1 športový odborník a činovník zápasov 

 

  32.1.2.1  prvý prípad    1 až 12 mesiacov a pokuta do 1 000,- 
        EUR 

32.1.2.2 ďalší prípad    12 až 36 mesiacov a pokuta do 3 000,- 
      EUR 

 

 

Článok 33 Nesprávnosti pri prestupoch a transferoch spôsobené športovými odborníkmi 
 

33.1 Za nesprávnosti pri prestupoch a transferoch spôsobené funkcionármi sa považuje získavanie 
hokejistu nekalým spôsobom bez súhlasu materského klubu, za účelom štúdia na škole, ktoré sa 
neuskutoční, fikcie zmeny trvalého alebo prechodného pobytu a pod., potrestá sa previnilec 
zastavením funkcie a pokutou: 

 

  33.1.1   prvý prípad    3 až 6 mesiacov a pokuta do 1 000,-  

        EUR 

  33.1.2  ďalší prípad    6 až 12 mesiacov a pokuta do 3 000,- 
        EUR 

 

Článok 34 Ustanovenie o vyšších trestoch 
 

34.1 Hokejistovi sa automaticky zastaví činnosť po udelení: 
 

  34.1.1   5 VT      1 zápas 

  34.1.2   10 VT     2 zápasy 

  34.1.3  15 VT a viac    5 zápasov a pokuta do 300,- EUR 

 

34.2 Klub ku ktorému ma disciplinárne postihnutý hráč v čase obdržania vyššie uvedeného počtu 
vyšších trestov príslušnosť je povinný disciplinárnej komisii do 2 dní od udelenia posledného 

vyššieho trestu oznámiť v ktorých zápasoch disciplinárne obvinený hráč nenastúpil, alebo 
nenastúpi. 

 

 

Článok 35 Vstupovanie do šatní rozhodcov: 
 

14.1 Ak ktokoľvek vstúpi do šatne rozhodcov bez predchádzajúceho súhlasu alebo vyzvania 

rozhodcov alebo inštruktora rozhodcov zápasu pred zápasom, počas hry, cez prestávky i po 
skončení zápasu, potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením činnosti alebo funkcie, a 
pokutou: 

 

  35.1.1   prvý prípad    1 až 4 týždne a pokuta do 1 000,- EUR 

  35.1.2  ďalší prípad    1 až 3 mesiace a pokuta do 3 000,- EUR 

 

 

Článok 36 Odmietnutie družstva pokračovať v hre 
 

36.1 Ak sa družstvo odmietne vrátiť na ľadovú plochu a pokračovať v hre po predchádzajúcej 
výzve rozhodcu, prípadne začať hru s družstvom, ktoré je už na ľade, potrestá sa športový odborník 
poverený vedením družstva zastavením funkcie a pokutou: 
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  36.1.1   prvý prípad    1 až 8 týždňov a pokuta do 1 000,- EUR 

  36.1.2   ďalší prípad    1 až 6 mesiacov a pokuta do 3 000,-  
        EUR 

 

Článok 37 Nepovolený vstup na ľadovú plochu: 
 

37.1 Ak ktokoľvek po začatí hry vstúpi bez povolenia rozhodcom na ľadovú plochu, hráčsku 

lavicu súpera alebo trestnú lavicu (tréner, zástupca družstva, lekár, funkcionár, iný 

športový odborník ), potrestá sa disciplinárne obvinená osoba zastavením funkcie a pokutou: 

 

  36.1.1   prvý prípad    1 až 8 týždňov a pokuta do 1 000,- EUR 

  36.1.2  ďalší prípad    1 až 6 mesiacov a pokuta do 3 000,-  
        EUR 

 

 

Článok 38 Porušenie súťažného poriadku alebo disciplinárneho poriadku rozhodcom 
 

38.1 Za porušenie súťažného poriadku alebo disciplinárneho poriadku rozhodcom sa považuje 
nedostatočne a neúplne vyplnený zápis, príp. jeho oneskorené doručenie, oneskorené dostavenie sa 
na zápas nekompletné údaje, nedodržanie ustanovení Súťažného poriadku SZĽH o povinnostiach 
rozhodcov, nerešpektovanie rozhodnutí disciplinárnej komisie a pod., za čo sa rozhodca potrestá: 
 

  38.1.1   prvý prípad    pokuta do 1 000,- EUR 

  38.1.2  ďalší prípad    1 až 6 mesiacov zastavením funkcie 

 

38.2 Za porušenie súťažného poriadku rozhodcom sa považuje neospravedlnené nedostavenie sa na 
zápas, alebo meškanie po dobu dlhšiu než 30 minút od úradného začiatku stretnutia, za čo sa 
potrestá rozhodca zastavením funkcie: 

 

  38.2.1   prvý prípad    2 až 8 týždňov 

  38.2.2  ďalší prípad    1 až 3 mesiace 

 

Článok 39 Nečestné rozhodovanie rozhodcu 
 

39.1 Za nečestné rozhodovanie rozhodcu, ak je dokázané jednostranné rozhodovanie bez 

podplatenia s poskytovaním iných nenáležitých nefinančných výhod, sa potrestá rozhodca 

zastavením funkcie: 

 

  39.1.1   prvý prípad    6 až 12 mesiacov 

  39.1.2   ďalší prípad    24 až 36 mesiacov 

 

39.2 Za nečestné rozhodovanie rozhodcu, ak je dokázané jednostranné rozhodovanie, ak bolo 

podplatenie dokázané, potrestá sa rozhodca vylúčením z činnosti v SZĽH. 
 

 

Článok 40 Nesprávnosti pri vyúčtovaní 
 

40.1 Za nesprávnosti pri vyúčtovaní náhrad poskytovaných dobrovoľným pracovníkom, 
rozhodcom, inštruktorom rozhodcov a iným športovým odborníkom, potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením funkcie a pokutou: 
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  40.1.1   prvý prípad    1 až 4 týždne a pokuta do 1 000,- EUR 

  40.1.2  ďalší prípad    1 až 3 mesiace a pokuta do 3 000,- EUR 

 

 

Článok 41 Machinácie hospodárskeho charakteru 
 

41.1 Za machinácie hospodárskeho charakteru v rámci SZĽH a regiónov, potrestá sa disciplinárne 
obvinená osoba zastavením funkcie a pokutou: 

 

  41.1.1   prvý prípad    1 až 6 mesiacov a pokuta do 1 000,-  
        EUR 

  41.1.2   ďalší prípad    6 až12 mesiacov a pokuta do 3 000,-  
        EUR 

 

Článok 42 Manipulácie narušujúce regulárnosť súťaže 
 

42.1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo by mohol spôsobiť 

narušenie regulárnosti súťaže. 
 

42.2. Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku 

súťaže vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba 

alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže 

alebo výsledkom súťaže. 
 

42.3 Narušením regulárnosti súťaže je aj: 

 

 42.3.1. manipulovanie priebehu alebo výsledku súťaže alebo neoznámenie manipulácie 

priebehu alebo výsledku súťaže Súťažnej komisii alebo orgánom činným v trestnom konaní . 
 42.3.2. uzatváranie stávok priamo alebo prostredníctvom tretej osoby na súťaže, ktorých je 

účastníkom ako hokejista, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím postavením, funkciou 
alebo činnosťou zapojená do súťaže 

 42.3.3. zneužívanie alebo šírenie dôverných informácie o športovej organizácii a jej 
športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže. 
 

42.4. Tomu, kto sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa 42.3, uloží Disciplinárna komisia trest 
zastavenia činnosti: 
 

  42.4.1   prvý prípad    6 až 12 mesiacov 

  42.4.2   ďalší prípad    vylúčenie zo SZĽH 

 

42.5. Disciplinárny orgán SZĽH pozastaví vykonávanie športovej činnosti osobe s príslušnosťou k 

SZĽH, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie, až do skončenia trestného 
konania o tomto trestnom čine. 
 

42.6. Disciplinárny orgán SZĽH zakáže vykonávanie športovej činnosť osobe s príslušnosťou k 

SZĽH, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri 
opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti. 
 

42.7. Porušenie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí sa 

považuje za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť člen SZĽH rozhodnutím 

disciplinárneho orgánu SZĽH vylúčený zo SZĽH. 
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Článok 43 Neohlásenie pokusu o manipulácie narušujúce regulárnosť súťaže 
 

43.1 Kto neinformuje SZĽH o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky 

súťaže sú manipulované, potrestá sa zastavením činnosti: 
 

  43.1.1   prvý prípad    1 až 4 mesiace 

  43.1.2   ďalší prípad    4 až 8 mesiacov 

 

 

Článok 44 Porušovanie antidopingových pravidiel 
 

44.1 Za porušovanie antidopingových pravidiel sa považuje: 
 

 44.1.1 pozitívny výsledok dopingovej kontroly alebo akékoľvek iné porušenie 

antidopingových pravidiel podľa smernice pre kontrolu a postih dopingu a § 88 ods. 3 zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe 

 44.1.2 neoprávnené vyrobenie, prevoz, prenechanie na prepravu, prechovávanie, 

ponúkanie, predaj, poskytnutie inému alebo podanie inému látku s anabolickým alebo iným 

hormonálnym účinkom, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných metód, na iný ako 
liečebný účel 
 44.1.3. použitie voči inému metódy spočívajúcej v zvyšovaní prenosu kyslíka v ľudskom 

organizme alebo metódy génového dopingu, uvedenú v zozname zakázaných látok a zakázaných 

metód, na iný ako liečebný účel 
 44.1.4. sprostredkovanie činnosti podľa ods. 44.1.2 a 44.1.3. 
 

44.2. Porušenie antidopingových pravidiel sa potrestá podľa Svetového antidopingového kódexu 

WADA a Smernice pre kontrolu dopingu SZĽH. 
 

44.1 Doping je porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v § 88 ods 
3 Zákona o športe. Doping sa zakazuje 

44.2 Hráč, funkcionár alebo iné osoby podieľajúce sa akoukoľvek formou na organizovanom športe 
v rámci súťaží národného športového zväzu alebo jeho členov sú zodpovedné za to, že vedia, čo 
predstavuje porušenie antidopingových pravidiel a poznajú látky a metódy obsiahnuté v Zozname 
zakázaných látok a metód Svetového antidopingového kódexu.

2
 

44.3 Hráčovi, funkcionárovi alebo inej osobe podieľajúcej sa akoukoľvek formou na 
organizovanom športe v rámci súťaží národného športového zväzu alebo jeho členov, ktorá sa 
dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1 sa uloží zastavenie výkonu športovej činnosti a 
zastavenie výkonu funkcie podľa dotknutých článkov Svetového antidopingového kódexu. 
44.4 Okrem disciplinárnej sankcie podľa odseku 3 disciplinárny orgán môže previnilcovi uložiť aj 
inú sankciu podľa disciplinárneho poriadku SZĽH alebo Svetového antidopingového kódexu. 

44.5. Porušenie antidopingových pravidiel sa považuje za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré 
môže byť člen SZĽH rozhodnutím disciplinárneho orgánu SZĽH vylúčený zo SZĽH. 
 

 

Článok 45 Vyhýbanie sa trestu 
 

45.1 Ak sa hokejista alebo športový odborník vyhýba trestu, potrestá sa zastavením činnosti alebo 

                                                           
2
 Zoznam zakázaných látok a metód dostupný na: http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=%3E-zoznam-

zakazanych-latok&ada=199 

http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=%3E-zoznam-zakazanych-latok&ada=199
http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=%3E-zoznam-zakazanych-latok&ada=199
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funkcie: 

 

  45.1.1   prvý prípad    1 až 3 mesiace 

  45.1.2   ďalší prípad    2 až 6 mesiacov 

 

 

 

Článok 46 Nedodržiavanie rokovacieho poriadku (štatútu) disciplinárnej komisie 
 

46.1 Ak hokejista alebo športový odborník porušuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie 
potrestá sa: 

 

  46.1.1   po prvom upozornení   napomenutím 

  46.1.2   po druhom upozornení  pokutou do 50 € 

  46.1.3   po treťom upozornení  pokutou do 100 € a vykázaním z  
        rokovacej miestnosti 

 

 

Článok 47 Nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, porušenie 
nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží 
 

47.1 Fyzická osoba (hokejista alebo športový odborník) sa za nedodržanie alebo porušenie stanov, 
poriadkov a smerníc SZĽH, porušenie nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo 

riadiacich orgánov súťaží potrestá pokutou, zastavením činnosti alebo funkcie alebo vylúčením zo 
SZĽH: 
 

 

  47.1.1.1  prvý prípad    1 až 5 mesiace a 

  47.1.1.2  ďalší prípad    3 až 12 mesiacov alebo 

        vylúčenie zo SZĽH 

 

47.2 za obzvlášť závažný prípad, najmä ak následkom konania bola spôsobená škoda 

väčšieho rozsahu, alebo ujma osobám 

 

  47.2.1  prvý prípad    12 až 36 mesiacov a pokuta do 3 000,- 
        EUR 

  47.2.2  ďalší prípad    vylúčenie zo SZĽH 

 

47.3. Za nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, porušenie nariadení a 

rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží môže disciplinárny orgán uložiť 

aj ďalšie sankcie tohto podľa disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 

 

Článok 48 Nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, Disciplinárnej komisie 
SZĽH, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH fyzickou osobou 
 

48.1 Ak fyzická osoba nesplní alebo poruší rozhodnutie odbornej komisie, Disciplinárnej komisie 

SZĽH, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH potrestá sa previnilec: 

 

  48.1.1   prvý prípad    až do 1 000,- EUR 

48.1.2   ďalší prípad   až do 3 000,- EUR a zastavením  

činnosti alebo funkcie na 1-5 zápasov 

Kommentar [4]: Návrh SsZĽH: 
Nové navrhované znenie predpisu 
SZĽH: 
 
Článok 48 Nesplnenie alebo 
porušenie rozhodnutí odborných 
komisií, Disciplinárnej komisie 
SZĽH, riadiacich orgánov súťaží 
alebo orgánov SZĽH fyzickou 
osobou 
 

48.1 Ak fyzická osoba nesplní 
alebo poruší rozhodnutie odbornej 
komisie, Disciplinárnej komisie 
SZĽH, riadiacich orgánov súťaží 
alebo orgánov SZĽH, potrestá sa 
previnilec pokutou: 
 

48.1.1 prvý prípad až do 1 000,- 
EUR 
 
48.1.2 ďalší prípad až do 3 000,- 
EUR respektíve pozastavenie 
činnosti 
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 Článok 49 Tipovanie majstrovského zápasu hokejistom, alebo činovníkom zápasu, v ktorom 
je priamym zúčastneným, dohodovanie výsledkov majstrovských zápasov a pod. 
 

49.1 Ak hokejista alebo iný činovník (športový odborník) zápasu, v ktorom je priamym 

zúčastneným tipuje majstrovský zápas, dohoduje výsledky majstrovských zápasov alebo 

inak ovplyvňuje výsledky majstrovských zápasov potrestá sa previnilec zastavením 

činnosti a pokutou alebo vylúčením z činnosti v SZĽH a pokutou: 
 

  49.1.1   prvý prípad    12 až 36 mesiacov a pokuta do 3 000,- 
        EUR 

  49.1.2   ďalší prípad    vylúčením zo SZĽH a pokuta do 5 
000,-         EUR 

 

Článok 50 V prípade iného hrubého, nešportového alebo vulgárneho vystupovania hokejistov, 
športových odborníkov, alebo iných činovníkov zápasu voči hráčom, športovým odborníkom, 
činovníkom zápasu, orgánom SZĽH, alebo SZĽH, ktoré neupravuje tento disciplinárny 
poriadok je previnilec potrestaný podľa čl. 8 všeobecnej časti disciplinárneho poriadku 
SZĽH. 

 

Článok 51 Korupcia 
 

51.1 Kto sám alebo prostredníctvom iného vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby ponúkne, 

sľúbi alebo poskytne neoprávnenú výhodu riadiacemu orgánu súťaže, funkcionárovi, hokejistovi, 
činovníkovi zápasu alebo inej osobe pôsobiacej v štruktúrach IIHF alebo 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: 

 

  51.1.1   prvý prípad    zastavením činnosti alebo výkonu  
        funkcie na 6 až 12 mesiacov 

  51.1.2   ďalší prípad    vylúčenie zo SZĽH a pokuta do   
        5 000,- EUR 

 

51.2 Kto sám alebo prostredníctvom iného požiada, dá si sľúbiť alebo prijme neoprávnenú výhodu 

vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, aby porušil predpisy SZĽH, alebo riadiaceho 

orgánu, uloží sa mu trest: 
 

  51.2.1   prvý prípad    zastavením činnosti alebo výkonu  
        funkcie na 12 až 24 mesiacov a pokutou 

        do 5 000,- EUR 

  51.2.2   ďalší prípad    vylúčenie zo SZĽH 

 

51.3 Kto sa dopustí disciplinárneho previnenia uvedeného v bode 51.1 a 51.2 závažným spôsobom 

alebo opakovane, môže sa mu uložiť zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s hokejom až 

na doživotie. 
 

 

Článok 52 Záverečné ustanovenia 
 

52.1 Ak je podľa tejto prílohy uložená pokuta, alebo náhrada škody športovému odborníkovi, 
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poverenému viesť družstvo, Disciplinárna komisia SZĽH predpíše jej náhradu klubu, ktorého 
športový odborník bol potrestaný. Klub je povinný stanovenú čiastku uhradiť a prípadné vymáhanie 
si uplatňovať voči disciplinárne postihnutej osobe. 
 

 
HLAVA II. 

TRESTY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY 
 

I. DRUHY TRESTOV 
 

Článok 1 
    

a) napomenutie, 

b) pokuta, 

c) zákaz, aby klub v príslušnej vekovej kategórii (zákaz transferov) 
● realizoval prestup alebo hosťovanie hokejistov, 

● prijímal nových registrovaných hokejistov, 
d) zastavenie činnosti družstvu, 
e) uzavretie zimného štadióna pre verejnosť (odohratie zápasu bez divákov), 
f) vylúčenie družstva zo súťaže, 
g) vylúčenie zo SZĽH, 
h) krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov alebo nákladov z dotácie 

poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou alebo IIHF, 
i) zákaz uchádzať sa o dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov 

alebo nákladov z dotácie poskytnutej SZĽH štátom, samosprávou, IIHF alebo z iného zdroja. 
 

Článok 2 
 

2.1 Disciplinárny orgán môže uložiť tresty podľa písm. b) až i) aj kumulatívne. 
 

2.2 Disciplinárny orgán môže výnimočne a v odôvodnených prípadoch uložiť disciplinárne 
obvinenej osobe aj trest a ochranné opatrenie, ktoré nie sú výslovne uvedené pri jednotlivých 

skutkových podstatách podľa Hlavy II Oddielu II Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, pokiaľ 
je tento trest vhodnejší na naplnenie účelu disciplinárneho konania. Toto rozhodnutie musí 
disciplinárny orgán zdôvodniť, okrem prípadov kedy sa podľa tohto Disciplinárneho poriadku 
písomné zdôvodnenie rozhodnutia nevyžaduje. 
 

 

Článok 3 
 

Disciplinárny orgán môže popri uložení sankcie podľa tejto časti Disciplinárneho poriadku uložiť 
disciplinárne postihnutej osobe aj povinnosť nahradiť škodu, ak bola škoda spôsobená v priamej 
príčinnej súvislosti s disciplinárnym previnením tejto osoby. 
 

Článok 4 
 

4.1 Disciplinárny orgán môže rozhodnúť, že disciplinárne postihnutá športová organizácia je 
povinná časť uloženej pokuty nepresahujúcu 50% z uloženej pokuty poskytnúť vo forme materiálno 
technického zabezpečenia detí a mládeže inej športovej organizácii, ktorú si disciplinárne 
postihnutá športová organizácia zvolí. 

 

4.2 Materiálno technickým zabezpečením sú na účely bodu 4.1 najmä hokejky, súčiastky výstrojov 
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hráčov a brankárov a tréningové pomôcky. 

 

4.3 Materiálno technické zabezpečenie podľa bodu 4.1 nemôže byť použité v kategóriách seniorov, 

juniorov a dorastu. 

 

4.4 Disciplinárne postihnutá športová organizácia je povinná splniť povinnosť uloženú podľa tohto 
článku v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola táto povinnosť uložená. 
 

4.5  Disciplinárne postihnutá športová organizácia je povinná v lehote 5 dní po splnení povinnosti 

uloženej podľa bodu 4.1 doručiť disciplinárnemu orgánu listiny preukazujúce zakúpenie materiálno 
technického zabezpečenia a jeho odovzdanie s uvedením dátumu, miesta a času kedy k odovzdaniu 

materiálno technického zabezpečenia došlo. Odovzdanie materiálno technického zabezpečenia musí 
byť potvrdené podpisom osoby, alebo osôb ktorým bolo odovzdané. 
 

4.6 Nesplnenie povinnosti podľa bodu 4.1 tohto článku v lehote podľa bodu 4.4 tohto článku má za 
následok vznik povinnosti disciplinárne postihnutej športovej organizácie doplatiť zvyšok uloženej 
pokuty v lehote 5 dní od posledného dňa lehoty podľa bodu 4.4 tohto článku na účet SZĽH. 
Disciplinárna zodpovednosť športovej organizácie podľa Hlavy II Oddiel II článok 15 
Disciplinárneho poriadku tým nie je dotknutá.     

 

Článok 5 
 

5.1. Pokiaľ sa disciplinárne obvinená športová organizácia dopustí v súťažnom období akéhokoľvek 
opakovaného disciplinárneho previnenia, potrestá sa za toto previnenie trestom stanoveným týmto 

disciplinárnym poriadkom pre ďalší prípad daného disciplinárneho previnenia a to aj opakovane. 

 

 

II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ 
 

 

Článok 1 Nešportové správanie sa divákov 
 

1.1 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje nešportové správanie sa obecenstva, a to 

skandovaním alebo grafickým vyobrazením nadávok, hádzaním drobných predmetov na ľadovú 
plochu, za čo sa športová organizácia potrestá pokutou: 
 

  1.1.1   prvý prípad     do 500,- EUR 

  1.1.2   ďalší prípad     do 1 500,- EUR 

 

1.2 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje hádzanie väčších predmetov na ľadovú plochu, 

ktoré bolo možné odstrániť z plochy bez prerušenia hry, za čo sa športová organizácia potrestá 
pokutou alebo uzatvorením zimného štadióna pre verejnosť a pokutou: 
 

  1.2.1   prvý prípad     pokuta do 1 000,- EUR 

  1.2.2   ďalší prípad     uzatvorenie zimného štadióna 

                    pre verejnosť až na 3 zápasy a
               pokuta do 2 500,- EUR 

 

1.3 Za nešportové správanie sa divákov sa považuje grafické vyobrazenie alebo 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 
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odstránenia predmetov a očistenia ľadovej plochy, za čo sa športová organizácia potrestá pokutou 
alebo uzatvorením zimného štadióna pre verejnosť a pokutou: 
 

  1.3.1   prvý prípad     pokuta do 3 000,- EUR 

  1.3.2   ďalší prípad     uzatvorenie zimného štadióna 

         pre verejnosť až na 5 zápasov a 
         pokuta do 6 000,- EUR 

 

1.4 Ak sa konania uvedeného v bodoch 1.1, 1.2 a 1.3 dopustia fanúšikovia hosťujúceho družstva, 

nachádzajúci sa v priebehu zápasu v sektore zimného štadióna vyhradenom usporiadateľom pre 
hosťujúcich fanúšikov potrestá sa pokutou podľa článkov 1.1, 1.2 a 1.3 hosťujúca športová 
organizácia. 

 

 

Článok 2 Výtržnosti a fyzické napádanie 
 

2.1 Ak diváci, hokejisti, usporiadatelia alebo funkcionári pred zápasom, v jeho priebehu alebo po 

jeho skončení fyzicky napadnú rozhodcov, hokejistov, funkcionárov alebo divákov, alebo sa 

dopustia svojvoľného ničenia majetku v priestoroch zimného štadióna a v jeho bezprostrednej 
blízkosti (parkovisko a pod.) alebo ak diváci vniknú na ľadovú plochu, športová organizácia sa 
potrestá: 

 

2.1.1v ľahkých prípadoch, ak usporiadateľská služba zasiahla, resp. poskytla ochranu a 

pomoc, potrestá sa športová organizácia: 
 

  2.1.1.1  prvý prípad    pokuta do 1 500.- EUR 

  2.1.1.2  ďalší prípad    uzatvorenie zimného štadióna  
        pre verejnosť a pokuta do 3 500,-  
        EUR 

  

2.1.2 v ťažších prípadoch, ak usporiadateľská služba zlyhala a výtržnosť mala masový 

charakter, potrestá sa klub: 

 

2.1.2.1   prvý prípad    uzatvorenie zimného štadióna pre   

      verejnosť až na 3 zápasy a pokuta  
do 3 500,- EUR 

 

  2.1.2.2  ďalší prípad    zastavenie činnosti až na 5   

        zápasov a pokuta až do 10 000,-  
        EUR 

 

2.1.3 pri hromadnej bitke družstva, resp. družstiev okrem trestov uložených fyzickým 

osobám zapojeným do hromadnej bitky, potrestá sa klub (kluby): 

 

  2.1.3.1  prvý prípad    pokuta do 500,- EUR 

  2.1.3.2  ďalší prípad    pokuta do 1 500,- EUR 

 

2.2 Ak sa konania uvedeného v bode 2.1 dopustia fanúšikovia hosťujúceho družstva, nachádzajúci 

sa v priebehu zápasu v sektore zimného štadióna vyhradenom usporiadateľom pre hosťujúcich 
fanúšikov potrestá sa pokutou hosťujúca športová organizácia: 
 

  2.2.1   prvý prípad   pokuta do 1 500,- EUR 
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  2.2.2  ďalší prípad   pokuta do 3 500,- EUR 

 

 

 

3. Zavinené nedostavenie sa na zápas 
 

3.1 Za zavinené nedostavenie sa na zápas okrem možnej kontumácie a náhrady preukázateľnej 
škody spôsobenej usporiadateľovi, príp. hosťujúcemu družstvu, potrestá sa klub: 
 

 3.1.1 seniori 

 

  3.1.1.1   prvý prípad Extraliga   pokuta 4.000,- EUR 

  3.1.1.2   ďalší prípad Extraliga  pokuta 8.000,- EUR 

  3.1.1.3   prvý prípad 1. Liga   pokuta 1.000,- EUR 

  3.1.1.4   ďalší prípad 1. Liga   pokuta 2.000,- EUR 

  3.1.1.5   prvý prípad II. liga   pokuta 500,- EUR 

  3.1.1.6   ďalší prípad II. liga   pokuta 1.000,- EUR 

 

 3.1.2 juniori 

 

  3.1.2.1   prvý prípad Extraliga   pokuta 340,- EUR 

  3.1.2.2   ďalší prípad Extraliga  pokuta 680,- EUR 

  3.1.2.3   prvý prípad 1. Liga   pokuta 250,- EUR 

  3.1.2.4   ďalší prípad 1. Liga   pokuta 500,- EUR 

  3.1.2.5   prvý prípad ostatné súťaže  pokuta 43,- EUR 

  3.1.2.6   ďalší prípad ostatné súťaže  pokuta 85,- EUR 

 

 3.1.3 dorastenci 

 

  3.1.3.1   prvý prípad Extraliga   pokuta 340,- EUR 

  3.1.3.2   ďalší prípad Extraliga  pokuta 680,- EUR 

  3.1.3.3   prvý prípad 1. Liga   pokuta 250,- EUR 

  3.1.3.4   ďalší prípad 1. Liga   pokuta 500,- EUR 

  3.1.3.5   prvý prípad ostatné súťaže  pokuta 43,- EUR 

  3.1.3.6   ďalší prípad ostatné súťaže  pokuta 85,- EUR 

 

 3.1.4 ženy 

 

  3.1.4.1   prvý prípad 1. Liga   pokuta 340,- EUR 

  3.1.4.2   ďalší prípad 1. Liga   pokuta 680,- EUR 

  3.1.4.3   prvý prípad ostatné súťaže  pokuta 43,- EUR 

  3.1.4.4   ďalší prípad ostatné súťaže  pokuta 85,- EUR 

 

 3.1.5 kadeti a žiaci 
 

  3.1.5.1   prvý prípad kadeti    pokuta 34085,- EUR 

  3.1.5.2   ďalší prípad kadeti  pokuta 680170,- EUR 

  3.1.5.3   prvý prípad ostatné súťaže  pokuta 34043,- EUR 

  3.1.5.4   ďalší prípad ostatné súťaže  pokuta 68085,- EUR 

 

Článok 4 Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom 
 

Kommentar [5]: Nové navrhované 
znenie predpisu SZĽH:  
3.1.5 kadeti a žiaci 
3.1.5.3 prvý prípad ostatné súťaže 
pokuta, ktorú určí disciplinárny 
orgán, vzhľadom na vzdialenosť 
medzi miestami, z ktorých kluby 
pôsobia, v zmysle platného 
kilometrovníka SZĽH, zároveň 
uvedenú vzdialenosť, ktorú by klub 
absolvoval, vynásobí číslicou 1 (čo 
predstavuje orientačnú sumu 1,- 
Eur za jeden kilometer jazdy 
dopravným prostriedkom). 
3.1.5.4 ďalší prípad ostatné 
súťaže, výpočet pokuty podľa bod 
3.1.5.3 a zároveň k výpočtu pokuty 
aj pripočítanie pokuty 100,- EUR. 
Dôvod na zmenu predpisu SZĽH: 
Vzhľadom k tomu, že SsZĽH bol v 
sezóne 2018/2019 poverený 
žiackymi súťažami, vyjadrujeme sa 
len k bodu 3.1.5. V závere sezóny 
sme museli riešiť aj ...

Kommentar [6]: Nové navrhované 
znenie predpisu SZĽH:  
3.1.5 kadeti a žiaci 
3.1.5.3 prvý prípad ostatné súťaže 
pokuta, ktorú určí disciplinárny 
orgán, vzhľadom na vzdialenosť 
medzi miestami, z ktorých kluby 
pôsobia, v zmysle platného 
kilometrovníka SZĽH, zároveň 
uvedenú vzdialenosť, ktorú by klub 
absolvoval, vynásobí číslicou 1 (čo 
predstavuje orientačnú sumu 1,- 
Eur za jeden kilometer jazdy 
dopravným prostriedkom). 
3.1.5.4 ďalší prípad ostatné 
súťaže, výpočet pokuty podľa bod 
3.1.5.3 a zároveň k výpočtu pokuty 
aj pripočítanie pokuty 100,- EUR. 
Dôvod na zmenu predpisu SZĽH: 
Vzhľadom k tomu, že SsZĽH bol v 
sezóne 2018/2019 poverený 
žiackymi súťažami, vyjadrujeme sa ...
Kommentar [7]: Nové navrhované 
znenie predpisu SZĽH:  
3.1.5 kadeti a žiaci 
3.1.5.3 prvý prípad ostatné súťaže 
pokuta, ktorú určí disciplinárny 
orgán, vzhľadom na vzdialenosť 
medzi miestami, z ktorých kluby 
pôsobia, v zmysle platného 
kilometrovníka SZĽH, zároveň 
uvedenú vzdialenosť, ktorú by klub 
absolvoval, vynásobí číslicou 1 (čo 
predstavuje orientačnú sumu 1,- 
Eur za jeden kilometer jazdy 
dopravným prostriedkom). 
3.1.5.4 ďalší prípad ostatné 
súťaže, výpočet pokuty podľa bod 
3.1.5.3 a zároveň k výpočtu pokuty 
aj pripočítanie pokuty 100,- EUR. 
Dôvod na zmenu predpisu SZĽH: 
Vzhľadom k tomu, že SsZĽH bol v 
sezóne 2018/2019 poverený 
žiackymi súťažami, vyjadrujeme sa ...
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4.1 ak sa po výzve rozhodcom vráti družstvo na ľad a hra pokračuje, potrestá sa klub: 
 

  4.1.1    prvý prípad    pokuta do 85,- EUR 

  4.1.2    ďalší prípad    pokuta do 170,- EUR 

 

4.2 ak sa po výzve rozhodcu družstvo odmietne vrátiť na ľad a zápas je predčasne ukončený, 
potrestá sa klub, ktorého družstvo sa dopustilo porušenia predpisov: 
 

  4.2.1    prvý prípad    zastavenie činnosti družstva až
         na 2 zápasy 

  4.2.2    ďalší prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 1 
         stupeň 

 

Článok 5 Znevažovanie športu, úmyselné ovplyvnenie zápasu 
 

5.1 Za znevažovanie športu, úmyselné ovplyvnenie zápasu sa považuje sabotovanie hry viacerými 

hokejistami, zámerné postavenie väčšiny hokejistov nižšej vekovej kategórie, čím došlo k 
neregulárnemu výsledku a ovplyvneniu zápasu sa potrestá klub: 

 

 5.1.1 v priateľskom zápase 

 

  5.1.1.1   prvý prípad    zastavenie činnosti na 1 zápas 

  5.1.1.2   ďalší prípad    zastavenie činnosti na 2 zápasy 

 

 5.1.2 v majstrovskom, medzinárodnom alebo medzištátnom zápase 

 

  5.1.2.1   prvý prípad    zastavenie činnosti na 2 až 3 

         zápasy 

  a5.1.2.2   ďalší prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 1 
         stupeň 

 

Článok 6 Odohratie zápasu v dobe zastavenia činnosti družstva 
 

6.1 Ak družstvo odohrá zápas v dobe zastavenia jeho činnosti, potrestá sa družstvo: 
 

  6.1.1    prvý prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 1 
         stupeň 

  6.1.2    ďalší prípad    vylúčenie družstva z činnosti v 
         SZĽH 

 

Článok 7 Odohratie zápasu proti družstvu, ktoré má zastavenú činnosť 
 

7.1 Ak družstvo odohrá zápas proti družstvu, ktoré má zastavenú činnosť, potrestá sa: 
 

  7.1.1    prvý prípad    zastavenie činnosti na 1až 2 

         zápasy 

  7.1.2    ďalší prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 1 
         stupeň 

 

Článok 8 Odohratie nenahláseného medzinárodného zápasu 
 

8.1 Ak družstvo odohrá nenahlásený medzinárodný zápas na území SR, potrestá sa klub: 
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  8.1.1    prvý prípad    pokuta do 250,- EUR 

  8.1.2    ďalší prípad    pokuta do 500,- EUR 

 

8.2 Ak družstvo odohrá nenahlásený medzinárodný zápas mimo územia SR, potrestá sa klub: 
 

  8.2.1    prvý prípad    pokuta do 500,- EUR 

  8.2.2    ďalší prípad    pokuta do 1 500,- EUR 

 

 

Článok 9 Nesplnenie finančných úhrad v zmysle smerníc 
 

9.1 Kto nesplní finančné úhrady v zmysle smerníc (náhrady rozhodcom, sankcie a pokuty vyrubené, 

disciplinárnymi orgánmi, členský príspevok a pod), potrestá sa: 
 

  9.1.1    prvý prípad    pokuta až do 300,- EUR 

  9.1.2    ďalší prípad    pokuta až do 500,- EUR 

 

 

Článok 10 Manipulácie narušujúce regulárnosť súťaže 
 

10.1. Ak sa fyzická osoba s príslušnosťou ku klubu dopustí disciplinárneho previnenia podľa 
Článku 42, Hlavy I Osobitnej časti tohto Disciplinárneho poriadku s vedomím klubu, uloží 
Disciplinárna komisia trest: 

 

  10.1.1    prvý prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 1 
         stupeň 

  10.1.2    ďalší prípad    vylúčenie družstva zo súťaže o 2 
         stupne 

 

10.2 Porušenie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí sa považuje za 
závažné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť člen SZĽH rozhodnutím disciplinárneho 

orgánu SZĽH vylúčený zo SZĽH. 
 

 

Článok 11 Hospodárske machinácie 
 

11.1 Ak sa klub dopustí hospodárskych machinácií, potrestá sa: 

 

  11.1.1   prvý prípad     pokuta do 1 500,- EUR 

  11.1.2   ďalší prípad     pokuta do 3 000,- EUR 

 

 

Článok 12 Nerešpektovanie platných smerníc a nariadení: 
 

12.1 Ak klub nerešpektuje platné smernice a nariadenia, potrestá sa: 
 

  12.1.1   prvý prípad     pokuta do 1 500,- EUR 

  12.1.2   ďalší prípad     pokuta do 3 000,- EUR 
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Článok 13 Nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárneho prípadu 
 

13.1 Ak sa klub vyhýba prerokovaniu disciplinárneho prípadu, potrestá sa: 

 

  13.1.1   prvý prípad     pokuta do 150,- EUR 

  13.1.2   ďalší prípad     pokuta do 500,- EUR 

 

 

Článok 14 Porušenie antidopingových pravidiel v prípade družstva 
 

14.1 Ak sa u viac ako dvoch členov družstva potvrdí porušenie antidopingového pravidla počas 

súťaže, Súťažná komisia SZĽH uloží družstvu primeranú sankciu a Disciplinárna komisia SZĽH 
uloží disciplinárnu sankciu dodatočne popri uloženým sankciám jednotlivým športovcom, ktorí sa 

previnili, v zmysle článku 44 Hlavy I. Osobitnej časti WADA. 

 

  14.1.1   prvý prípad     pokuta do 5 000,- EUR 

  14.1.2   ďalší prípad     vylúčenie družstva zo súťaže až 
         o 2 stupne 

 

 

Článok 15 Nedodržanie lehoty na úhradu 
 

15.1 Kto nedodrží lehotu 7 dní na uhradenie istiny a uložených pokút v  lehote splatnosti, potrestá 

sa navýšením o 10 % sumy zo základnej istiny. 
 

 

Článok 16 Nedodržanie ďalšej lehoty 
 

16.1 Kto nedodrží lehotu ďalších 7 dní na uhradenie istiny a uložených pokút v nadväznosti podľa 
článku 15 tejto Hlavy Disciplinárneho poriadku, potrestá sa: 

 

  16.1.1   prvý prípad     navýšením sumy o 20%  
         základnej istiny 

  16.1.2   ďalší prípad     navýšením sumy o 50%  
         základnej istiny a zastavenie  

         činnosti družstva do finančného 

         vyrovnania 

 

 

Článok 17 Štart družstiev v zahraničnej majstrovskej hokejovej súťaži bez súhlasu SZĽH 
 

17.1 Ak družstvo štartuje v zahraničnej majstrovskej súťaži bez súhlasu SZĽH potrestá sa klub: 
 

  17.1.1   prvý prípad     pokuta do 3 000,- EUR 

  17.1.2   ďalší prípad     pokuta do 8 000,- EUR  

 

Článok 18 Nedodržanie úhrad odmeny a mzdy 
 

18.1 Ak klub neuhradil základnú odmenu / mzdu hokejistovi, alebo športovému odborníkovi po 
uplynutí lehoty 60 dní od zmluvne dohodnutého termínu na úhradu, ani po ďalších 30 dňoch od 
doručenia písomnej výzvy na dohodu, potrestá sa: 
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  18.1.1   prvý prípad     pokuta do 500,- EUR 

  18.1.2   ďalší prípad     pokuta do 2 000,- EUR 

 

18.2 Ak klub uvedenie nesprávne, alebo nepravdivé údaje o zaplatení záväzkov klubu riadiacemu 

orgánu, či nezaplatenie takýchto záväzkov v termínoch určených riadiacim orgánom, potrestá sa: 

 

  18.2.1   prvý prípad    zákaz transferov a podmienečné  
        zastavenie činnosti príslušnému  
        družstvu až do zaplatenia 

   

  18.2.2   ďalší prípad    zákaz transferov a zastavenie   

        činnosti príslušnému družstvu až  
        do zaplatenia 

 

Článok 19 Porušenie a nedodržanie predpisov zväzu o trénerských licenciách 
 

19.1. Za porušenie alebo nedodržanie Smernice pre udeľovanie trénerských preukazov s 

vyznačenou licenciou SZĽH v hokeji sa stanovujú sankcie hokejovým klubom za každé družstvo 

nasledovne: 

 

  19.1.1   extraliga seniorov    pokuta do 3 000,- EUR 

  19.1.2   I. liga seniorov    pokuta do 1 500,- EUR 

  19.1.3   II. liga seniorov   pokuta do 750,- EUR 

  19.1.4  extraliga juniorov    pokuta do 1 500,- EUR 

  19.1.5   extraliga dorastencov    pokuta do 1 000,- EUR 

  19.1.6   ostatné súťaže juniorov  pokuta do 500,- EUR 

  19.1.7   ostatné súťaže dorastencov   pokuta do 350,- EUR 

  19.1.8   liga kadetov     pokuta do 450,- EUR 

  19.1.9   ostatné súťaže    pokuta do 300,- EUR 

  19.1.10  extraliga žien     pokuta do 500,- EUR 

 

Článok 20 Uvádzanie nesprávnych, alebo neúplných údajov športovou organizáciou 
 

20.1 Ak športová organizácia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, potrestá sa: 

 

  20.1.1   prvý prípad     pokuta do 750,- EUR 

  20.1.2   ďalší prípad     pokuta do 1 500,- EUR 

 

 

Článok 21 Nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov 
súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH 
 

21.1 Ak športová organizácia alebo člen SZĽH nesplní alebo poruší rozhodnutie odborných 
komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH, potrestá sa: 
 

  21.1.1   prvý prípad     pokuta do 750,- EUR 

  21.1.2   ďalší prípad     pokuta do 1 500,- EUR 

 

21.2 Kluby sú povinné zabezpečiť, aby v deň zápasu nikto z hokejistov, športových odborníkov, 
alebo činovníkov zápasu akokoľvek v médiách nehodnotil hokejistov, športových odborníkov, 
alebo 

činovníkov zápasu. Za každé porušenie tohto ustanovenia bude klub potrestaný pokutou 500,- EUR. 
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To sa nevzťahuje na informovanie verejnosti  ohľadne športového výkonu jednotlivých hokejistov a 
športového výkonu družstva podľa subjektívneho názoru hokejistu, športového odborníka alebo 

činovníka zápasu, na účely spravodajstva; ani také vyjadrenie však nesmie byť v rozpore s 
oprávnenými záujmami dotknutej fyzickej osoby. 

 

 

Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou 
osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) 
 

22.1 Ak právnická osoba nedodrží alebo poruší Stanovy, poriadky alebo smernice SZĽH, potrestá 

sa: 

 

  22.1.1    prvý prípad    pokuta do 2 500,- EUR 

  22.1.2    ďalší prípad    pokuta do 5 000,- EUR 

 

Článok 23  Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. spôsobené porušením 
povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu(športová organizácia, klub, člen 
SZĽH ai.) 
 

23.1 Ak sa právnická osoba (športová organizácia, klub, člen SZĽH a i.) ako organizátor podujatia 

disciplinárne previní podľa zák. č. 1/2014 Z.z. potrestá sa: 
23.1. Porušenia povinností organizátora zápasu sa dopustí klub, ktorý ako organizátor zápasu  

a) umožní, aby do priestorov štadiónu vstúpili osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných látok, alebo osoby vnášajúce strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo 
iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich 
sa zápasu, 

b) neprijme opatrenia na zabránenie použitia štátnych symbolov cudzích štátov alebo ich 
predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k 
narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu zápasu, 

c) neprijme opatrenia na zabránenie provokatívnej propagácie alebo vyhlásení nesúcich v sebe 

politický odkaz alebo politické prejavy, 

d) nezabezpečí, aby nedošlo k hromadnému vniknutiu divákov na ľadovú plochu. 
potrestá sa klub 

 

  23.1.1    prvý prípad    pokuta do 7 500,- EUR a  

         uzatvorenie zimného štadióna 

         pre verejnosť až na 5 zápasov 

  23.1.2    ďalší prípad    pokuta do 15 000,- EUR a  

         uzatvorenie zimného štadióna 

         pre verejnosť až na 10 zápasov 

 

23.2 Ak sa fanúšikovia hosťujúceho družstva, nachádzajúci sa pred, počas a po zápase v sektore 
zimného štadióna vyhradenom usporiadateľom pre hosťujúcich fanúšikov dopustia konania: 

a) použijú alebo vnesú do sektoru pre hosťujúcich fanúšikov (alebo do iného priestoru na 
zimnom štadióne) strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku alebo iné predmety, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť, život alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného 
podujatia, 

b) použijú štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo 
iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo 

ohrozeniu riadneho priebehu stretnutia, 

c) dopustia sa provokatívnej propagácie alebo vyhlásení nesúcich v sebe politický odkaz alebo 

politické prejavy, 
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d) vniknú na ľadovú plochu. 
potrestá sa hosťujúci klub 

 

23.2.1   prvý prípad     pokuta do 7.500,- EUR 

  23.2.2   ďalší prípad     pokuta do 15.000,- EUR 
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Článok I 
Základné ustanovenia 
Ľadový hokej v Slovenskej republike sa hrá podľa platných pravidiel Medzinárodnej hokejovej 
federácie (IIHF). Súťažný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja je základným 
športovo − technickým predpisom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Súťažný poriadok 
SZĽH rieši podmienky organizácie a riadenia súťaží a zápasov SZĽH. Je záväzný pre 
Slovenský zväz ľadového hokeja, všetky družstvá a kluby ľadového hokeja, hokejistov, 
športových odborníkov a ďalšie subjekty s príslušnosťou k SZĽH. 
 

1.1 Výklad pojmov 
1.1.1 Slovenský zväz ľadového hokeja je občianske združenie Slovenský zväz ľadového 
hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 30845386, zapísaný v registri 
národných športových zväzov Ministerstva (ďalej len „ SZĽH “), 
1.1.2 zákon o športe je zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, 
1.1.3 International Ice Hockey Federation je Medzinárodná federácia ľadového hokeja 
so sídlom v Zürichu, Švajčiarsko, s celosvetovou pôsobnosťou pre ľadový hokej (ďalej len                
„ IIHF “), 
1.1.4 hokej je ľadový hokej a inline hokej, 
1.1.5 hokejista je každá fyzická osoba, ktorá má príslušnosť k SZĽH bez ohľadu na 
pohlavie, ktorá pôsobí v súťaži organizovanej SZĽH, alebo ktorá je spôsobilá nastúpiť za 
slovenskú štátnu reprezentáciu bez ohľadu a miesto, kde hrá hokej, pričom ide o korčuliara 
alebo brankára; ak sa výslovne uvádza hokejistka, platí, že ide o korčuliarku alebo 
brankárku; 
1.1.6. vrcholový športovec je hokejista extraligy seniorov a 1. ligy seniorov a hokejistka 
súťaže žien. 
1.1.7. hokejista výkonnostného športu je hokejista 2. ligy seniorov a hokejista 
mládežníckej vekovej kategórie . 
1.1.8 Talentovaný športovec je hokejista do 23 rokov, ktorý prejavil vysokú úroveň 
talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu 
talentovaných športovcov, ktorý vedie SZĽH.  
1.1.9 športový odborník je uvedený v čl. 3.11. a to: 

a) tréner a inštruktor športu, 
b) fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe na základe odbornej  
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, 
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe na základe odbornej 
spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (najmä rozhodcovia, technickí 
vedúci, pomocní činovníci mimo ľadu), 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami 
súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, 
e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), 
f) funkcionár športovej organizácie a 
g) dopingový komisár. 

1.1.10 hráčska zmluva je zmluva uzatvorená medzi klubom a hokejistom, vrátane zmluvy, 
ktorá je uzatvorená s maloletým hokejistom, ktorý dovŕši 15 rokov veku, ktorej predmetom 
je vykonávanie športu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. a je zaevidovaná na SZĽH v zmysle tohto poriadku a zákona o športe.  
1.1.11 súťažné obdobie je stanovené v bode 4.1.1. tohto poriadku.  
1.1.12 činovníci majstrovských zápasov SZĽH sú osoby určené predpismi SZĽH, najmä 
delegovaný hlavný rozhodca, čiarový rozhodca, inštruktor rozhodcov, delegát zväzu, lekár 
zápasu, funkcionári zápasu mimo ľadovú plochu podľa pravidiel ľadového hokeja, tréner 
družstva, vedúci družstva, manažér družstva/klubu, hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, 
bezpečnostný manažér, 
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1.1.13 klub je športová organizácia, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je 
športová činnosť, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu pre hokejistov a je 
súčasne riadnym alebo registrovaným členom SZĽH  
1.1.14 riadiaci orgán súťaže je definovaný v bode 1.1.22 Stanov. 
1.1.15 súťaž je akákoľvek profesionálna alebo amatérska súťaž v hokeji, ktorú riadi 
a organizuje SZĽH 
1.1.16 iná súťaž je súťaž, ktorej účastníkmi sú členovia SZĽH, ale nie je riadená a 
organizovaná SZĽH 
1.1.17 ostaršenie – povolenie štartu hokejistu z nižšej vekovej kategórie do vyššej vekovej 
kategórie. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený upraviť ostaršenie pre jednotlivé súťaže pre 
príslušné súťažné obdobie 
1.1.18 omladšenie – povolenie štartu hokejistky z vyššej vekovej kategórie do nižšej 
vekovej kategórie, platí len pre hokejistky, ak SZĽH neustanoví inak. Riadiaci orgán upraví 
omladšenie pre jednotlivé súťaže v usmernení pre príslušné súťažné obdobie.  
1.1.19  zmiešané družstvo družstvo zložené z hokejistov a hokejistiek 
1.1.20 pravidlá ľadového hokeja platné pravidlá ľadového hokeja schválené a 
publikované Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). 
1.1.21 hracia plocha priestor s ľadovou plochou určený na hru ľadového hokeja podľa 
pravidiel IIHF alebo podľa pravidiel minihokeja SZĽH. 
1.1.22 minihokej špecifická aktivita v ľadovom hokeji vo vekovej kategórii prípraviek, ktorá 
sa riadi osobitnými pravidlami schválenými SZĽH 
1.1.23 športovo - technické dokumenty sú: zoznam družstva, súpiska družstva, 
ostaršenie, zápis o zápase a ďalšie podľa pokynov SZĽH. 
1.1.24 reorganizácia súťaže je len zrušenie alebo založenie novej súťaže. 
1.1.25 aktívny hokejista je hokejista, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil  najmenej na 
troch súťažných zápasoch organizovaných SZĽH. 
 
1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 
1.2.1 SZĽH vydáva a používa pre potreby riadenia a organizovania súťaží tieto špecializované 
tlačivá a listiny: 
1.2.1.1 podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 
tohto poriadku, 
1.2.1.2 samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu  
1.2.1.3 zoznamy kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 
Prestupového poriadku SZĽH - hráčov v kategóriách juniori, dorastenci, kadeti, žiaci, 
prípravka, ktorí sú zároveň aktívnymi hokejistami s platnou hráčskou licenciou (KRP) a to 
jednotlivo pre družstvá. Tieto zoznamy tvoria prílohu k prihláške do súťaže a nie sú športovo-
technickým dokumentom pre súťažné zápasy. SZĽH môže v podmienkach pre prihlásenie sa 
družstiev do súťaže určiť výnimky, týkajúce sa statusu aktívneho hokejistu. 
1.2.1.4 licenciu pre súťaž, ktorú vydáva VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu príslušnej 
súťaže SZĽH. 
1.2.1.5 pred začiatkom každej súťaže prostredníctvom VV SZĽH smernice pre súťaže SZĽH, 
ktoré stanovujú športovo-technické parametre, špecifikácie, pokyny, výnimky, výkon a 
aplikáciu Súťažného poriadku SZĽH a Pravidiel ĽH. 
 
1.3 Definícia súťaže 
Na účely tohto súťažného poriadku 
1.3.1 Súťaž je hranie hokeja podľa pravidiel ľadového hokeja IIHF, ktorého cieľom je  
dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu. 

1.3.1.1 Pre účely tohto súťažného poriadku sa za súťaž považuje aj minihokej hraný 
podľa osobitných pravidiel, organizovaný SZĽH.  

1.3.2. Za súťaž v ľadovom hokeji sa považuje aj súťaž, ktorú riadi a organizuje 

Kommentar [1]: Znenie bodu 1.2.1.5 
schválené uznesením VV SZĽH 
2/2019/9. 

Kommentar [2]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 
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1.3.2.1 IIHF, 
1.3.2.2 členský zväz IIHF, 
1.3.2.3 SZĽH alebo športová organizácia, ktorú poveril SZĽH riadením súťaže. 

1.3.3 Za majstrovskú súťaž sa považuje: 
1.3.3.1 každá súťaž v ktorej sa udeľuje titul „majster“ príslušnej vekovej kategórie na 

príslušnom území 
1.3.3.2 každá dlhodobá súťaž, ktorú organizuje a riadi SZĽH 

1.3.4 Majstrovskej súťaže v ľadovom hokeji sa zúčastňujú členovia SZĽH alebo družstvá 
klubov, ktorým udelil SZĽH súhlas. 
1.3.5 Nemajstrovská súťaž je každá súťaž, ktorá nie je definovaná v bode 1.3.3. 
1.3.6 SZĽH riadi a organizuje súťaže družstiev vo vekových kategóriách: 

1.3.6.1  0.ročník, predprípravka -  nesúťažná veková kategória 
1.3.6.2  1.ročník, predprípravka -  nesúťažná veková kategória 
1.3.6.3  2.ročník predprípravka -  nesúťažná veková kategória 
1.3.6.4  3.ročník prípravka - súťažná veková kategória 
1.3.6.5  4.ročník prípravka - súťažná veková kategória 
1.3.6.6  5.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 
1.3.6.7  6.ročník mladší žiaci - súťažná veková kategória 
1.3.6.8  7.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória 
1.3.6.9  8.ročník starší žiaci - súťažná veková kategória  
1.3.6.10  9. a 10. ročník kadeti - súťažná veková kategória 
1.3.6.11  dorastenci - súťažná veková kategória 
1.3.6.12  juniori - súťažná veková kategória 
1.3.6.13  seniori (ženy/muži) - súťažná veková kategória 

1.3.7. V podmienkach pre prihlásenie sa družstiev do súťaží a v smerniciach SZĽH pre 
jednotlivé súťaže sa určí, ktorá veková kategória je súťažná resp. nesúťažná. 
 

1.4 Hierarchia súťaží SZĽH 
1.4.1 SZĽH určuje pre potreby Súťažného poriadku, ako aj pre potreby prestupových 
vzťahov v rámci SZĽH nasledovnú hierarchiu úrovne a pomenovanie súťaží: 

1. úroveň  extraliga seniorov alebo zahraničná súťaž vekovej kategórie dospelých, 
najvyššej úrovne súťaže, organizovaná členským zväzom IIHF, ktorý je 
účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom 
hokeji 

2. úroveň  I. liga seniorov 
3. úroveň  extraliga juniorov 
4. úroveň  extraliga dorastu 
5. úroveň  II. liga seniorov a liga žien 
6. úroveň  I. liga juniorov 
7. úroveň  I. liga dorastu 
8. úroveň  liga kadetov 

 9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 
10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 
11. úroveň      liga mladších žiakov 6 ročník 
12. úroveň  liga mladších žiakov 5. ročník 
13. úroveň  súťaže prípraviek 
14. úroveň  regionálna nižšia súťaž seniorov 
15. úroveň  regionálna nižšia súťaž juniorov 
16. úroveň  regionálna nižšia súťaž dorastu 
17. úroveň  regionálna nižšia súťaž starších žiakov 
18. úroveň  regionálna nižšia súťaž mladších žiakov 

Kommentar [3]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať zmenu bodu 
1.3.6.1 - 1.3.6.13 

Kommentar [4]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 3.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Nastaviť financovanie 
pre nesúťažné kategórie 
samostatne.(1.5O0,-€  / družstvo, 
každé družstvo ktoré poberie dotáciu sa 
musí zúčastniť turnajov riadených 
SZĽH) Financie ponechať v systéme 
pre vyššie kategórie, kde sú náklady 
neporovnateľne vyššie. Pri dnešnom 
nastavení dostane klub za družstvo 12 ...
Kommentar [5]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča neprijať návrh HK 
Dukla Trenčín. 
Dôvod: KM doporučuje neschváliť 
návrhy Dukly Trenčín na zmeny čl. ...

Kommentar [6]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [7]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [8]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [9]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [10]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [11]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [12]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [13]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [14]: Návrh HK Dukla 
Trenčín: 4.ročník prípravka - nesúťažná 
veková kategória. 
Odôvodnenie: Dôvod: Nastaviť 
financovanie pre nesúťažné kategórie ...
Kommentar [15]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať doplnenie bodu 
1.3.7 
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1.4.2 SZĽH určuje, že pri zmene termínov majstrovských zápasov, majú jednotlivé súťaže 
nasledovnú prioritu: 

1. úroveň  extraliga seniorov 
2. úroveň  extraliga juniorov 
3. úroveň  I. liga seniorov 
4. úroveň  extraliga dorastu 
5. úroveň  liga kadetov 
6. úroveň  liga žien a II. liga seniorov 
7. úroveň  I. liga juniorov 
8. úroveň  I. liga dorastu 
9. úroveň  liga starších žiakov 8. ročník 
10. úroveň     liga starších žiakov 7. ročník 
11. úroveň      liga mladších žiakov 6 ročník 
12. úroveň liga mladších žiakov 5. ročník  
13.úroveň  ostatné regionálne súťaže seniorov, žien, juniorov, dorastu, žiakov 

a prípraviek 
1.4.3 V prípade kolízie termínov viacerých súťaží rozhoduje o určení termínu a hracej dobe  
SZĽH, ktorá má určenú prioritu podľa bodu 1.4.2. 
 
1.5 Ihrisko 
1.5.1 Každý klub, ktorý sa zúčastňuje majstrovských súťaží riadených a organizovaných 
SZĽH, je povinný najneskôr s podaním prihlášky do príslušnej súťaže oznámiť SZĽH zimný 
štadión, ktorý je pre danú súťažnú kategóriu a súťažnú sezónu vedený ako domáci súťažný 
štadión, ktorý musí spĺňať kritériá podľa pravidiel IIHF. 
1.5.2 Súťažné zápasy sa hrajú na ihriskách, ktoré svojimi rozmermi a technickým stavom 
vyhovujú pravidlám ľadového hokeja IIHF alebo podľa pravidiel SZĽH pre minihokej.  
1.5.3 Podmienkou účasti klubu v súťaži je zimný štadión, ktorý je spôsobilý na užívanie ako 
ihrisko v zmysle podmienok a pravidiel jednotlivých súťaží. SZĽH kontroluje spôsobilosť 
súťažných zimných štadiónov a vydáva protokol o spôsobilosti zimného štadióna na príslušnú 
sezónu, ktorý je zverejnený v šatni rozhodcov dotknutého zimného štadióna a v 
informačnom systéme SZĽH. 
1.5.4 Domáci súťažný štadión musí mať vhodne umiestnenú štátnu vlajku Slovenskej 
republiky a symboliku SZĽH, a to na viditeľnom a dôstojnom mieste. Riadni členovia SZĽH, 
ktorí sa zúčastňujú majstrovských súťaží, môžu vhodným a dôstojným spôsobom ku štátnej 
vlajke Slovenskej republiky a symbolike SZĽH umiestniť aj symboliku svojho klubu. 
1.5.5 Pokiaľ klub hrá svoje domáce zápasy na otvorenom zimnom štadióne, je povinný mať 
zabezpečené náhradné ihrisko − krytý zimný štadión s ľadovou plochou tak, aby sa zápas          
v prípade nepriaznivého počasia mohol odohrať na náhradnom ihrisku. 
 
 

1.6 Zázemie 
1.6.1 Pre potreby účasti v majstrovských súťažiach je klub povinný zabezpečiť na domácom 
súťažnom štadióne v súčinnosti s prevádzkovateľom takéhoto štadióna potrebné športovo - 
technické zázemie. 
1.6.2 Základné podmienky pre regulárne súťažné zázemie, ktoré musí domáci klub 
zabezpečiť počas celej súťažnej sezóny sú: 
1.6.2.1 dve uzamykateľné šatne s minimálnou teplotou 20 stupňov Celzia, so sociálnym 
zariadením (wc + sprchy s teplou vodou najmenej 23 stupňov Celzia) pre hosťujúce družstvá 
1.6.2.2 samostatná uzamykateľná šatňa s minimálnou teplotou 20 stupňov Celzia pre 
rozhodcov so sociálnym zariadením (wc + sprchy s teplou vodou najmenej 23 stupňov 
Celzia) a s bezpečnostným kovaním (guľa) 
1.6.2.3 vyhradený uzamykateľný priestor pre činovníkov majstrovských zápasov SZĽH s 
funkčnou elektrickou prípojkou a pripojením na internet 
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1.6.2.5 funkčná elektronická časomiera s ukazovateľom hracieho času, periódy, skóre, 
trestov, určením domáceho a hosťujúceho družstva a sirénou, 
1.6.2.6 osvetlenie a ozvučenie hracej plochy 
1.6.2.7 parkovacie miesto pre autobus hostí a najmenej 3 osobné motorové vozidlá 
rozhodcov, delegátov a činovníkov SZĽH 
1.6.2.8 Adekvátne vybavená Miestnosť na poskytnutie prvej pomoci, v ktorej sa nachádzajú 
aj tieto zdravotnícke pomôcky: kompletne vybavená lekárnička, spinálna záchranná doska s 
popruhmi a fixátorom hlavy, (nosidlá), fixátor krčnej chrbtice (detský a pre dospelých), 
fixačná dlaha na zlomeniny horných a dolných končatín. V extralige seniorov povinne aj 
automatický externý defibrilátor. Odporúčaná výbava Miestnosti pre poskytnutie prvej 
pomoci bude určená osobitným predpisom SZĽH. 
 

Článok II 
2.1 Riadenie súťaže 
2.1.1 Riadiaci orgán súťaže je SZĽH, ktorý  riadi súťaže prostredníctvom svojho 
profesionálneho aparátu 
2.1.2 SZĽH môže poveriť riadením a organizovaním súťaže inú športovú organizáciu v zmysle 
§ 16 ods. 2 písm. f) Zákona o športe, na ktorú prechádzajú právomoci riadiaceho orgánu 
súťaže v rozsahu písomného poverenia s výnimkou právnych úkonov, ktoré sa týkajú 
licenčného konania. 
2.1.3. SZĽH schvaľuje štruktúru súťaží prostredníctvom VV SZĽH, eviduje prihlášky do súťaží, 
určuje model súťaží, žrebuje nasadenie družstiev do súťaží, overuje výsledky hokejových 
stretnutí, rozhoduje o námietkach účastníkov súťaží, rozhoduje o úprave počtu bodov 
účastníkovi súťaže, rozhoduje o kontumácii hokejových stretnutí v zmysle osobitného 
predpisu SZĽH. 
2.1.4 SZĽH má tieto práva: 

2.1.4.1 určuje základné podmienky a kritériá súťaže vrátane podmienok účasti v 
súťaži spravidla 60 dní pred začiatkom nesúťažného obdobia a tiež podmienky, ktoré 
sa vzťahujú na športoviská (zimné štadióny), 
2.1.4.2 poskytuje vysvetlenia a metodické pokyny k určeným podmienkam a kritériám 
jednotlivých súťaží, ktoré riadi a vydáva smernicu príslušnej súťaže 

2.1.4.3 určiť výnimky v mládežníckych a ženských kategóriách 
2.1.4.4 prostredníctvom VV SZĽH schvaľuje podmienky pre zaradenie družstiev do 
príslušnej súťaže 
2.1.4.5 určuje podmienky pre vekové výnimky v mládežníckych a ženských 
kategóriách pre danú súťažnú sezónu 
2.1.4.6 určuje podmienky pre obmedzenie štartu hosťujúcich hokejistov v družstve 
pre danú súťažnú sezónu 
2.1.4.7 prostredníctvom VV SZĽH schvaľuje návrh na počet zahraničných hokejistov, 
ktorí sú oprávnení štartovať za družstvo v jednom majstrovskom zápase, v súťažiach, 
ktoré sú riadené a organizované SZĽH pre danú súťažnú sezónu, a to pre vekovú 
kategóriu seniorov.  
2.1.4.8 môže určiť ako podmienku účasti družstva v súťaži peňažný vklad. Tento 
peňažný vklad (kaucia) prepadá v prospech SZĽH, pokiaľ družstvo vystúpi zo súťaže v 
čase po vydaní záväzného rozpisu súťaže alebo je zo súťaže vylúčené. Z tohto vkladu 
sú uhrádzané všetky finančné sankcie, ktoré uloží SZĽH klubu počas súťaže, ako aj 
poplatky za opravné prostriedky a náhrady za škody, ktoré vznikli iným klubom v 
súvislosti s činnosťou klubu. Celý vklad alebo čiastku zníženú prípadné sankcie a 
poplatky vráti SZĽH klubu do 30 dní odo dňa skončenia príslušnej súťaže. 
2.1.4.9 Rozhoduje o výsledku predčasne ukončeného zápasu rozhodcom 

2.1.5 SZĽH má tieto povinnosti: 
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2.1.5.1 stanovuje model súťaže pre jednotlivé vekové kategórie na príslušnú súťažnú 
sezónu, a to spravidla 30 dní pred začiatkom príslušnej súťaže1 
2.1.5.2 určuje herný plán dlhodobej súťaže, propozície krátkodobej súťaže vrátane 
termínov zápasov 
2.1.5.3 zabezpečuje riadny priebeh súťaží podľa stanoveného rozpisu 
2.1.5.4 komunikuje s účastníkmi súťaží, odbornými pracoviskami SZĽH a VV SZĽH 
2.1.5.5 schvaľuje výsledky súťaže 
2.1.5.6 kontroluje štatistické údaje jednotlivých súťaží, ktoré organizuje a riadi 
2.1.5.7 rieši podnety, pripomienky a sťažnosti jednotlivých družstiev alebo ich členov 
k riadeniu a organizácii súťažného procesu ako prvostupňový orgán 
2.1.5.8 oceňuje družstvá, ktoré sú umiestnené na prvých troch miestach a 
jednotlivcov v určených kategóriách po skončení súťaže 

 

2.2 Plánovanie súťaže 
2.2.1 SZĽH vytvára pri plánovaní súťaží také predpoklady, aby sa ľadový hokej na Slovensku 
hral v súlade s asociačnými termínmi IIHF. 
2.2.2 SZĽH plánuje súťaže tak, aby boli v súlade s potrebami klubov, ich športovými a 
ekonomickými záujmami a v odôvodnených prípadoch prihliada na regionálny princíp súťaží. 
2.2.3 Pri plánovaní súťaží kladie dôraz na potreby a záujmy mužskej a ženskej seniorskej 
reprezentácie, a na potreby reprezentačných družstiev mužov do 20, do 18 rokov (U20 a 
U18) a reprezentačného družstva do 18 rokov žien. 
2.2.4 Pri rešpektovaní podmienok stanovených v bode 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 SZĽH pripraví 
kalendáre súťaží. 
2.2.5 SZĽH pripravuje a prostredníctvom VV SZĽH schvaľuje krátkodobý (1 rok), strednodobý 
(4 roky) a dlhodobý (10 rokov) plán jednotlivých súťaží, v nadväznosti na stratégiu rozvoja 
slovenského ľadového hokeja.  
2.2.6 Údaje stanovené v kalendároch súťaží sú záväzné pre všetky kluby, všetkých 
hokejistov a športových odborníkov. Bezdôvodné nedodržanie termínov v kalendároch súťaží 
zo strany účastníka súťaže, sa považuje za porušenie Súťažného poriadku a podlieha 
disciplinárnemu konaniu. 
 

2.3 Schvaľovanie podmienok na účasť v súťaži 
2.3.1 Splnenie podmienok na účasť v súťaži zo športovo−technického hľadiska podlieha 
schváleniu SZĽH. Družstvá, ktoré splnili podmienky na účasť v súťaži sa zaraďujú do 
príslušného termínovníka súťaže. 
2.3.2 Kluby sa môžu so svojimi družstvami zúčastniť súťaží vtedy, ak majú splnené 
podmienky na udelenie licencie pre príslušnú súťaž v zmysle podmienok stanovených SZĽH a 
je družstvu klubu udelená licencia pre príslušnú súťaž. 
2.3.3 Súťaže a zápasy s medzinárodnou účasťou povoľuje výhradne SZĽH. 
2.3.4 Účasť družstva klubu, ktorý je členom SZĽH v zahraničnej majstrovskej hokejovej 
súťaži je povolená výhradne so súhlasom SZĽH. O vydaní súhlasu rozhodne Výkonný výbor 
SZĽH na základe písomnej žiadosti klubu a odporúčania riadiaceho orgánu príslušnej 
domácej a zahraničnej súťaže. Ak SZĽH udelí súhlas s účasťou družstva klubu, ktorý je 
členom SZĽH v zahraničnej majstrovskej hokejovej súťaži na obdobie viacerých súťažných 
období alebo na neurčitý čas, je takýto klub povinný predkladať SZĽH pred začiatkom 
každého súťažného obdobia doklady podľa bodu 2.3.5.1 a 2.3.5.8. 
2.3.5 Žiadateľ o účasť družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži je povinný s 
písomnou žiadosťou predložiť: 

2.3.5.1 zoznam hokejistov a členov realizačného tímu družstva, 

                                                             
1
 Uznesenie VV SZĽH č. 1/2019/PR2 zo zápisnice č. 1 VV SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 10. júla 

2019 až 11. júla 2019 

Kommentar [16]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 

Kommentar [17]: Znenie bodu 
2.1.5.1 schválené uznesením VV SZĽH 
1/2019/PR2 
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2.3.5.2 potvrdenie o spôsobilosti domovského zimného štadióna na štart v príslušnej 
súťaži, ako aj zmluvu o oprávnení na jeho užívanie, 

2.3.5.3 štatút a športovo - technické podmienky príslušnej súťaže, 
2.3.5.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, príslušného správcu 

dane o vysporiadaní záväzkov, nie staršie ako 3   mesiace  pred podaním 
žiadosti. Písomné vyhlásenie, že má na území Slovenskej republiky 
vysporiadané všetky splatné finančné záväzky voči tretím stranám, najmä voči 
hokejistom a športovým odborníkom ku dňu podania žiadosti. 

2.3.5.5 finančnú garanciu ako záruku vysporiadania prípadných finančných záväzkov, 
ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v zahraničnej súťaži, vo 
výške určenej SZĽH alebo riadiacim orgánom zahraničnej súťaže, 

2.3.5.6 odporúčacie stanovisko SZĽH a riadiaceho orgánu zahraničnej súťaže, 
2.3.5.7 stanovisko príslušného národného zväzu ľadového hokeja,  
2.3.5.8 písomný záväzok žiadateľa, že doručí SZĽH kópie hráčskych zmlúv najneskôr 

do 7 dní odo dňa ich registrácie, alebo potvrdenia príslušného orgánu 
zahraničnej majstrovskej súťaže, alebo zmlúv, ktoré pre daný účel vyžaduje 
príslušný orgán zahraničnej súťaže. Tiež všetky disciplinárne rozhodnutia 
príslušného orgánu zahraničnej majstrovskej súťaže, v súvislosti s 
účinkovaním klubu v zahraničnej súťaži 

2.3.5.9 V prípade takejto žiadosti družstva klubu si VV SZĽH môže vyžiadať 
stanoviská riadiaceho orgánu zahraničných súťaží, ďalších odborných orgánov 
a komisií SZĽH a ďalšie dokumenty od žiadateľa. 

2.3.6 Na vydanie súhlasu nie je právny nárok. 
2.3.7 Porušenie ustanovení bodu 2.3.5 tohto článku má za následok disciplinárne konanie. 
2.3.8 SZĽH môže stanoviť ekonomické, športové a organizačné podmienky účasti družstva v 
súťaži. 
2.3.9 SZĽH môže tiež určiť ako podmienku účasti družstva v súťaži peňažný vklad – kauciu 
podľa bodu 2.1.4.8. tohto poriadku. 
2.3.10 SZĽH môže ako podmienku účasti družstva v súťaži určiť štartovné. Podmienky a 
spôsob úhrady štartovného určí osobitný predpis.    
2.3.11 SZĽH má právo nezaradiť do súťaže, alebo vylúčiť z účasti v súťaži družstvo, ktoré 
porušuje platné Stanovy a poriadky SZĽH, alebo porušuje svoje povinnosti, ktoré mu určil 
SZĽH, alebo ktoré neplní podmienky účasti družstva v príslušnej súťaži. 
2.3.12 SZĽH dáva návrh DK SZĽH na zastavenie registračného a prestupového konania 
klubu, ktorý má preukázateľne záväzky po dobe splatnosti viac ako 730 dní voči SZĽH, 
klubom, hokejistom a športovým odborníkom. 
2.3.13 Ak dôjde k zlúčeniu Klubov, ktoré majú sídlo v tom istom meste alebo obci, Kluby 
predložia zmluvu, v ktorej bude jasne definovaný nástupnícky Klub a skutočnosť, že naňho 
prechádzajú všetky práva a povinnosti zanikajúceho Klubu. 
2.3.14 SZĽH má právo upravovať súťažné pravidlá pre jednotlivé vekové kategórie s 
prihliadnutím na rozvoj slovenského ľadového hokeja. 
 

2.4 Hodnotenie súťaže a ocenenia 
2.4.1 SZĽH po skončení sezóny prostredníctvom VV SZĽH zhodnotí súťaž po športovej, 
technickej, marketingovej a spoločenskej stránke.  
2.4.2 SZĽH dbá na to, aby zabezpečil motiváciu hokejistov a družstiev dosahovať čo 
najlepšie športové výkony a výsledky. Za tým účelom udeľuje ocenenia v majstrovských 
súťažiach. 
2.4.3 SZĽH oceňuje spravidla všetky družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom (zlato), druhom 
(striebro) a treťom (bronz) mieste v majstrovských súťažiach, a to ocenením družstva – 
pohár, plaketa a ocenením jednotlivcov – medaila.  
2.4.4 V súťažiach v Slovenskej republike sa v sezóne  udeľujú tieto ocenenia: 
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2.4.4.1 Majster Slovenskej republiky – v súťažiach: Extraliga seniorov,  extraliga žien,   
extraliga juniorov, extraliga dorastu, liga kadetov, liga starších žiakov,  
2.4.4.2 Víťaz I. ligy Slovenskej republiky – v súťaži: I. liga seniorov, I.liga juniorov a 
I.liga dorastu 
2.4.4.3 Víťaz II. ligy Slovenskej republiky – v súťaži: II. liga seniorov 
2.4.4.4 Víťaz regiónu – v súťaži: regionálna súťaž 

2.4.5 SZĽH súčasne vyhodnocuje a oceňuje individuálne výkony a počiny hokejistov a 
športových odborníkov.  v súťaži spravidla týmito oceneniami: 

2.4.5.1 najproduktívnejší hráč súťaže 
2.4.5.2 najlepší strelec súťaže 
2.4.5.3 najproduktívnejší obranca súťaže 
2.4.5.4 najlepší brankár súťaže 
2.4.5.5 cena za fair play 
2.4.5.6 najlepší tréner súťaže 
2.4.5.7 cena za osobitný prínos v súťaži 

2.4.6 SZĽH môže oceniť aj počínanie si družstva v súťaži, napr. cenou fair play za 
najslušnejšie družstvo v súťaži, cena za najproduktívnejšie družstvo v súťaži a podobne. 
2.4.7 SZĽH prostredníctvom Výkonnému výboru SZĽH navrhuje ocenenia hokejistov a 
športových odborníkov v jednotlivých kategóriách. 
2.4.8 Klub, ktorý je držiteľom putovného ocenenia, je povinný toto ocenenie vrátiť  
SZĽH najneskôr 30 dní pred ukončením nového ročníka súťaže, alebo začiatkom turnaja. 
Nedodržanie povinnosti sa považuje za disciplinárne previnenie. 
 

Článok III 
Organizovanie súťaže 
3.1 Hokejista 
3.1.1 Hokejista môže štartovať v zápase za týchto podmienok účasti v súťaži: 

3.1.1.1 je registrovaný v klube, ktorý je členom SZĽH 
3.1.1.2. má platnú lekársku prehliadku, 
a) u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo, ak ide o 
vrcholového športovca alebo hokejistu uvedeného v zozname talentovaných 
športovcov, tiež hokejistu hrajúceho súťaže extraliga dorastu, extraliga juniorov, 
extraliga seniorov, 1. liga seniorov, extraliga žien organizované SZĽH v kategórii 
dorast, juniori, seniori extraliga, 1.liga, ženy   
b) u všeobecného lekára, ak ide o dospelých hokejistov výkonnostného športu, ak 
nemá prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 
lekárstvo 
c) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ak ide o hokejistov 
mládežníckej vekovej kategórie neuvedených v zozname talentovaných športovcov, 
ak nemá prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 
lekárstvo. Za platnú lekársku prehliadku sa považuje lekárska prehliadka, ktorú 
hokejista absolvoval aspoň raz za posledných 12 mesiacov. 
3.1.1.3 je v súlade s predpismi zapísaný na zozname družstva klubu pre príslušnú 
súťaž 
3.1.1.4 má uzatvorenú hráčsku zmluvu, v prípade, že dovŕšil 15. rok veku ak hrá 
súťaž vekovej kategórie kadetov, dorastencov, juniorov alebo seniorov, úrovne 
súťaženia Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov a najneskôr po druhom súťažnom 
zápase alebo do 30 dní od uzatvorenia hráčskej zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr, 
má hráčsku zmluvu zaevidovanú na SZĽH 
3.1.1.5. Má platné potvrdenia o ostaršení hokejistu. 

3.1.2. Podmienka uvedená v bode 3.1.1.4 sa nevzťahuje na hokejistky 
3.1.32. Hokejista je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja. 
 

Kommentar [18]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať zmeny bodov 
3.1.1.4 a 3.1.2 
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3.2 Družstvo 
3.2.1 Na účely prihlásenia sa do akejkoľvek súťaže organizovanej a riadenej SZĽH, sa za 
družstvo považuje skupina najmenej 16 hokejistov (vrátane brankára), ktorí sú registrovaní v 
materskom klube, alebo pôsobia v materskom klube na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 
Prestupového poriadku SZĽH a sú zároveň aktívnymi hokejistami  s platnou hráčskou 
licenciou (KRP). Klub, ktorý prihlasuje družstvo do súťaže  je riadnym alebo registrovaným 
členom SZĽH, ktorých klub zapíše na oficiálny zoznam hokejistov. Hokejisti uvedení v 
oficiálnom zozname hokejistov sa môžu zmeniť aj v priebehu súťaže. Po skončení obdobia 
určeného na prihlásenie sa do súťaže až do konca prestupového obdobia, musia byť na 
zoznam družstva pre jednotlivé súťaže dopísaní aj hráči, ktorí pôsobia v klube na hosťovaní. 
Hráči, ktorí boli vyradení, musia byť zo zoznamu vyškrtnutí. 
3.2.2 Za regulárny sa považuje taký majstrovský/nemajstrovský zápas, na ktorý nastúpi 
družstvo s počtom najmenej 10 korčuľujúcich hráčov a 1 brankár. 
3.2.3 Základnými podmienkami pre štart družstva v súťaži sú: 

3.2.3.1 platná licencia SZĽH, vydaná klubu pre súťaž príslušnej vekovej kategórie, 
3.2.3.2 zoznam družstva podľa bodu 3.7 
3.2.3.3 zaevidované zmluvy na Matrike SZĽH 
3.2.3.4 zmluva o vytvorení tzv. farmárskeho družstva (v prípade potreby) 
3.2.3.5 zoznam nominačných listov a zmlúv reprezentantov Slovenskej republiky pre 

špecializované projekty výchovy talentovanej mládeže zriadené SZĽH 
 

3.3 Farmárske družstvo 
3.3.1 Každý klub riadny člen SZĽH (ďalej len “materský klub”), má možnosť vytvoriť si za 
účelom jednoduchšej spolupráce s iným klubom ľadového hokeja v Slovenskej republike 
výhradne vo vekovej kategórii seniorov farmárske družstvo. 
3.3.2 Farmárske družstvo vzniká registráciou Zmluvy o vytvorení farmárskeho družstva na 
Matrike SZĽH, ak zmluva o vytvorení farmárskeho družstva obsahuje náležitosti podľa čl. 
3.3.3. 
3.3.3. Zmluva o vytvorení farmárskeho družstva obsahuje tieto náležitosti: 

3.3.3.1. Zmluvnými stranami sú na jednej strane materský klub a na druhej strane 
klub, ktorý neprihlásil do súťaží SZĽH v kategórii seniorov svoje B družstvo, 
3.3.3.2 Farmárskym družstvom je družstvo seniorov klubu riadneho člena SZĽH (ďalej 
len “farmársky klub”), ktoré je zaradené v štruktúre súťaží SZĽH do súťaže najmenej 
o jednu úroveň nižšej ako družstvo seniorov hlavného klubu. 

3.3.4. Zmluvu materský klub doručí v 3 vyhotoveniach súčasne s doručením prihlášok do 
súťaží SZĽH. Matrika SZĽH zaregistruje zmluvu o vytvorení farmárskeho družstva, zašle jeden 
rovnopis zaregistrovanej zmluvy materskému klubu a jeden rovnopis zaregistrovanej zmluvy 
farmárskemu klubu. Jeden zaregistrovaný rovnopis zmluvy bude uložený na Matrike SZĽH, 
ktorá oboznámi o zaregistrovaní tejto zmluvy SZĽH. 
3.3.5 Každý klub môže mať zaregistrovanú v jednej sezóne len jednu zmluvu o vytvorení 
farmárskeho družstva. 
3.3.6 Po zaregistrovaní zmluvy sa bude pohyb hokejistov medzi oboma zmluvnými stranami 
považovať za voľný aj po ukončení prestupového obdobia, t.j. bez nutnosti matričných 
úkonov podľa Prestupového poriadku SZĽH za dodržania týchto podmienok: 

3.3.6.1 V jednom stretnutí môže z družstva materského klubu za družstvo seniorov 
farmárskeho klubu nastúpiť maximálne 5 hokejistov seniorskej kategórie materského 
klubu a neobmedzený počet hokejistov iných vekových kategórií materského klubu, 
ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej kategórii materského klubu s výnimkou 
hokejistov, hosťujúcich v materskom klube na striedavý štart v zmysle Prestupového 
poriadku SZĽH. 
3.3.6.2 V jednom zápase môže za družstvo seniorov materského klubu nastúpiť 
neobmedzený počet hokejistov seniorskej kategórie klubu s farmárskym družstvom, 
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ako aj neobmedzený počet hokejistov iných vekových kategórií klubu s farmárskym 
družstvom, ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej kategórii klubu s farmárskym 
družstvom, okrem hokejistov hosťujúcich v klube s farmárskym družstvom na základe 
Prestupového poriadku SZĽH. 
3.3.6.3 Zástupca družstva seniorov materského klubu, resp. družstva seniorov 
farmárskeho klubu, je pred každým majstrovským zápasom svojho družstva povinný 
preukázať hlavnému rozhodcovi zápasu príslušnosť hokejistov ku klubu 
3.3.6.4 Zostup družstva seniorov hlavného klubu do nižšej súťaže nemá vplyv na 
zostup družstva seniorov farmárskeho klubu. 
3.3.6.5 Družstvo seniorov farmárskeho klubu, ktoré sa umiestnilo na zostupovom 
mieste v súťaži, v ktorej sú stanovené kvalifikačné zápasy o baráž (play out), môže 
na takéto zápasy nastúpiť. Na tieto zápasy však nesmie za družstvo seniorov 
farmárskeho klubu nastúpiť ani jeden hokejista seniorskej kategórie hlavného klubu 
alebo hokejista inej vekovej kategórie hlavného klubu. V zápase môžu štartovať len 
kmeňoví hokejisti klubu, v ktorom bolo vytvorené farmárske družstvo seniorov a ktorí 
majú v registračnom (členskom) preukaze, alebo v súpiske uvedený názov tohto 
klubu, alebo hokejisti, ktorí majú platné hosťovanie v klube, v ktorom bolo vytvorené 
farmárske družstvo seniorov. 
3.3.6.6 Družstvo seniorov farmárskeho klubu, ktoré sa umiestnilo na postupovom 
mieste v súťaži, v ktorej sú stanovené kvalifikačné zápasy o baráž (play out), môže 
na takéto zápasy nastúpiť. Na tieto zápasy však nesmie za družstvo seniorov 
farmárskeho klubu nastúpiť ani jeden hokejista seniorskej kategórie hlavného klubu 
alebo hokejista inej vekovej kategórie hlavného klubu. V zápase môžu štartovať len 
kmeňoví hokejisti klubu, v ktorom bolo vytvorené farmárske družstvo seniorov a ktorí 
majú v registračnom (členskom) preukaze, alebo v súpiske uvedený názov tohto 
klubu, alebo hokejisti, ktorí majú platné hosťovanie v klube, v ktorom bolo vytvorené 
farmárske družstvo seniorov. Družstvu seniorov farmárskeho klubu, v prípade jeho 
umiestnenia na postupovom mieste do súťaže, v ktorej hrá družstvo hlavného klubu, 
nebude priznaný postup a nebude mu vydaná licencia pre vyššiu súťaž, a to ani v 
prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy o vytvorení farmárskeho družstva 
počas sezóny. 
 

3.4 Vekové kategórie 
3.4.1 Vekové kategórie určujú vekový limit hokejistu pre účasť v jednotlivých súťažiach. 
3.4.2 Vekové kategórie kadeti, starší žiaci, mladší žiaci, prípravka a predprípravka sú určené 
na základe kritéria, ktorým je dátum narodenia dieťaťa. prislúchajúci k  ročníku povinnej 
školskej dochádzky. Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, 
ktorý z dôvodu odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia nižší  
ročník povinnej školskej dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie podľa 
ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto podmienky: 

- hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného 
kalendárneho roku, 

- preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
- výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 

Uvedenú  výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky.  

3.4.3 Rozdelenie jednotlivých kategórií podľa veku hokejistu, ak bod 3.4.2 neustanovuje 
inak, je nasledovné: 

3.4.3.1. 0. ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 6 rokov 
veku, 

Kommentar [19]: Komisia mládeže 
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3.4.3.2 1.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 7 rokov 
veku 
3.4.3.3 2.ročník, predprípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do  31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 8 rokov 
veku. 
3.4.3.4. 3.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka 
do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom dovŕšia 9 rokov veku. 
3.4.3.5 4.ročník, prípravka, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka 
do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 10 rokov 
veku, 
3.4.3.6 5.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 11 rokov 
veku, 
3.4.3.7 6.ročník, mladší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 12 rokov 
veku, 
3.4.3.8 7.ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho roka 
do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 13 rokov 
veku, 
3.4.3.9 8. ročník, starší žiaci, hokejisti narodení od 1.9. príslušného kalendárneho 
roka do 31.8. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 14 rokov 
veku. 
3.4.3.10. Kadeti hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.8. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 15 rokov veku. 
3.4.3.11 Dorastenci hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 
31.12. (vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 16 rokov veku, 
3.4.3.12 Juniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka do 31.12. 
(vrátane) nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, 
3.4.3.13 Seniori hokejisti narodení od 1.1. príslušného kalendárneho roka, v ktorom 
dovŕšia 20 a viac rokov veku. 

3.4.4. Pre ženské súťaže platia nasledovné vekové kategórie: do 15 rokov (mládež) a od 15 
rokov (senior). 
 
3.5 Reprezentant 
3.5.1 Hokejista, ktorý je nominovaný SZĽH do štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v 
akejkoľvek vekovej kategórii, v ktorej je vytvorená oficiálna štátna športová reprezentácia 
Slovenskej republiky, sa stáva reprezentantom Slovenskej republiky. 
3.5.2 Na hokejistov – reprezentantov sa počas výkonu ich reprezentačnej športovej činnosti 
vzťahuje špeciálny právny režim, ktorý je upravený v osobitných predpisoch SZĽH. 
3.5.3 Nominácia do štátnej reprezentácie vekových kategórií U15, U16, U17, U18, U19, U20 
sa určuje na základe výberových regionálnych prípravných výcvikových táborov. Tieto sa 
konajú najmenej jedenkrát v nesúťažnom období pre každú vekovú kategóriu. Na tieto 
výcvikové tábory je SZĽH povinný pozvať hokejistov zo všetkých klubov príslušných vekových 
kategórií, ktorí hrajú súťaže na Slovensku. Počet pozvaných hokejistov za jednotlivé kluby 
zohľadňuje ich aktuálne kvalitatívne postavenie v slovenskom hokeji, najnižší počet 
pozvaných hokejistov za jeden klub sú 2  hráči, z toho môže byť 1 brankár, najvyšší počet 
pozvaných hokejistov za jeden klub je 5 hráčov a 2 brankári príslušnej vekovej kategórie. 
Výberových výcvikových táborov sa môžu zúčastniť aj hokejisti, ktorí hrajú najvyššie 
mládežnícke súťaže v zahraničí, a to maximálne v počte celkovo 5 hráčov a 2 brankári.  
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3.5.4 Zoznam hokejistov – reprezentantov, ktorí sú zaradení do špecializovaných športových 
projektov alebo výcvikových stredísk štátnej reprezentácie, schvaľuje na príslušnú súťažnú 
sezónu Výkonný výbor SZĽH.  
3.5.5 Hokejisti – reprezentanti, nie sú počas doby platnosti individuálnej nominácie do 
štátnej reprezentácie Slovenskej republiky na akciu štátnej reprezentácie, oprávnení 
štartovať za akýkoľvek klub ľadového hokeja, ani štátnu reprezentáciu iného štátu. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnený štart. 
3.5.6 Štátna reprezentácia Slovenskej republiky má absolútnu prednosť. Pre potreby štátnej 
reprezentácie Slovenskej republiky na základe oficiálnej nominácie SZĽH hokejistu klub 
bezodkladne hokejistu uvoľní, bez ohľadu na to, v akej fáze súťaže sa družstvo klubu 
nachádza. 
3.5.7 Ak sa hokejista ako športový reprezentant odmietne zúčastniť na medzinárodnej 
súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo inou športovou 
organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné 
prostriedky, je povinný nahradiť SZĽH tieto verejné prostriedky, ktoré na jeho prípravu boli v 
posledných dvoch rokoch použité; to neplatí v prípade zdravotných dôvodov. 
 

3.6 Tréner 
3.6.1 Tréner družstva vykonáva svoju činnosť a v súťažiach môže viesť družstvo len na 
základe platnej trénerskej licencie v príslušnej úrovni, ktorú mu udeľuje SZĽH v zmysle 
osobitného predpisu SZĽH. 
3.6.2 Tréner je zodpovedný za športovú prípravu zvereného družstva počas celej sezóny, 
teda v nesúťažnom aj súťažnom období. 
3.6.3 Tréner spolupracuje so športovými odborníkmi klubu a SZĽH na zvyšovaní svojej 
odbornosti. Svoje vedomosti môže poskytovať formou lektorskej alebo metodickej činnosti 
iným športovým odborníkom. 
3.6.4 Tréner vykonáva svoju činnosť na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi trénerom 

na jednej strane a klubom alebo SZĽH na druhej strane.  
3.6.5 Tréner má právo: 

3.6.5.1 na primerané podmienky pre výkon svojej činnosti 
3.6.5.2 na odborný rast vo svojej profesii v spolupráci so SZĽH 
3.6.5.3 informácie, ktoré sa týkajú metodickej činnosti SZĽH 
3.6.5.4 uchádzať sa o pozíciu trénera štátnej reprezentácie Slovenskej republiky 

3.6.6 Tréner je povinný: 
3.6.6.1 vykonávať svoju činnosť odborne a s prihliadnutím na vek hokejistov 
3.6.6.2 viesť zverených hokejistov v duchu zásad a princípov SZĽH 
3.6.6.3 ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja 
3.6.6.4 ovládať a dodržiavať predpisy a ďalšie interné právne dokumenty SZĽH, ktoré 
sa priamo týkajú výkonu jeho činnosti 
3.6.6.5 dodržiavať režim športovej prípravy klubu počas súťažného obdobia tým, že 
sa výhradne venuje trénerskej činnosti v klube, ktorého družstvo/á vedie v súťaži. V 
prípade, že počas súťažného obdobia tento režim naruší inou ako klubom schválenou 
športovou prípravou, a to špecializovanou športovou prípravou mimo klubu bez 
predchádzajúceho súhlasu klubu, považuje sa to za disciplinárne previnenie; tým nie 
je dotknuté oprávnenie trénera vykonávať pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú 
činnosť; 
3.6.6.6 dodržiavať etiku trénerského povolania 
3.6.6.7 vyžiadať si písomný súhlas klubu, ktorého družstvo/á vedie v súťaži na to, 
aby mohol počas súťažnej sezóny vykonávať trénerskú činnosť inde ako v tomto 
klube. V prípade, ak tak neurobí, považuje sa to za disciplinárne previnenie; to sa 
nevzťahuje na reprezentačných trénerov  
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3.6.7 V súťažiach riadených SZĽH alebo osobami poverenými SZĽH riadením súťaží môžu 
funkciu trénera vykonávať len tréneri s licenciami predpísanými v smernici pre udeľovanie 
trénerských preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ľadovom hokeji.  
 

3.7 Zoznam družstva 
3.7.1 Zoznam družstva je oficiálny zoznam hokejistov, ktorí majú príslušnosť ku klubu v 
danej sezóne v zmysle bodu 3.2.1 tohto poriadku. Tento zoznam sa predkladá pred sezónou 
na účely evidencie hokejistov a je súčasťou prihlášky do súťaže podľa bodu 1.2.1.  
3.7.2 Zoznam družstva na účely evidencie hokejistov obsahuje tieto povinné údaje: 

3.7.2.1 názov klubu 
3.7.2.2 evidenčné číslo člena (EČČ) 
3.7.2.3 veková kategória 
3.7.2.4 meno a priezvisko každého hokejistu 
3.7.2.5 pozícia hokejistu 
3.7.2.6 dátum narodenia hokejistu 
3.7.2.7 štátna príslušnosť 
3.7.2.8 meno a podpis štatutárneho zástupcu klubu 
3.7.2.9 kontaktné údaje klubu 

 

3.8 Súpiska družstva 
3.8.1 Súpiska družstva je oficiálny zoznam hokejistov, ktorí majú príslušnosť ku klubu, za 
ktorý nastupujú na jednotlivé zápasy.  
3.8.2 Súpiska družstva na účely obsahuje tieto povinné údaje: 

3.8.2.1 názov klubu 
3.8.2.2 evidenčné číslo člena (EČČ) 
3.8.2.3 veková kategória 
3.8.2.4 meno a priezvisko každého hokejistu 
3.8.2.5 dátum narodenia hokejistu 

3.8.3 Hokejista klubu, ktoré má v súťažiach SZĽH v jednej vekovej kategórií zaradené viac 
ako jedno družstvo (družstvo A aj družstvo B), je oprávnený  do skončenia základnej časti 
družstva nižšej úrovne súťaže štartovať za obe družstvá, ak SZĽH neustanoví inak. Po tomto 
termíne nemôže za družstvo B  nastúpiť taký hokejista, ktorý nastúpil vo viac ako 50% 
zápasov za družstvo A. Rovnaký princíp sa uplatní aj pri družstvách B a C, pokiaľ má klub 
zaradené aj družstvo C. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart 
hráča. 
3.8.4 Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie, 
musí mať súpisku A družstva. Na súpiske A družstva musí byť uvedených najmenej 15 
korčuliarov a 1 brankár. Súpisku potvrdzuje SZĽH. 
3.8.4 Hokejistu, ktorý je na súpiske B družstva a odohral najmenej 70 % zápasov v súťaži za 
A družstvo, musí klub bez zbytočného odkladu doplniť na súpisku A družstva. Takto zaradený 
hokejista na súpiske A družstva nemôže hrať za B družstvo. Počet zápasov, ktoré                                            
predstavujú 70 % zápasov súťaže bude uvedený v rozpise súťaže na príslušnú sezónu. 
3.8.5 Doplnenie súpisky je možné vykonať po odohratí najmenej 1/2 (jednej polovicie) 
súťaže. Najviac 5 korčuliarov a 1 brankár z pôvodnej súpisky, ktorí neodohrali 30% zápasov 
za "A" družstvo, môže byť zo súpisky vyškrtnutých a nahradených inými, títo hokejisti už 
nemôžu štartovať za “A” družstvo v príslušnej sezóne.2 Zmenu súpisky potvrdzuje SZĽH.  
                                                             
2
 Záväzný výklad k Súťažnému poriadku SZĽH: Platné predpisy SZĽH neupravujú zloženie (súpisku) družstva  pre prípad 

dohrávaných zápasov. Keďže predpisy SZĽH neregulujú zloženie družstva v takto dohrávaných zápasoch, tak družstvo môže 
nastúpiť na dohrávaný zápas s hráčmi, ktorí sú na súpiske tímu v čase dohrávaných zápasov. Uvedené platí pre oba tímy, ktoré 
nastupujú na dohrávaný zápas. V zmysle čl. 3.8.5 Súťažného poriadku je možné doplniť súpisku po odohratí najmenej jednej 
polovice súťaže a teda ak družstvo dohráva zápas z prvej polovice súťaže až v druhej polovici súťaže, tak môže tento zápas 
dohrať s hráčmi ktorí, sú na súpiske družstva v čase dohrávaného zápasu - teda teoreticky na dohrávaný zápas môžu nastúpiť iní 

Kommentar [20]: Komisia mládeže 
doporučuje prijať 
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3.8.5.1 Doplnenie súpisky pre súťaže žiakov a kadetov je možné vykonať kedykoľvek. 
3.8.6 V prípade prestupu alebo hosťovania hokejistu vekovej kategórie dorastenci, juniori a 
seniori, ktorý je uvedený na súpiske, je klub povinný nahradiť ho na súpiske iným 
hokejistom. 
3.8.7 Klub, ktorý má v súťaži kategórie zaradené aj “C” družstvo, musí mať súpisku “A” 
družstva aj “B” družstva. Pre zaraďovanie hráčov na súpisku “B” družstva platia rovnaké 
zásady ako pre zaraďovanie hokejistov na súpisku “A” družstva, pričom hokejisti uvedení na 
súpiske “A” družstva nemôžu byť súčasne uvedení aj na súpiske “B” družstva. Doplnenie a 
zmeny súpisky “B” družstva sa vykonávajú rovnako ako u “A” družstva. Hokejisti uvedení na 
súpiske “A” družstva a “B” družstva nemôžu hrať za “C” družstvo. 
3.8.8 Súpisku A družstva potvrdzuje SZĽH pred prvým zápasom A družstva. Jednu kópiu 
súpisky musí mať “B” družstvo vždy k dispozícii pri zápase a predložiť ju pred stretnutím 
rozhodcovi stretnutia. 
3.8.9 Súpisku “B” družstva potvrdzuje SZĽH pred prvým zápasom “B” družstva.   Pri zápase 
musí mať “C” družstvo vždy k dispozícii jednu kópiu súpisky “A” družstva aj “B” družstva a 
musí ju pred zápasom predložiť rozhodcovi stretnutia. 
3.8.10 Podľa ustanovení bodov 3.8.3, 3.6.8 a 3.6.9 sa rovnako postupuje aj v prípade člena 
SZĽH, ktorého družstvo štartuje v zahraničnej súťaži. Tento člen je povinný bezodkladne po 
potvrdení súpisky zahraničným riadiacim orgánom predložiť na SZĽH kópiu tejto súpisky. V 
prípade, že člen SZĽH, ktorého družstvo štartuje v zahraničnej súťaži nepredloží súpisku na 
SZĽH v deň jej potvrdenia, považuje sa to za disciplinárne previnenie. 
3.8.11 Súpisky registruje Matrika SZĽH.  
3.8.412 Predzápasová súpiska obsahuje zoznam nominovaných hokejistov, ktorí sú 
oprávnení štartovať v danom zápase. Predkladá sa zapisovateľovi zápasu na predpísanom 
tlačive najneskôr 60 minút pred začiatkom zápasu, kde sú vyznačené jednotlivé formácie, 
čísla dresov hokejistov a je podpísaná trénerom. Pokiaľ je pri družstve ustanovená aj funkcia 
vedúceho družstva, tak túto predzápasovú súpisku podpisuje aj vedúci družstva. 
 
3.9 Zaraďovanie družstva do súťaže 
3.9.1 Podmienky pre účasť družstva v majstrovskej a nemajstrovskej súťaži určuje SZĽH, 
alebo iný poverený riadiaci orgán súťaže v súlade s týmto Súťažným poriadkom. 
3.9.2 Základné podmienky účasti družstva klubu v súťaži sú: 

3.9.2.1 členstvo klubu v SZĽH 
3.9.2.2 pridelené evidenčné číslo klubu ako člena SZĽH (EČČ) 
3.9.2.3 zaplatený členský príspevok SZĽH klubom 
3.9.2.4 včas a riadne podaná prihláška družstva klubom s kompletnými prílohami  
určenými SZĽH pre jednotlivú súťaž 
3.9.2.5 zoznam hokejistov družstva potvrdený štatutárom klubu  
3.9.2.6 splnenie podmienky podľa čl. 3.9.3. 

3.9.3 Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži extraligy a I. ligy seniorov, sú povinné mať     
v príslušnej súťažnej sezóne družstvá zaradené v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH 
najmenej ďalšie dve družstvá, a to z kategórie juniori, dorastenci, kadeti, starší žiaci, mladší 
žiaci alebo prípravka. Tieto družstvá mládežníckych vekových kategórií sú povinné odohrať 
celú príslušnú súťaž a nemôžu sa zo súťaže odhlásiť. Podmienka uvedená v tomto bode sa 
považuje za splnenú aj v prípade, ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity. 
3.9.4   SZĽH zaradí do súťaže každé družstvo, ktoré spĺňa základné podmienky na účasť v 
súťaži.  Pre štart družstva v súťaží musí byť družstvu klubu udelená licencia, ktorú vydáva 
SZĽH pre príslušnú súťaž. 

                                                                                                                                                                                              
hráči.  
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3.9.5 V mládežníckych súťažiach klub prihlási do súťaže družstvá z tých vekových kategórií, 
ktoré spĺňajú podmienky na účasť v súťaži. Podľa možnosti   SZĽH vytvorí taký model 
mládežníckej súťaže, v ktorom budú môcť hrať všetky prihlásené družstvá v príslušnej 
vekovej kategórii danej úrovni súťaže. 
3.9.6 V mládežníckych vekových kategóriách SZĽH môže kategorizovať družstvá do 
jednotlivých výkonnostných úrovní.  
3.9.7 Za klub sa považuje aj združenie bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, 
ktoré spolupracujú v oblasti ľadového hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v 
ľadovom hokeji musí byť vykonávaný pod jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v 
spoločnej prihláške na evidenciu združenia bez právnej subjektivity. Súčasne musí byť 
splnená podmienka, že obaja členovia SZĽH v takomto združení musia byť z rovnakého 
mesta/obce. 

3.9.7.1 Po kategóriu starší žiaci 8. ročník sa za klub považuje aj združenie bez právnej 
subjektivity dvoch alebo viacerých klubov, ktoré spolupracujú v oblasti ľadového 
hokeja, pričom spoločný výkon športovej činnosti v ľadovom hokeji musí byť 
vykonávaný pod jednotným názvom, ktorý musí byť uvedený v spoločnej prihláške na 
evidenciu združenia bez právnej subjektivity, pričom členovia SZĽH v takomto 
združení nemusia byť z rovnakého mesta/obce, ale musia spĺňať podmienku 
spoločného zaradenia v  jednom regióne v rámci SR.  Podmienky a špecifikácie upraví 
osobitný predpis SZĽH.  

3.9.8 Pokiaľ je klub – združenie bez právnej subjektivity, zložený z dvoch alebo viacerých 
subjektov, musia všetky subjekty pred začiatkom súťaže doručiť SZĽH spolu s prihláškou 
vyhlásenie, v ktorom určia: 

3.9.8.1 dobu spolupráce, minimálne však jednu sezónu, ktorou sa rozumie obdobie      
od 1.5. bežného roku do 30.4. nasledujúceho roku, 
3.9.8.2 ktorý subjekt má po dobu spolupráce registračné a prestupové práva na  
každého jednotlivého hokejistu v súťaži, 
3.9.8.3 ktorý subjekt má po dobu spolupráce právo účasti v súťaži. 

3.9.9 Hokejista pri dočasnom hosťovaní podľa Prestupového poriadku, môže štartovať len za 
nový klub, resp. v klube, ktorý je v združení bez právnej subjektivity s klubom, v ktorom je 
hokejista na hosťovaní. 
3.9.10 Voči SZĽH je toto vyhlásenie záväzné na celú sezónu, na ktorú sa vzťahuje, pričom 
toto vyhlásenie nie je možné počas sezóny odvolať ani inak zrušiť. Na písomnú výzvu 
riadiaceho orgánu súťaže je klub povinný tvrdenia, ktoré sú uvedené v prihláške kedykoľvek 
doložiť. 
3.9.10 Po skončení spolupráce subjektov v rámci združenia bez právnej subjektivity ostávajú 
práva na hokejistu a práva účasti v súťaži klubu pôvodnému nositeľovi týchto práv tak, ako s 
nimi disponoval pred vytvorením združenia. 
3.9.11 Klub môže prenechať právo účasti svojho družstva v súťaži družstvu iného klubu. 
Toto právo môže uplatniť počas nesúťažného obdobia, a to v období od 1.5. do 31.8. SZĽH 
prostredníctvom VV SZĽH schváli prenechanie práva účasti v súťaži inému klubu, ak budú 
dodržané všetky podmienky určené SZĽH pre udelenie licencie v príslušnej súťaži, ak bude 
mať prenechávajúci klub vysporiadané všetky záväzky súvisiace so športovou činnosťou 
príslušnej vekovej kategórie, ktorá je predmetom prenechania práva, čo písomne preukáže 
čestným vyhlásením štatutára potvrdením z daňového úradu, ako aj z príslušných poisťovní, 
a súčasne čestným vyhlásením štatutára klubu. 
3.9.12 V prípade, že sa klub neprihlási do súťaže, alebo sa klub zo súťaže odhlási pred 
začiatkom súťaže, alebo družstvu klubu nebola licencia licenčným orgánom pridelená, právo 
účasti na súťaži po splnení podmienok stanovených 3.9.12.3 nadobúda ten účastník nižšej 
úrovne súťaže, ktorý sa umiestnil najvyššie (tzv. voľná licencia), ak prejaví vôľu zúčastniť sa 
na vyššej úrovni súťaže a zaplatí odplatu: 

a) extraligy seniorov    15 000 EUR 
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b) I.ligy seniorov      3 000 EUR 
c) extraligy juniorov a dorastu    1 500 EUR 
d) iných súťaží                  250 EUR 
3.9.12.1 V prípade, že účastník nižšej úrovne súťaže, ktorý sa umiestnil najvyššie 
neprejaví vôľu zúčastniť sa na vyššej úrovni súťaže, alebo nezaplatí stanovenú 
odplatu, ponúkne sa právo účasti (tzv. voľná licencia) za rovnakých podmienok 
ďalšiemu účastníkovi nižšej súťaže v chronologickom poradí podľa konečného 
umiestnenia v predchádzajúcej sezóne. 
3.9.12.2 V prípade, že žiadny účastník nižšej úrovne súťaže v chronologickom poradí 
podľa konečného umiestnenia neprejaví vôľu zúčastniť sa na vyššej úrovni súťaže, 
alebo nezaplatí stanovenú odplatu, môže sa právo účasti (tzv. voľná licencii) 
ponúknuť za rovnakých podmienok aj inému záujemcovi, ktorý prejaví záujem a spĺňa 
podmienky určené SZĽH. 
3.9.12.3 Spôsoby a špecifikácie licenčného konania budú stanovené v osobitnom 
predpise SZĽH, vrátane licenčných poplatkov pre zahraničného záujemcu. 

3.9.13. V prípade, že je klubu odňatá licencia, právo na účasť v súťaži získa klub, ktorý splní 
podmienky ustanovené v Smernici o súťažných licenciách SZĽH.  
3.9.14. Družstvá so štatútom výcvikového strediska reprezentácie Slovenskej republiky môžu 
byť v jednej sezóne súčasne zaradené do viacerých súťaží. 
 

3.10 Rozhodca 
3.10.1 Rozhodcom sa pre potreby Súťažného poriadku rozumie každá osoba, ktorá ovláda 
techniku korčuľovania, má potrebný výstroj, pozná a v praxi vie uplatniť pravidlá ľadového 
hokeja IIHF a je zapísaná ako športový odborník v zdrojovej evidencii a v informačnom 
systéme športu. 
3.10.2 Rozhodca vykonáva svoju činnosť samostatne a vo svojom mene, v súlade s platným 
právnym poriadkom SZĽH a pravidlami ľadového hokeja IIHF. 
3.10.3 SZĽH alebo ňou poverený riadiaci orgán súťaže môže určiť, ktorý systém 
rozhodovania uplatní v príslušnej súťaži. Pre potreby Súťažného poriadku sa môžu uplatniť v 
súťažiach riadených a organizovaných SZĽH tieto systémy rozhodovania v súlade s 
pravidlami ľadového hokeja IIHF: 
3.10.3.1 systém dvoch rovnocenných rozhodcov 

3.10.3.2 systém troch rozhodcov, z ktorých jeden je hlavný rozhodca a dvaja sú 
čiaroví rozhodcovia 
3.10.3.3 systém štyroch rozhodcov, z ktorých sú dvaja hlavní a dvaja čiaroví 
rozhodcovia 

3.10.4 V prípade, že nebude k dispozícii potrebný počet rozhodcov, ktorí boli nominovaní na 
súťažný zápas SZĽH, vedúci oboch družstiev sa môžu najmenej 30 minút pred začiatkom 
zápasu dohodnúť na alternatívnej nominácii rozhodcov na súťažný zápas medzi sebou tak, 
aby bol dodržaný začiatok zápasu. Ak sa na náhradných rozhodcoch družstvá nedohodnú, 
zápas sa neuskutoční. V prípade nesúťažných zápasov si môžu zúčastnené družstvá určiť 
rozhodcov bez potreby nominácie   SZĽH alebo   regionálneho zväzu ĽH medzi sebou, a to z 
licencovaných trénerov SZĽH. 
3.10.5 V prípade ak klub hradí počas súťažnej sezóny všetky náklady na činovníkov mimo 
ľad,   príslušný regionálny zväz ľadového hokeja 14 dní pred začiatkom súťažnej sezóny 
predloží klubom, ktoré sa zúčastňujú súťaží zoznam licencovaných činovníkov mimo ľad 
SZĽH na účely súťažných zápasov v príslušnej sezóne. Klub si na základe predloženého 
zoznamu vyberie a činovníkov mimo ľad, s ktorými uzavrie zmluvu na príslušnú sezónu. 
 

3.11 Športoví odborníci v hokeji 
3.11.1 Športovým odborníkom v hokeji (ďalej len činovníci hokeja) sa pre potreby SZĽH 
rozumejú tieto funkcie: 

3.11.1.1 časomerač 
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3.11.1.2 zapisovateľ 
3.11.1.3 trestomerač 
3.11.1.4 hlásateľ 
3.11.1.5 hlavný usporiadateľ 
3.11.1.6 usporiadateľ 
3.11.1.7 hlavný rozhodca 
3.11.1.8 čiarový rozhodca 
3.11.1.9 inštruktor rozhodcov 
3.11.1.10 brankový rozhodca 
3.11.1.11 videobránkový rozhodca 
3.11.1.12 vedúci družstva 
3.11.1.13 manažér 
3.11.1.14 tréner 
3.11.1.15 technický vedúci 
3.11.1.16 lekár 
3.11.1.17 zubný lekár 
3.11.1.18 zdravotnícky záchranár 
3.11.1.19 sestra 
3.11.1.20 dopingový komisár 
3.11.1.21 fyzioterapeut 
3.11.1.22 masér 
3.11.1.23 servisný pracovník družstva 
3.11.1.24 kustód 
3.11.1.25 bezpečnostný manažér 
3.11.1.26 delegát zväzu 
3.11.1.27 štatistik 
3.11.1.28 videoanalytik 
3.11.1.29 videokameraman 
3.11.1.30 funkcionár SZĽH 
3.11.1.31 funkcionár člena SZĽH 
3.11.1.32 kontrolór SZĽH 
3.11.1.33 športový administrátor 

 

3.11.2 Vedúci družstva je povinný viesť vlastnú evidenciu vyšších trestov, a to pre každého 
hokejistu osobitne vo všetkých súťažných zápasoch jedného súťažného obdobia. Klub 
zodpovedá za správnosť evidencie. Za súťažný zápas sa v zmysle tohto ustanovenia 
považuje len majstrovský zápas všetkých úrovní súťaží. 
3.11.3 Zástupca družstva (vedúci, manažér) je povinný: 

3.11.3.1 najmenej 60 min. pred začiatkom stretnutia predložiť zapisovateľovi 
predzápasovú súpisku hráčov, podpísanú trénerom družstva a vedúcim družstva v 
súlade s čl. 3.8.12. tohto poriadku.  
3.11.3.2 ovládať a dodržiavať predpisy a smernice SZĽH a pravidlá ľadového hokeja, 
3.11.3.3 prevziať po stretnutí kópiu zápisu o stretnutí, 
3.11.3.4 evidovať trestaných hráčov vyššími trestami a zodpovedať za to, aby na 
zápas nenastúpili hráči, ktorí sú v treste, 
3.11.3.5 zástupcovia družstiev majú zakázané manipulovať priebeh a výsledky 
zápasov. 

3.11.3.6 klub zapracuje plnenie a rozsah povinností zástupcu družstva do zmluvy. 
3.11.3.7 podpísať vyhlásenie činovníka stretnutia v Zápise o stretnutí o vyšších 
trestov. 

 

3.12 Organizátor zápasu 
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3.12.1 Organizátorom podujatí v zmysle zák. č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť právnická osoba, 
fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje 
sa podľa § 28 uvedeného zákona. 
3.12.2 Organizátor podujatí zodpovedá za regulárny a nerušený priebeh zápasu, za 
bezpečnosť hráčov, rozhodcov, zástupcov SZĽH, regiónov, ako aj za bezpečnosť divákov. 
Organizátor podujatí je povinný dbať na dodržiavanie platných zákonov, ktoré upravujú 
organizovanie verejných športových podujatí. 
3.12.3 Organizátor zápasu je okrem povinností podľa zákona č. 1/2014 Z.z. povinný : 

3.12.3.1 zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu seniorov, 
juniorov, dorastencov, žien, kadetov a žiakov prítomnosť zdravotníckeho pracovníka 
takto: 
1. Seniori Extraliga minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej lavici, zároveň 
prítomnosť Rýchlej lekárskej pomoci /RLP/ alebo Rýchlej zdravotníckej pomoci /RZP/ 
s kompletnou výbavou, 
2. Seniori 1. liga, Extraliga SR v inline hokeji, Juniori – minimálne jeden lekár** 
prítomný na hráčskej lavici, odporúčaná prítomnosť Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) 
alebo Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP), 
3. Seniori – 2. liga, Juniori, dorast minimálne jeden lekár** prítomný  
na hráčskej lavici alebo zdravotnícky záchranár, alebo prítomnosť RLP alebo RZP, 
4. Kadeti, ženy  a žiacke kategórie minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej 
lavici alebo zdravotnícky záchranár alebo prítomnosť RLP alebo RZP alebo sestra 

 

* Zdravotnícku starostlivosť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia môžu 
zabezpečovať len vybrané kategórie zdravotníckych pracovníkov definovaných v §27 
zákona 578/2004 Z.z. 2) , a to  
- lekár, 
- zubný lekár, 
- sestra, 
- zdravotnícky záchranár, 

  

** odporúča sa odbornosť ortopéd, traumatológ, chirurg, anesteziológ  
 

3.12.3.2 pripraviť a podľa pravidiel ľadového hokeja vyznačiť hraciu plochu (ihrisko), 
3.12.3.3 mať k dispozícii funkčnú elektronickú časomieru a náhradné stopky, 
3.12.3.4 mať k dispozícii funkčné ozvučenie hracej plochy 
3.12.3.5 zaistiť pre súpera a rozhodcov uzamykateľné šatne, sú vykurované s  
minimálnou teplotou 20°C,majú funkčné WC a sprchu s teplou vodou 
3.12.3.6 zabezpečiť podmienky pre výkon dopingovej kontroly podľa smerníc SZĽH, 
3.12.3.7 zabezpečiť ochranu súpera, činovníkov SZĽH podľa článku 3.11.1, 
3.12.3.8 vo všetkých zápasoch súťaží riadených a organizovaných SZĽH zabezpečiť a 
mať k dispozícii minimálne jeden predpísaný, funkčný, mechanický prostriedok na 
úpravu ľadovej plochy 
3.12.3.9 zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaných činovníkov mimo ľadu podľa pravidiel  
ľadového hokeja, ktorá je podmienkou na uskutočnenie zápasu, 
3.12.3.10 zabezpečiť rovnocennú náhradu najneskôr do 30 minút po prerušení hry, 
ak rozhodca v priebehu zápasu uložil trest prítomnému lekárovi alebo zdravotníckemu 
záchranárovi, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo osobe, ktorá je oprávnená 
poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku starostlivosť podľa osobitných 
predpisov. 
3.12.3.11 prostredníctvom bezpečnostného manažéra klubu zabezpečiť zákonné 
opatrenia vyplývajúce zo zák. č. 1/2014 Z.z., 
3.12.3.12 zabezpečiť na podujatí prítomnosť hlavného usporiadateľa, zástupcu  

Kommentar [21]: Návrh Zdravotnej 
komisie:  Dôvod na zmenu predpisu :  
Po konzultácii predstaviteľov In-line 
hokeja a Zdravotnej komisie SZĽH 
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hlavného usporiadateľa, potrebný počet usporiadateľov, pokladníkov (v prípade 
potreby), lekára alebo zdravotníckeho záchranára alebo osoby, ktorá je oprávnená 
poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku starostlivosť, činovníkov mimo ľadu 
podľa pravidiel ľadového hokeja. 

3.12.4. Prenesenie zodpovednosti za usporiadateľskú službu na iný subjekt nezbavuje 
organizátora zápasu zodpovednosti za splnenie si povinností podľa bodu 3.12.3. 
3.12.5. Organizátor zápasu je povinný zabezpečiť, aby sa osoba, ktorá poskytuje 
zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.12.1 zdržiavala nepretržite počas rozcvičenia družstiev 
na ľadovej ploche a počas hry v súťažiach riadených SZĽH na príslušnom zimnom štadióne v 
priestore medzi hráčskymi lavicami, alebo na hráčskej lavici tak, aby bola okamžite schopná 
poskytnúť potrebnú zdravotnú pomoc domácemu, alebo hosťujúcemu družstvu na hráčskej 
lavici alebo ľadovej ploche, alebo inému činovníkovi stretnutia. V prípade, že na takomto 
zápase sú prítomní dvaja zdravotnícki pracovníci, ako činovníci domáceho alebo hosťujúceho 
družstva, každý z nich sa zdržiava na príslušnej hráčskej lavici, tzn. na hráčskej lavici 
domáceho a hosťujúceho družstva. 
3.12.6. V prípade, že zdravotníckemu pracovníkovi uloží rozhodca trest (osobný trest do 
konca zápasu alebo trest v hre) a z toho dôvodu musí opustiť určený priestor, hlavný 
rozhodca zápasu preruší hru a organizátor zápasu je povinný najneskôr do 30 min. 
zabezpečiť náhradného zdravotníckeho pracovníka. Ak organizátor zápasu v tejto lehote 
nezabezpečí náhradu, hlavný rozhodca zápasu predčasne ukončí. 
 

3.13 Usporiadateľská služba 
3.13.1 Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a 
usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť 
aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby. 
3.13.2 Hlavný usporiadateľ je povinný zabezpečiť ochranu dopravných prostriedkov súpera, 
rozhodcov, inštruktora rozhodcov, delegáta zápasu, bezpečnostného manažéra SZĽH, podľa 
okolností a potrieb v okruhu miesta, kde sa zápas hrá. 
3.13.3 Usporiadateľská služba je zložená z osôb, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Počas výkonu 
služby sú usporiadatelia povinní mať oblečené reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s 
výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele; pri 
medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej 
športovej organizácie. V prípade, že výkon činnosti usporiadateľskej služby sa vykonáva 
prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby, sú zamestnanci strážnej služby povinní 
mať oblečené reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „SECURITY“ a 
číslom na prednom a zadnom diele vesty, farebne odlíšené od reflexnej vesty alebo reflexnej 
rovnošaty usporiadateľa.  
3.13.4 Činnosť usporiadateľskej služby nemôžu vykonávať tí činovníci, ktorí sú v zápase na 
hráčskej lavici družstiev. 
3.13.5 Hlavný usporiadateľ je povinný hlásiť sa 60 minút pred začiatkom zápasu hlavnému 
rozhodcovi, ak sa nedostaví do úradného začiatku zápasu, zápas sa nezačne. 
3.13.6 Hlavný usporiadateľ je povinný sa pred začiatkom rozcvičky družstiev na ľade hlásiť 
hlavnému rozhodcovi, tzn. najneskôr 40 min. pred skutočným začiatkom stretnutia. V 
prípade, že takáto osoba nie je prítomná pred začatím rozcvičky družstiev na ľade, resp. 
nezahlási sa hlavnému rozhodcovi zápasu, ale dostaví sa do úradne stanoveného začiatku 
stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí a zápas sa 
uskutoční. 
3.13.7 V prípade, že hlavný usporiadateľ nie je prítomný pred začatím rozcvičky družstiev na 
ľade, alebo sa zahlási hlavnému rozhodcovi stretnutia v čase menej ako 40 min. pred 
skutočným začiatkom stretnutia až do úradne stanoveného začiatku stretnutia, za 
oneskorený príchod potrestá príslušná disciplinárna komisia organizátora stretnutia spravidla 
pokutou v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
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3.13.8 V prípade, že hlavný usporiadateľ nie je prítomný, alebo sa nezahlási do doby úradne 
stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca to uvedie do Zápisu, zápas sa neuskutoční 
a SZĽH rozhodne o výsledku tohto zápasu v zmysle ustanovení o kontumáciách a príslušná 
disciplinárna komisia vyvodí voči organizátorovi zápasu disciplinárne dôsledky. 
3.13.9 Bezpečnostný manažér je osoba, ktorá zodpovedá v klube za aplikáciu opatrení v 
zmysle príslušných nariadení VV SZĽH v nadväznosti na ustanovenia zákona č.1/2014 Z.z. o 
organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení. 
 

3.14 Zdravotnícka starostlivosť 
3.14.1 Zdravotnícku starostlivosť poskytujú počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu 
seniorov, juniorov, dorastencov, žien, kadetov a žiakov len vybrané kategórie zdravotníckych 
pracovníkov definovaných v § 27 zákona 578/2004 Z.z., a to lekár, zubný lekár, zdravotnícky 
záchranár a sestra, podľa podmienok uvedených v čl. 3.12.3.1. 
3.14.2 Osoba poskytujúca zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1. je povinná sa pred 
začiatkom rozcvičky družstiev na ľade hlásiť hlavnému rozhodcovi, tzn. najneskôr 40 min. 
pred skutočným začiatkom stretnutia. V prípade, že takáto osoba nie je prítomná pred 
začatím rozcvičky družstiev na ľade, resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi zápasu, ale 
dostaví sa do úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto 
skutočnosť do Zápisu o stretnutí a zápas sa uskutoční. 
3.14.3 V prípade, že osoba, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1. nie je 
prítomná pred začatím rozcvičky družstiev na ľade, alebo sa zahlási hlavnému rozhodcovi 
zápasu v čase menej ako 40 minút pred skutočným začiatkom zápasu až do úradne 
stanoveného začiatku zápasu, za oneskorený príchod potrestá príslušná disciplinárna komisia 
organizátora zápasu sankciou v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
3.14.4 V prípade, že osoba poskytujúca zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1. nie je 
prítomná, alebo sa nezahlási do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný 
rozhodca to uvedie do Zápisu, zápas sa neuskutoční a SZĽH rozhodne o výsledku tohto 
zápasu v zmysle ustanovení o kontumáciách a príslušná disciplinárna komisia vyvodí voči 
organizátorovi zápasu disciplinárne dôsledky. 
3.14.5 Osoba oprávnená poskytovať zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1, je povinná 
preukázať rozhodcovi zápasu platný doklad o svojej odbornej spôsobilosti. 
3.14.6 Ak si osoba, ktorá je oprávnená poskytovať zdravotnícku starostlivosť podľa čl. 3.14.1 
nesplní povinnosť podľa bodu 3.14.4, zápas sa neuskutoční a končí kontumáciou v prospech 
hosťujúceho družstva. 
3.14.7 V prípade, že sú na zápase prítomní dvaja zdravotnícki pracovníci a jednému z nich 
uloží rozhodca osobný trest do konca zápasu alebo trest v hre a musí opustiť určený priestor, 
druhý zdravotnícky pracovník je povinný prevziať zdravotné zabezpečenie celého zápasu. 
 

Článok IV 
Systém súťaží 
4.1 Súťažné obdobie 
4.1.1 Súťažné obdobie je vymedzené časovým rozpätím medzi začiatkom majstrovských 
súťaží a ukončením posledných majstrovských zápasov v príslušných súťažiach. Pre potreby 
SZĽH sa súťažné obdobie vymedzuje od 1.9. kalendárneho roka do 30.4. nasledujúceho 
kalendárneho roka, ak SZĽH nestanoví inak. 
4.1.2 Obdobie od 1.5. do 31.8. bežného roku sa nazýva nesúťažné obdobie. 
4.1.3 SZĽH vždy pri nastavení Rozpisu jednotlivých súťaží jednotlivých vekových kategórií 
prihliada na to, aby bolo čo najefektívnejšie využité celé súťažné obdobie, počnúc 1.9. a 
končiac 30.4. 
 

4.2 Súťažné termíny 
4.2.1 Termíny zápasov v majstrovských/nemajstrovských súťažiach a ich vyžrebovanie 
vykoná  SZĽH. Termíny sú uvedené v príslušnom Rozpise súťaží a sú záväzné pre všetkých 
účastníkov súťaže. 
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4.2.2  SZĽH upraví spôsob a termín ohlásenia zápasu v Rozpise súťaží. 
4.2.3 Kluby môžu odohrať zápas zo závažných dôvodov aj mimo pôvodný termín, pokiaľ ich 
dohodu schváli   SZĽH. 
4.2.4 Kluby môžu odohrať zápas po vzájomnej dohode, ktorú oznámia najneskôr 48 hodín 
pred plánovaným začiatkom zápasu   SZĽH, a to v obrátenom garde, pri dodržaní termínu 
zápasu, t.j. vymenia si organizovanie zápasu (domáce ihrisko). Táto dohoda obsahuje aj 
určenie usporiadateľských povinností v ďalších vzájomných zápasoch počas súťaže. 
4.2.5 Ak sa zápas nemôže odohrať alebo dohrať na základe vyššej moci, družstvá Klubov sú 
povinné najneskôr do 48 hodín, dohodnúť sa na novom termíne dohrávky a bezodkladne 
informovať   SZĽH. Návrh dáva klub, ktorý zapríčinil neodohranie alebo nedohranie zápasu.  
Za vyššiu moc sa pre účely Súťažného poriadku rozumie: 

4.2.5.1 živelná pohroma (prírodné katastrofy, kalamity) 
4.2.5.2 technická porucha (závažné poškodenie zimného štadióna, únik 
nebezpečných chemických látok na zimnom štadióne ohrozujúci zdravie, dlhodobý 
výpadok elektrickej energie s čakacou dobou dlhšou ako 40 min.), 
4.2.5.3 havária dopravného prostriedku družstva dokladovaná príslušným Odborným  
pracoviskom policajného zboru Slovenskej republiky, 
4.2.5.4 vyhlásenie mimoriadnej situácie v zmysle príslušných právnych predpisov   
Klub je povinný preukázať túto skutočnosť bez meškania.  
4.2.5.5 chorobnosť družstva, ktorá je preukázaná potvrdením lekára s uvedeným 
diagnózy, potvrdenými úradnou pečiatkou s vyznačeným kódom lekára a jeho 
podpisom, ktorý presahuje viac ako 50% hráčov zaradených na zoznamu družstva a 
to bezodkladne najneskôr však 24 hodín pred úradným začiatkom zápasu. 
4.2.5.6 hráči družstva, ktorých sa týkajú body 4.2.5.4  a 4.2.5.5 nesmú  v dotknutom 
období štartovať v žiadnych zápasoch. 

4.2.6 Ak nedôjde k dohode Klubov o termíne zápasu alebo ak dôjde ku sporu o miesto a 
termín zápasu, rozhodne o termíne, čase a mieste zápasu SZĽH. SZĽH môže svojím 
rozhodnutím určiť jednotný začiatok zápasov v záujme regulárnosti súťaží. 
4.2.7 Klub je povinný nahlásiť zmenu začiatku zápasu minimálne 48 hodín pred skutočným 
začiatkom zápasu športovému oddeleniu SZĽH a ten vyrozumie súpera, delegovaných 
rozhodcov, inštruktora rozhodcov a video-bránkového rozhodcu. Túto zmenu je  povinný 
nahlásiť na SZĽH. Zmena začiatku zápasu sa nepovažuje za zmenu termínu zápasu. Táto 
zmena tiež podlieha schváleniu SZĽH. V prípade žiadosti o zmenu začiatku, alebo nesúhlasu 
so žiadosťou o zmenu začiatku zápasu, je klub povinný uviesť dôvody. 

4.2.7.1 Dokumenty podľa čl. 4.2.7 sa vyhotovujú  v elektronickej forme prostredníctvom 
IS SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto 
vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.  

4.2.8 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH môžu v prípade schválenej dohrávky majstrovského 
stretnutia v takomto stretnutí štartovať za dotknuté kluby len hráči, ktorí mali oprávnenie 
štartovať v klube vo svojej vekovej kategórii v pôvodnom termíne stretnutia, ktoré sa bude 
dohrávať (napr.: ostaršený hráč a pod.). Ak niektorý hráč v klube, resp. v družstve klubu má 
hosťovanie v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý štart) štartoval v pôvodnom termíne 

stretnutia v inom majstrovskom stretnutí za materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej 
kategórie nemôže štartovať v dohrávanom stretnutí vo svojej vekovej kategórii (napr. hráč 
dorasteneckého veku, ktorý v pôvodnom termíne už štartoval za družstvo juniorov). V prípade 
porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart považovať za 
neoprávnený štart hráča so všetkými dôsledkami v zmysle čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so všetkými 
dôsledkami v zmysle DP SZĽH 

4.2.9 V stretnutiach súťaží riadených SZĽH sú kluby povinné v prípade schválenej predohrávky 
majstrovského stretnutia jasne špecifikovať dôvod zmeny termínu, ktorý musí byť 
preukázateľne vydokladovaný aj správcom, prevádzkovateľom, alebo vlastníkom zimného 
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štadióna. Ak niektorý hráč pôsobiaci v klube v zmysle čl. 10, 13, 14 PP SZĽH (striedavý štart) 
štartoval v povolenej predohrávke, nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať v inom 
majstrovskom stretnutí za materský alebo za hosťujúci klub inej vekovej kategórie. V prípade 

porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán príslušnej súťaže takýto štart hráča považovať 
za neoprávnený štart podľa čl. 7.1.2.4 SP SZĽH so všetkými dôsledkami v zmysle DP SZĽH.  
4.2.10 Ak hráč štartoval za materský alebo hosťujúci klub v povolenej predohrávke alebo 

dohrávke, nemôže v pôvodnom termíne stretnutia štartovať v inom majstrovskom stretnutí za 
materský alebo hosťujúci klub vo svojej, alebo inej vekovej kategórii, alebo vo farmárskom 
družstve v zmysle čl. 3.3 SP SZĽH. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude riadiaci orgán 

príslušnej súťaže takýto štart hráča považovať za neoprávnený štart podľa čl. 7.1.2.4 SP SZĽH 
so všetkými dôsledkami v zmysle DP SZĽH. 
 

4.3 Prihlásenie do majstrovskej súťaže 
Klub vyplnený formulár (záväzná prihláška do súťaží) zašle SZĽH do termínu stanovenom 
generálnym sekretárom SZĽH, spravidla do 31.5. príslušného kalendárneho roka. 
 

4.4 Odhlásenie z majstrovskej súťaže 
4.4.1 Po zaslaní záväznej prihlášky do súťaží je prechodné obdobie na oficiálne odhlásenie sa 
družstva klubu zo súťaží bez sankcie stanovené generálnym sekretárom SZĽH, spravidla do 
15. júna v príslušnom kalendárnom roku.  
4.4.2 V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne stanovenom Generálnym 
sekretárom SZĽH uvedenom v bode 4.4.1 je postup definovaný v Smernici pre postih klubov 
pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH.   
 

4.5 Postupy a zostupy 
4.5.1 Ustanovenia o postupoch a zostupoch v súťažiach musia byť uvedené v smerniciach 
pre súťaže SZĽH alebo v Rozpise súťaže, ktoré vydáva ktorý je vydaný SZĽH pre súťažné 
obdobie,  
4.5.2 zrušený 
4.5.3 Postup a zostup v majstrovských súťažiach sa realizuje podľa umiestnenia družstiev po 
skončení súťaže. Vo všeobecnosti platí, že vo všetkých súťažiach sa uplatňuje systém 
priameho postupu z nižšej súťaže do vyššej súťaže, ak smernice pre príslušné súťaže SZĽH 
neustanovujú inak. Priamy postup sa uplatňuje tak, že víťaz, prípadne družstvo umiestnené 
na druhom mieste rovnakej súťaže, priamo postúpi/postupujú do vyššej súťaže. Systém 
priameho zostupu sa uplatňuje tak, že družstvo, ktoré sa umiestnilo na poslednom, prípadne 
predposlednom mieste vo vyššej súťaži, priamo zostupuje/zostupujú do nižšej súťaže.                                       
4.5.4 Ak ďalej nie je ustanovené inak, platí, že systém kvalifikácie play out teda systém 
vyraďovacej súťaže o postup/zostup medzi víťazom, resp. družstvom umiestneným na 
druhom mieste v nižšej súťaži a posledným, resp. predposledným umiestneným družstvom 
vyššej súťaže sa môže uplatniť iba v seniorských majstrovských súťažiach. Družstvá, ktoré 
poskytnú do projektu výcvikového strediska reprezentácie viac ako 4 hokejistov, ktorí v rámci 
projektu odohrajú viac ako 50% zápasov, nebude sa nich vzťahovať priamy zostup.                                    
4.5.5 SZĽH môže povoliť štart viacerých družstiev jedného Klubu v tej istej súťaži, a to za 
podmienok určených SZĽH. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na seniorské a juniorské súťaže, 
s výnimkou ligy žien. 
 

4.6 Určenie poradia družstiev 
4.6.1 Spôsob započítania výsledkov počas súťaže a jej jednotlivých častí určí rozpis súťaže, 
na základe ktorého môže byť na začiatku súťaže alebo jej časti pridelená 
družstvu alebo družstvám bodová bonifikácia podľa predchádzajúceho umiestnenia. 
4.6.2 Poradie družstiev v dobe, kedy sa súťaž alebo jej časť ešte neskončila sa určí podľa 
týchto kritérií: 

4.6.2.1 vyššieho počtu bodov 

Kommentar [22]: Znenie  bodu 4.5.1 
a 4.5.3  schválené uznesením VV 
SZĽH 2/2019/5. 

Kommentar [23]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať zmenu v bodoch 
4.5.1 a 4.5.3 
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4.6.2.2 vyššieho gólového rozdielu 
4.6.2.3 vyššieho počtu strelených gólov 

4.6.3 Poradie družstiev po skončení súťaže alebo jej časti sa určí medzi družstvami, ktoré sú 
zaradené do tej istej skupiny súťaže nasledovne: 

4.6.3.1 podľa vyššieho celkového počtu bodov 
4.6.3.2 ak dve alebo viac družstiev majú rovnaký počet bodov, ich poradie sa určí na 
základe minitabuľky s výsledkami zápasov týchto družstiev 
4.6.3.3 ak rovnosť bodov zo vzájomných zápasov trvá, potom sa uplatnia góly, v 
takom prípade počet obdržaných gólov sa odpočíta od strelených gólov a družstvo s 
vyšším kladným rozdielom získava vyššie poradie 
4.6.3.4 pokiaľ tieto družstvá majú rovnaký aj rozdiel obdržaných a strelených gólov, 
potom vyššie poradie získava družstvo s vyšším počtom strelených gólov  
4.6.3.5 pokiaľ rovnosť naďalej trvá, potom sa uplatňujú góly zo všetkých zápasov  
odohraných v skupine, nielen z minitabuľky 
4.6.3.6 pokiaľ rovnosť trvá aj pri uplatnení gólov z celej skupiny (nielen z 
minitabuľky) a majú rovnaký rozdiel gólov, potom vyššie poradie získa družstvo s 
vyšším počtom strelených gólov. 

4.6.4 Pokiaľ dve družstvá ostávajú v definitívnej rovnosti po svojom poslednom vzájomnom 
zápase v skupine, potom bude takýto zápas pokračovať predĺžením až do rozhodnutia. 
 

Článok V 
Družstvo 
5.1 Práva hokejistu 
5.1.1 Hokejista je individuálnym členom v zmysle Stanov SZĽH. 
5.1.2 Hokejista má právo hrať ľadový hokej za klub, ktorý si zvolí, za dodržania podmienok 
stanovených v predpisoch SZĽH. 
5.1.3 Pripravovať sa a vykonávať športovú prípravu podľa svojich schopností, s prihliadnutím 
na schválenú metodiku SZĽH. 
5.1.4 Dostať primerané materiálne a technické podmienky na športový výkon, podľa 
interných predpisov klubu, ku ktorému má hokejista príslušnosť. V prípade účasti na štátnej 
reprezentácii Slovenskej republiky má ako reprezentant právo na materiálne a technické 
zabezpečenie ako člen reprezentačného výberu. 
5.1.5 Získať úplné a pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave od športového lekára. 
 

5.2 Povinnosti hokejistu 
5.2.1 Hokejista je povinný dodržiavať pri športovej činnosti platné Stanovy, poriadky SZĽH a 
ďalšie interné smernice SZĽH, ktoré sa priamo týkajú výkonu jeho činnosti. 
5.2.2 Hokejista je povinný nastúpiť v súťaži a hrať zápas za družstvo materského klubu, na 
ktorého súpiske sa nachádza, alebo nového klubu, v ktorom je oprávnený štartovať na 
základe hosťovania, ak ho tréner príslušného družstva nominuje. 
5.2.3. Hokejista je povinný mať platnú hráčsku zmluvu v zmysle čl. 3.1.1.4.   
5.2.4. V prípade hosťovania hokejistu, ak je podmienkou účasti v súťaži uzavretie zmluvy, je 
povinnosťou hokejistu predložiť Matrike SZĽH okrem zmluvy o hosťovaní aj hráčsku zmluvu, 
ak ešte nebola zaregistrovaná podľa čl. 5.2.3. 
5.2.5 Hokejista môže nastúpiť v rovnakej súťaži, v akej štartuje jeho materský klub, aj za 
družstvo hosťujúceho klubu rovnakej vekovej kategórie, na ktorého súpiske sa nachádza, a 
to v zmysle dohody medzi klubmi o hosťovaní hokejistu podľa platného Prestupového 
poriadku SZĽH. O nominácii hokejistu na zápas rozhoduje výhradne tréner príslušného 
družstva určenej vekovej kategórie hosťujúceho klubu. 
5.2.6 Hokejista seniorskej, juniorskej, dorasteneckej kategórie a kadetov nesmie počas 
kalendárneho týždňa (pondelok až nedeľa) odohrať viac ako 4 zápasy. 
5.2.7 Hokejista žiackej a ženskej kategórie nesmie počas kalendárneho týždňa (pondelok až 
nedeľa) odohrať viac ako 3 zápasy. V zápasoch dorasteneckej a kadetskej  kategórie nemôže 



 

26 

 

hokejista vekovej kategórie starší žiak odohrať počas kalendárneho týždňa (pondelok až 
nedeľa) viac ako 4 zápasy. 
5.2.8 Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako jeden zápas. To sa netýka 
zápasov Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov, pokiaľ sa hrá hraných systémom 
turnaja, rovnako sa to netýka zápasov v mini hokeji a nesúťažných kategórií a taktiež 
zápasov hraných turnajovým spôsobom počas jedného dňa.  
5.2.9 Hokejista počas súťažného obdobia nemôže bez písomného súhlasu klubu, v ktorého 
družstve hrá súťaž, absolvovať nesúťažné zápasy za iný klub alebo subjekt, ktorý nie je 
členom SZĽH, a ktorý združuje výber hokejistov z viacerých klubov bez právneho vzťahu voči 
SZĽH. Porušenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením hokejistu. 
5.2.10 Hokejista počas súťažného obdobia bez predchádzajúceho písomného súhlasu klubu, 
v družstve ktorého hrá súťaž, nie je oprávnený absolvovať špecializovanú športovú prípravu 
mimo športovej prípravy v klube. Porušenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením 
hokejistu. 
5.2.11 Hokejista počas súťažného obdobia vykonáva svoju športovú prípravu predovšetkým     
v klube, v družstve ktorého hrá súťaž.  
5.2.12 Hokejista sa na ľadovej ploche správa disciplinovane a slušne. V plnej miere 
rešpektuje pokyny rozhodcov, trénera a činovníkov zápasu. 
5.2.13 Hokejista sa mimo ľadovej plochy v priestoroch zimného štadióna správa slušne a 
dodržiava pokyny trénera, vedúceho družstva a usporiadateľskej služby. 
5.2.14 Hokejisti nesmú ovplyvňovať zápasy v súťažiach, ktoré organizuje a riadi SZĽH . 
Rovnako nesmú tipovať výsledky zápasov, v ktorých sú priamymi účastníkmi, a to osobne, 
ani prostredníctvom tretích osôb a nesmú žiadnym spôsobom manipulovať priebeh alebo 
výsledky súťaží. Porušenie tejto povinnosti je závažným disciplinárnym previnením. 
5.2.15 Klub je povinný zabezpečiť, aby sa hokejisti s jeho klubovou príslušnosťou najmenej 
raz ročne podrobili lekárskej prehliadke podľa čl. 3.1.1.3. Hokejista (aj zákonný zástupca) je 
povinný hokejovému klubu s jeho príslušnosťou predložiť pred začiatkom súťaže potvrdenie 
o vykonanej lekárskej prehliadke príslušným lekárom. Klub je povinný viesť evidenciu 
takýchto lekárskych prehliadok hokejistu a archivovať ju po dobu najmenej 3 rokov. 
Porušenie tejto povinnosti má za následok disciplinárne konanie. V majstrovských súťažiach 
organizovaných a riadených SZĽH musia mať hokejisti uzatvorené povinné zdravotné 
poistenie.  
 

5.3 Zahraničný hokejista 
5.3.1. Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár hokejista, bez ohľadu na pohlavie, 
ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.3 
5.3.1.Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má 
štátnu príslušnosť inú ako SR. Za zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký hokejista, ktorý 
nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral 
dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v súťažiach SZĽH. Vo vekových kategóriách 
predprípravka a prípravka sa za zahraničného hokejistu nepovažuje hokejista, ktorý mal 
počas dvoch po sebe nasledujúcich sezónach, čo i len v časti,  príslušnosť k SZĽH. 
5.3.2 SZĽH určuje pravidlá pre štart zahraničných hokejistov v jednotlivých súťažiach. Pri 
určovaní počtu zahraničných hokejistov v jednotlivých súťažiach SZĽH berie na zreteľ 
prvoradý záujem o rozvoj domácej hráčskej základne. 

                                                             
3
 VV SZĽH schvaľuje 05.09.2019 výklad k ustanoveniu 5.3.1 Súťažného poriadku SZĽH: „Za 

zahraničného hokejistu sa nepovažuje taký hokejista so štátnou príslušnosťou inou ako SR, ktorý 
podľa predpisov SZĽH účinných do 01.08.2019, nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe 
nelimitovaného transferu zo zahraničia a odohral dve po sebe nasledujúce sezóny, čo i len v časti, v 
súťažiach SZĽH a to najneskôr do ukončenia sezóny 2018/2019. Uvedené sa nevzťahuje na 
zahraničného hokejistu vekovej kategórie senior“ 

Kommentar [24]: Znenie bodu 5.3.1 
schválené uznesením VV SZĽH 
2/2019/6. 

Kommentar [25]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 
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5.3.3 SZĽH určuje v smerniciach pre súťaže SZĽH obmedzenia štartu zahraničných hokejistov 
v jednom zápase, a to spravidla 60 dní pred začiatkom nesúťažného obdobia. 
 Na účely účasti zahraničných hokejistov (vrátane brankára) v zápase platí obmedzenie: 

5.3.3.1 liga mladších žiakov 3 zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.2 liga starších žiakov 3 zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.3 kadeti 1 zahraničný hokejista v družstve 
5.3.3.4 extraliga dorastu 1 zahraničný hokejista v družstve 
5.3.3.5 I. liga dorastu 3 zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.6 extraliga juniorov 1 zahraničný hokejista v družstve 
5.3.3.7 I. liga juniorov 3 zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.8 II. liga seniorov 2  zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.9 I. liga seniorov 5 zahraniční hokejisti v družstve 
5.3.3.10 extraliga seniorov neobmedzený počet hokejistov v družstve 

5.3.3.11 liga žien 4 zahraničné hokejistky v družstve 
5.3.4 Zahraniční hokejisti sú registrovaní v informačnom systéme SZĽH. Hokejisti 
zahraničného klubu, ktorý je účastníkom súťaže riadenej a organizovanej SZĽH sú 
registrovaní na obdobie povolenej súťaže SZĽH. 
5.3.5. V prípade záujmu o štart zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej 

alebo žiackej kategórie v súťaži riadenej SZĽH je klub – žiadateľ povinný predložiť na SZĽH 
žiadosť o udelenie výnimky na predpísanom tlačive. K žiadosti je klub povinný predložiť aj 
doklad o úhrade poplatku vo výške 3000 € za každú žiadosť samostatne. Udelená výnimka 
platí pre jedného zahraničného hokejistu a jedno družstvo na jednu sezónu. Pri brankárovi 
platí dvojnásobná suma. V prípade, že žiadosť o výnimku je zamietnutá, klubu sa uhradený 
poplatok vracia. Podrobnosti o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu upraví 
vykonávací predpis.  

5.3.6. Podmienky pre zahraničné tímy a hráčov v súťažiach SZĽH upraví osobitný predpis 
SZĽH.    
 

 
5.4 Práva a povinnosti trénera družstva 
5.4.1 Tréner družstva má tieto práva: 

5.4.1.1 pripravovať a riadiť športovú prípravu podľa svojich odborných vedomostí,          
s prihliadnutím na schválenú metodiku SZĽH 
5.4.1.2 dostať primerané materiálne a technické podmienky na výkon trénerskej 
činnosti zo strany klubu.   
5.4.1.3 získať úplné a pravdivé informácie o zdravotnom stave hokejistov družstva od 
športového lekára a športových odborníkov klubu 

5.4.2 Tréner družstva má tieto povinnosti: 
5.4.2.1 viesť evidenciu dochádzky hokejistov družstva na športovú prípravu 
5.4.2.2 uskutočňovať pravidelné testovanie výkonnosti hokejistov družstva v 
termínoch určených SZĽH 
5.4.2.3 priebežne sa zaujímať o zdravotný stav hokejistov 
5.4.2.4 priebežne sa zaujímať o školskú dochádzku a prospech v prípade 
školopovinných hokejistov 
5.4.2.5. Zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné 
pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži. 
 

 
5.5 Práva a povinnosti vedúceho družstva alebo inej osoby poverenej vedením 
družstva 
5.5.1 Vedúci družstva alebo iná osoba poverená vedením družstva má tieto práva: 

Kommentar [26]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať 

Kommentar [27]: Návrh MHK 
Rimavská Sobota:  
II. liga seniorov 3 zahraniční hokejisti v 
družstve. 
Odôvodnenie: 
a) Baráž medzi II. ligou seniorov a  I. 
ligou seniorov (Slovenskou hokejovou 
ligou) 
- Výhoda na strane I. ligy 
b) Žiacke kategórie, I. liga juniorov, I. 
liga dorastu môžu mať až 3 
zahraničných hráčov 
c) Atraktívnosť súťaže a kvalita ligy 
d) Klub ktorý chce postúpiť a má 
dostatočný rozpočet, nech má možnosti 
v realizácií a koncepcií tímu. 
e) Trh so slovenskými hráčmi neponúka 
takú kvantitu a ani kvalitu. 
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5.5.1.1 pripravovať a organizačne zabezpečovať činnosti, potrebné pre účasť 
družstva v súťaži podľa svojich odborných vedomostí, 
5.5.1.2 dostať primerané materiálne a technické podmienky na výkon činnosti  
vedúceho družstva zo strany klubu 
5.5.1.3 podpísať s klubom zmluvu, ktorej predmetom je plnenie a rozsah povinností  
vedúceho družstva 

5.5.2 Vedúci družstva alebo iná osoba poverená vedením družstva má tieto povinnosti: 
5.5.2.1 prostredníctvom zapisovateľa pred zápasom vyplniť zápis o zápase podľa 
predtlače, podpísať ho.   
5.5.2.2 ovládať a dodržiavať predpisy a smernice SZĽH a pravidlá hokeja 
5.5.2.3 prevziať po stretnutí kópiu zápisu o zápase, 
5.5.2.4 evidovať hokejistov s vyššími trestami a zodpovedať za to, aby na zápas 
nenastúpili hokejisti, ktorí sú v treste, 
5.5.2.5. nedohadovať výsledky majstrovských zápasov, alebo tipovať zápasy v 
ktorých sú priamymi účastníkmi samostatne, alebo prostredníctvom iných osôb. 

5.5.2.6. podpísať vyhlásenie činovníka zápasu v Zápise o zápase 
5.5.2.7 spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a 
za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži. 

 

5.6 Štart hokejistu v inej vekovej kategórii 
5.6.14 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 8 
hokejistov, bez ohľadu na pohlavie, z nižšej vekovej kategórie v zápase vyššej vekovej 
kategórie, a to vo vekovej kategórii predprípravka, prípravka, mladší žiaci a starší žiaci 
o jeden rok, ak ďalej nie je uvedené inak, kadeti a dorast o dve vekové kategórie, juniori 
o jednu vekovú kategóriu, a to nasledovne:  

● hokejista 2. ročníka môže byť ostaršený len do 3. ročníka na základe platného 
ostaršenia,  

● hokejista 3. ročníka môže byť ostaršený len do 4. ročníka na základe platného 
ostaršenia,  

● hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený len do 5. ročníka na základe platného 
ostaršenia, 

● hokejista 5. ročníka môže byť ostaršený len do 6. ročníka na základe platného 
ostaršenia, 

● hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený len do 7. ročníka na základe platného 
ostaršenia, 

● hokejista 7. ročníka môže byť ostaršený len do 8. ročníka na základe platného 
ostaršenia, 

● hokejista 8. ročníka môže byť ostaršený do vyššej vekovej kategórie 
- o jednu vekovú kategóriu do kategórie kadet na základe platného ostaršenia,  
- o dve vekové kategórie do kategórie dorast na základe platného ostaršenia, 

● hokejista kadet môže byť ostaršený do vyššej vekovej kategórie 
- o jednu vekovú kategóriu do kategórie dorast na základe platného ostaršenia,  
- o dve vekové kategórie do kategórie junior na základe platného ostaršenia, 

● hokejista dorastenec môže byť ostaršený do vyššej vekovej kategórie 
- o jednu vekovú kategóriu do kategórie junior na základe platného ostaršenia,  
- o dve vekové kategórie do kategórie senior na základe platného ostaršenia, 

● hokejista junior môže byť ostaršený do vyššej vekovej kategórie 
- o jednu vekovú kategóriu do kategórie senior na základe platného ostaršenia.  

 

                                                             
4
 Uznesenie VV SZĽH zo zasadnutia VV SZĽH zo dňa 19.09.2018, ktorým schválil zmenu bodu 5.6.1 SP SZĽH. 

Kommentar [28]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča prijať zmeny bodu 
5.6.1 

Kommentar [29]: Návrh HK Dukla 
Trenčín:  
SZĽH pre udržanie integrity športu a 
integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 
hokejistov, bez ohľadu na pohlavie, z 
nižšej vekovej kategórie v zápase 
vyššej vekovej kategórie, a to  
 najviac 4 hokejistov vo vekovej 
kategórii predprípravka, prípravka, 
mladší žiaci a starší žiaci  a najviac 8 
hokejistov vekovej kategórie kadeti, 
dorast, junior. 

Kommentar [30]: Komisia mládeže 
SZĽH odporúča neprijať návrh HK 
Dukla Trenčín. 
Dôvod: KM podporuje nový čl. 1.2.1.5 
SP SZĽH  a znenie čl. 5.6 navrhované 
športovým oddelením ZSĽH 
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Maximálny počet ostaršených hráčov, podmienky a kritériá pre ostaršenie hráčov stanovuje 
SZĽH v spolupráci s Komisiou mládeže v dokumente Podmienky pre prihlásenie sa družstiev 
do súťaží SZĽH a v smerniciach pre súťaže SZĽH.  
Ostaršení hokejisti musia spĺňať výkonnostné kritéria na štart vo vyššej vekovej kategórii. 
Pre štart vo vyššej vekovej kategórii o 2 vyššie vekové kategórie je potrebné schválenie 
klubového trénera so súhlasom zákonného zástupcu a priloženým vyšetrením od 
telovýchovného lekára nie starším ako 1 rok, do kategórie dorast od pediatra. Pre štart 
hokejistu vo vyššej vekovej kategórii (o jednu vekovú kategóriu vyššie) je potrebný návrh 
klubového trénera a súhlas zákonného zástupcu a priloženým vyšetrením od telovýchovného 
lekára nie starším ako 1 rok, do kategórie dorast od pediatra. Takýmto spôsobom sa môže 
zapísať na predzápasovú súpisku a do hry počas trvania súťaže zapojiť najviac predpísaný 
počet hokejistov z nižšej vekovej kategórie. Toto pravidlo platí pre všetky vekové kategórie, 
ktoré hrajú súťaž.5 
5.6.2 SZĽH pre udržanie integrity športu a integrity súťaží pripúšťa možnosť štartu 3 
hokejistiek a 1 brankárky z vyššej vekovej kategórie v zápase nižšej vekovej kategórie, a to 
v súlade s bodom 1.1.18 tohto poriadku. Vekové kategórie sa vždy  riadia nastavením 
vekových kategórií mužských súťaží, okrem súťaží žien.  O ich zaradení do súpisky rozhoduje 
tréner príslušnej vekovej kategórie. Takýmto spôsobom sa môžu zapísať na súpisku a do hry 
počas trvania súťaže môžu zapojiť najviac päť korčuliarok a jedna brankárka z vyššej 
vekovej kategórie. 
5.6.3 SZĽH pre potreby rozvoja ženského hokeja pripúšťa možnosť štartu 3 korčuliarok a 1 
brankárky z vyššej vekovej kategórie v zápase nižšej vekovej kategórie. Takýmto spôsobom 
sa môže zapísať na súpisku a do hry počas trvania súťaže môže zapojiť najviac 8 korčuliarok 
a 2 brankárky. Toto pravidlo platí pre vekové kategórie mladších žiakov, starších žiakov a 
kadetov. 
5.6.4 Pre potreby ženského hokeja súčasne platí pravidlo, že hokejistka sa môže zúčastňovať 
súťaží hokejistov chlapčenskej kategórie, a to najvyššie po kategóriu dorast vrátane, vždy so 
súhlasom klubu. 
5.6.5 Postup podávania a zrušenia žiadostí o ostaršenie podľa čl. 5.6.1 a ich evidenciu v IS 
SZĽH stanoví osobitný predpis.  

 
Článok VI 
Zápas 
6.1 Organizačné zabezpečenie zápasu 
6.1.1 Hracia plocha je pripravená na rozcvičku na ľade najmenej 40 minút pred začatím 
zápasu s výnimkou mládežníckych kategórii 
6.1.2 Súčasťou organizačného zabezpečenia zápasu sú potrebné tieto administratívne úkony: 

6.1.2.1 vyplniť zápis o zápase podľa predtlače − v súťažiach SZĽH elektronicky alebo 
čitateľne paličkovým písmom: bez prečiarkovania a prepisovania údajov uvedených v 
zápise, 

                                                             
5
 Záväzný výklad k bodu 5.6.1 SP SZĽH: Ostaršenie v kategóriách prípravka, mladší žiaci a starší žiaci je možné 

o jednu vekovú kategóriu a zároveň iba o jeden rok. Ak sa ostarší hokejista z prípravky - 4. ročník o jednu 

vekovú kategóriu, tak sa ostarší do vekovej kategórie mladších žiakov, ale môže sa ostaršiť iba o jeden rok. 

V súlade s tým sa hokejistovi 4. ročníka ostaršením umožňuje  štart v súťažiach určených pre 5. ročník, a to ako 

v súťažiach  určených  výlučne pre 5. ročník, tak v súťažiach spojených, kde  môže 5. ročník súťažiť. Takto 
ostaršený hokejista 4. ročníka nemôže štartovať v súťažiach, ktoré sú určené výlučne pre 6. ročník. Rovnako to 
platí aj pre ostaršenie hokejistu 6. ročníka, ktorý v prípade ostaršenia sa ostaršuje o jednu vekovú kategóriu, 

teda do starších žiakov a zároveň sa ostaršuje iba o jeden rok, teda pre 7. ročník a   ostaršením sa mu povoľuje  
štart v súťažiach určených  pre  7.  ročník, a to ako výlučných súťažiach, tak spojených, kde môže 7. ročník 
súťažiť. Takto ostaršený hokejista 6. ročníka nemôže štartovať v súťažiach, ktoré sú určené výlučne pre 8. 
ročník. Tento výklad je záväzný odo dňa jeho prijatia VV SZĽH 19.09.2018. 
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6.1.2.2 za vyhotovenie zápisu o zápase zodpovedá organizátor zápasu 
prostredníctvom ním delegovaného zapisovateľa, 
6.1.2.3 do zápisu o zápase môžu byť zapísaní iba tí hokejisti, ktorí sú zapísaní na 
zozname hokejistov 
6.1.2.4 na zápas môže nastúpiť maximálne 20 korčuliarov a 2 brankári, najmenej 10 
korčuliari a 1 brankár,  
6.1.2.5 všetci hokejisti nominovaní a oprávnení štartovať v zápase musia byť uvedení 
v zázname o zápase pred jeho začiatkom, 
6.1.2.6 ak družstvo neurčí na zápas maximálne určený počet korčuliarov a brankárov, 
zvyšok prázdnych rubrík pre korčuliarov a brankára sa pred začiatkom zápasu 
prečiarkne súvislou čiarou, ak nie je ďalej uvedené inak; 
6.1.2.7. dopisovanie korčuliarov/brankára do záznamu o zápase počas zápasu, resp. 
ich vyčiarkovanie počas, ale aj po ukončení zápasu kýmkoľvek, vrátane rozhodcu, je 
zakázané, 
6.1.2.8 rubriku náhradného brankára zapisovateľ pred zápasom nevypisuje a 
neprečiarkuje (zostáva voľná), 
6.1.2.9. zapisovateľ zapíše náhradného brankára do zápisu až počas zápasu, v 
momente, keď je náhradný brankár nasadený do hry,  
6.1.2.10. ak náhradný brankár nastúpil do zápasu (je prítomný na hráčskej lavici), ale 
do hry nezasiahol, je považovaný za hokejistu, ktorý v zápase neštartoval, 
6.1.2.11. ak družstvo nastúpi na zápas bez náhradného brankára, alebo ak náhradný 
brankár do hry nezasiahol, je zapisovateľ povinný po skončení zápasu prečiarknuť 
rubriku náhradného brankára v Zápise o zápase v celom riadku súvislou čiarou, 
6.1.2.12. ak je rozhodca nútený z technických dôvodov vyradiť hráča zo zápasu pred 
jeho začiatkom alebo počas neho, uvedie to na zadnej strane zápise o zápase v 
rubrike „Poznámky k zápasu”, 

6.1.3 Družstvá (najmenej 10 korčuliarov a 1 brankár a najviac 20 korčuliarov a 2 brankári) 
musia nastúpiť na hraciu plochu najneskôr do 30 minút po oficiálne stanovenom začiatku 
zápasu. V Zázname o zápase môžu byť uvedení iba tí brankári a korčuliari, ktorí sú na 
stretnutí fyzicky prítomní v čase bezprostredne pred začiatkom zápasu. Čakacia lehota sa 
vzťahuje na obidve družstvá. 
6.1.4 Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo 
spravidla v tmavých dresoch, ak sa družstvá nedohodnú inak. Riadiace orgány súťaží môžu 
najneskôr 90 dní pred začiatkom súťažnej sezóny prekontrolovať a zladiť dresy jednotlivých 
družstiev v príslušných súťažiach. 
6.1.5 Rozcvičenie na ľade je určené podľa Pravidiel ľadového hokeja IIHF s výnimkou 
mládežníckych vekových kategóriám, ktorých rozcvičenie na ľade trvá 15 minút. Čas nástupu 
družstva na rozcvičku je určený vekovou kategóriou družstva a športovo-technickými 
podmienkami pre uskutočnenie jednotlivých majstrovských zápasov v príslušnej vekovej 
kategórii. 
6.1.6 3 minúty pred začatím každého majstrovského zápasu v súťaži, ktorú riadi a organizuje 
SZĽH, sa môže odohrať alebo zaspievať na hracej ploche slovenská štátna hymna, 
dôstojným a vážnym spôsobom. Celé družstvá alebo prvá formácia družstva a brankár oboch 
družstiev, sú pri štátnej hymne zoradené na modrých čiarach. 
6.1.7 Domáci klub zabezpečí nahrávanie a vloženie videozáznamu z majstrovského zápasu 
súťaže z video-podporného systému, alebo prostredníctvom dodaného video-setu SZĽH, 
alebo inak do video-archívu SZĽH v rozsahu stanovenom riadiacim orgánom súťaže, ak 
riadiaci orgán súťaže pre príslušnú súťaž takúto povinnosť v rámci sezóny stanoví na 

potrebnú dobu archivácie. Nedodržanie tohto ustanovenia klubom v príslušnej súťaži sa 
považuje za disciplinárne previnenie s výnimkou prípadov, kedy sa preukáže, že nedodržanie 

stanovenej povinnosti nebolo zavinené klubom a to na základe posúdenia riadiaceho orgánu 

súťaže a odborného oddelenia SZĽH.   
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6.2 Povinnosti hosťujúceho družstva 
6.2.1 Hosťujúce družstvo je povinné dostaviť sa na zápas v určený deň, čas a miesto, tak 
ako je to uvedené v záväznom rozpise súťaží SZĽH podľa herného plánu. 
6.2.2 Hosťujúce družstvo je povinné mať so sebou nevyplnený formulár záznamu o zápase v 
prípade, že na zápas nenastúpi domáci klub. 
6.2.3 Hosťujúce družstvo je povinné dodržiavať pokyny hlavného usporiadateľa a 
prevádzkovateľa zimného štadióna, na ktorom sa hrá zápas. 
 

6.3 Práva hosťujúceho družstva 
6.3.1 Hosťujúce družstvo má právo na spôsobilú a vybavenú šatňu 1,5 hodiny pred 
začiatkom zápasu. 
6.3.2 Hosťujúce družstvo má právo na rozcvičenie na ľade podľa príslušnej kategórie 
Družstva. 
 

6.4 Konfrontácia 
6.4.1 Konfrontácia (kontrola totožnosti hokejistov) sa vykoná na žiadosť kapitána 
ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hokejistov, ktorí sú 
uvedení Zápise o zápase cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a len jedného 
hokejistu súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. 
6.4.2 Konfrontácia sa môže urobiť aj z iniciatívy delegovaného rozhodcu zápasu, inštruktora 
zápasu, alebo riadiacim orgánom príslušnej súťaže a to kedykoľvek počas zápasu. Na 
konfrontácii sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, čiaroví rozhodcovia 
a konfrontovaní hokejisti. V prípade osôb mladších ako 18 rokov sa konfrontácie zúčastní aj 
jeden plnoletý zástupca z každého družstva (manažér, tréner alebo vedúci družstva). Pri 
konfrontácii konfrontovaní hokejisti, ktorí dovŕšili 15 rokov, povinní predložiť doklad 
totožnosti občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
6.4.3 Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu poistenca 
hokejistu. 
6.4.4 Meno a priezvisko konfrontovaných hokejistov, ako aj výsledok konfrontácie je hlavný 
rozhodca povinný uviesť do Zápisu o zápase, prípadne do prílohy k zápisu o stretnutí. V 
prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v zápase ďalej 
pokračovať. Túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do zápisu o zápase a uloží menší trest 
pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hokejista, ktorý je konfrontovaný v tretej 
tretine preukáže svoju totožnosť, uloží rozhodca družstvu, ktoré neopodstatnene požiadalo o 
konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry. Nepredloženie dokladu 
totožnosti hokejistu, ktorý dovŕši 15 rokov, v rámci účasti na konfrontácii sa považuje za 
neoprávnený štart hokejistu. Rozhodca aj ostatní zástupcovia družstiev (kapitáni, vedúci 
družstiev) sú povinní k zápisu o zápase priložiť podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, 
vrátane fotodokumentácie hokejistov. V prípade, že sa konfrontovaný hokejista nedostaví na 
konfrontáciu, alebo ju odmietne, rozhodca uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí 
a jeho dovtedajší štart bude považovaný za neoprávnený so športovo−technickými a 
disciplinárnymi dôsledkami, ak následne nie je preukázaný opak. 
 

6.5 Práva a povinnosti rozhodcu 
6.5.1 Rozhodcov na rozhodovanie majstrovského zápasu deleguje: 

6.5.1.1 SZĽH na súťaže riadené a organizované SZĽH alebo osobou poverenou SZĽH 
organizovaním a riadením súťaže. 
6.5.1.2 regionálne zväzy ĽH na regionálne súťaže alebo osobou poverenou SZĽH 
organizovaním a riadením súťaže. 

6.5.2 Rozhodca má právo na uzamykateľnú a vykurovanú šatňu so sociálnym zariadením. 
6.5.3 Rozhodca má právo na ochranu svojho zdravia a majetku 60 minút pred zápasom, 
počas zápasu a 60 minút po skončení zápasu, za čo zodpovedá hlavný usporiadateľ. 
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6.5.4 Rozhodnutie o spôsobilosti ľadovej plochy (ihriska) prináleží rozhodcovi. Ak sa stane 
hracia plocha (ihrisko) bezprostredne pred zápasom podľa rozhodcu nespôsobilé na zápas 
ľadového hokeja alebo je možné odôvodnene predpokladať, že sa hracia plocha (ihrisko) 
stane nespôsobilé v priebehu zápasu ľadového hokeja, hlavný rozhodca hokejový zápas 
nezačne a nariadi odstránenie technickej závady. K tomu môže začiatok zápasu odložiť o 40 
minút alebo zápas na dobu 60 minút prerušiť. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu 
závady, rozhodca zápas nezačne, resp. ho predčasne ukončí pre nespôsobilosť hracej plochy 
(ihriska). 
6.5.5 Pri rozhodovaní o spôsobilosti hracej plochy musí rozhodca prihliadať predovšetkým na 
regulárnosť zápasu a zdravie hokejistov. Súčasne musí vyčerpať v súčinnosti s hlavným 
usporiadateľom zápasu všetky možnosti na dodatočné začatie alebo pokračovanie zápasu. 
6.5.6 Rozhodca má tieto povinnosti: 

6.5.6.1 dostaviť sa na zápas 60 minút pred začatím zápasu, 
6.5.6.2 pred zápasom skontrolovať stav a vybavenie ľadovej plochy (ihriska), 
6.5.6.3 pred zápasom skontrolovať Zápis o zápase;  realizovať úkony uvedené v čl. 
6.4.4 
6.5.6.4 hokejistom, ktorí boli potrestaní trestom v hre uviesť všetky dôvody a 
podrobnosti, ktoré sa týkajú uloženia trestu. 
6.5.6.5 po skončení zápasu skontrolovať správnosť a kompletnosť údajov v zápise o 
stretnutí a do 30 minút po ukončení zápasu zabezpečiť odovzdanie kópií zápisu o 
zápase zástupcom družstiev 
6.5.6.7 predčasne ukončiť zápas najmä: 
a) pre neodstrániteľnú nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hry, 
b) pre úmrtie hráča alebo rozhodcu, prípadne činovníka zápasu 
c) na pokyn subjektu určeného v zákone č. 1/2014 Z.z., 
d) na pokyn delegáta zväzu, 
e) ak družstvo nie je schopné v priebehu hry postaviť na ľad zostavu schopnú hrať 
zápas (najmenej štyroch korčuliarov, alebo troch korčuliarov a brankára) 
f) ak funkcionári mimo ľadu (pomocné funkcie) nespĺňajú podľa pravidiel ľadového 
hokeja aspoň „E” licenciu rozhodcov ľadového hokeja, len vtedy, ak by nepripustením 
niektorého z funkcionárov mimo ľadu v dôsledku nesplnenia podmienok podľa 
Pravidiel na túto funkciu bol vážne ohrozený chod hokejového zápasu 
g) za fyzické napádanie ktoréhokoľvek z činovníkov SZĽH podľa článku 3.10., a to 
hráčom alebo hráčmi, funkcionármi, divákmi pred zápasom, počas zápasu alebo 
ihneď po ukončení zápasu. 
h) ak rozhodca uložil trest podľa Pravidla 116 IV, V, 168 IV bod 1 a bod 2, 168 V, 168 
VI bod 1 a bod 2, 
i) počas zápasu zistil, že na zápase seniorov, juniorov, Dorastencov, kadetov, žiakov a 
žien nie je osoba, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku 
starostlivosť podľa osobitných predpisov, ani po uplynutí 30 minútovej čakacej doby 

6.5.7 Rozhodca má právo predčasne ukončiť zápas: 
6.5.7.1 pre hrubé fyzické napadnutie ktoréhokoľvek činovníka zápasu, 
6.5.7.2 po vniknutí divákov na hraciu plochu 
6.5.7.3 ak sa hracia plocha ihrisko stane nespôsobilé, resp. ak technická závada na  
jeho zariadení nebola odstránená do 40 min., 
6.5.7.4 ak nie je funkčný mechanický prostriedok pre úpravu ľadovej plochy 

6.5.8 O výsledku predčasne ukončeného stretnutia rozhodne SZĽH.   
 

6.6 Činnosť delegáta zväzu 
6.6.1 Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí, dozerať a 
hodnotiť dodržiavanie povinností podľa zákona č.1/2014 Z.z. a vnútorných predpisov 
príslušného športového zväzu upravujúcich organizovanie podujatí organizátorom podujatia, 
usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených 
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nedostatkoch, ktoré sa týkajú organizácie a bezpečnosti podujatia bezodkladne upovedomí 
hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra s požiadavkou na ich odstránenie. 
6.6.2 Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu 
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia delegát zväzu ústnym 
vyhlásením vyzve usporiadateľa zápasu na prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v 
súlade so športovými pravidlami SZĽH. 
6.6.3 Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí vyhotovovať 
obrazové, zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie 
účastníkov podujatia a plnenie povinností usporiadateľskej služby vrátane zistených 
nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie. 
6.6.4 Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú 
správu, v ktorej informuje o priebehu podujatia. Prílohou správy sú záznamy vyhotovené 
podľa bodu 6.6.3. Písomnú správu delegát zväzu predkladá príslušnému orgánu SZĽH na 
prerokovanie a prijatie potrebných opatrení. 
6.6.5 SZĽH, ktorý vykonáva dozor na rizikovom podujatí alebo podujatiach s osobitným 
režimom, zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam delegátov zväzu, v ktorom je 
uvedené meno a priezvisko delegáta zväzu. 
6.6.6 Podmienky a podrobnosti k činnosti delegáta zväzu upraví osobitný predpis. 
 

6.7 Hracia doba, čakacia doba 
6.7.1 Hracia doba, doba prestávok a doba trestov je v súťažných zápasoch určená pravidlami 
ľadového hokeja IIHF. 
6.7.2 Nesúťažné zápasy možno odohrať aj na hrubý čas. Dĺžku jednotlivých tretín a Výmeru 
trestov si určia po dohode družstvá, ktoré nastúpia na uvedený zápas. Spravidla sa zápas 
odohrá na hrubý čas, ktorý je 3 x 30 minút. Medzi tretinami časomerač vymeria 15 minútovú 
prestávku. Dĺžka trestu pre menší trest a menší trest pre hráčsku lavicu je 3 minúty, pre 
väčší trest a trest v hre 8 minút a pre osobný trest 15 minút. 
6.7.3 SZĽH, najmä v mládežníckych a krátkodobých súťažiach, môže určiť hraciu dobu 
odlišne od pravidiel ľadového hokeja IIHF. V takom prípade určí aj dobu, ktorá inak 
zodpovedá dvojminútovým, päťminútovým a desaťminútovým trestom, pokiaľ sa líšia od 
pravidiel ľadového hokeja IIHF. 
6.7.4 Čakacia doba je 30 minút po oficiálne stanovenom začiatku zápasu a je možné na ňu 
prihliadať len v opodstatnených prípadoch, o ktorých rozhodne rozhodca. Družstvá 
(najmenej 1 brankár a 10 hráčov, najviac 2 brankári a 20 hráčov) musia nastúpiť na ľadovú 
plochu najneskôr do 30 minút po úradne stanovenom začiatku zápasu. 
6.7.5 V prípade, že hosťujúce družstvo včas oznámi domácemu družstvu omeškanie 
spôsobené objektívnymi príčinami, počkajú účastníci zápasu na príchod hosťujúceho družstva 
aj dlhšie ako je stanovená čakacia doba, maximálne však 60 minút po stanovenom začiatku 
zápasu. 
6.7.6 Ak sa zápas začal po oficiálne stanovenom začiatku, túto skutočnosť zaznamená 
rozhodca v zázname o zápase spolu s odôvodnením oneskorenia. 
6.7.7 V prípade, že k omeškaniu so začatím zápasu došlo zavinením niektorého z družstiev 
alebo usporiadateľskej služby alebo rozhodcu, môže sa táto skutočnosť považovať za 
disciplinárne previnenie. 
 

6.8 Dvojbodový systém 
6.8.1 Pri dvojbodovom systéme sa body udeľujú nasledovne: 

6.8.1.1 dva body víťaznému družstvu 
6.8.1.2 po jednom bode každému družstvu za nerozhodný výsledok 
6.8.1.3 žiadny bod družstvu, ktoré prehralo 

 

6.9 Trojbodový systém 
6.9.1 Pri trojbodovom systéme sa body udeľujú nasledovne: 

6.9.1.1 tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase 
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6.9.1.2 po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom 
hracom čase 
6.9.1.3 dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné 
nájazdy 
6.9.1.4 žiadny bod družstvu, ktoré prehralo 

 

6.10 Predĺženie  
6.10.1 Systém predĺženia v súťažiach SZĽH je upravený v smerniciach pre súťaže 
SZĽH.Pokiaľ sa zápas skončil v riadnom hracom čase nerozhodným výsledkom, hrá sa 
päťminútové predĺženie bezprostredne po trojminútovej prestávke bez úpravy ľadovej 
plochy. V predĺžení hrajú družstvá v počte traja hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne 
vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Predĺženie končí buď 
ukončení hracieho času, alebo strelením gólu. Družstvo, ktoré strelí gól sa stáva víťazom 
zápasu. 

6.10.1.1 Ak v kvalifikačnom kole, druhom kole, poslednom kole a iných zápasoch sa 
zápas skončí nerozhodným stavom po troch tretinách, 5 minútové predĺženie sa hrá 
hneď po trojminútovej prestávke. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť 
na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí piatich minút 
alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól, bude 
považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať 
samostatnými nájazdmi. 
6.10.1.2 Ak v zápase play−off, štvrťfinále, semifinále alebo zápase o bronzovú 
medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po trojminútovej prestávke prichádza 
na rad 10 minútové predĺženie. V desať minútovom predĺžení hrajú družstvá štyria 
hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú 
bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí desiatich minút alebo keď 
jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za 
víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými 
nájazdmi. 
6.10.1.3 Ak v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po 15 
minútovej (príp. 18 min.) prestávke, počas ktorej bude vykonaná úprava ľadu bude 
nasledovať 20 minútové predĺženie. V 20 minútovom predĺžení hrajú družstvá v počte 
päť hráčov v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na 
opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Vhadzovať sa bude v strede klziska. Zápas sa 
skončí po odohratí dvadsiatich minút, alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To 
družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev 
nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými nájazdmi 
6.10.1.4 Riadiaci orgán súťaže môže schváliť inú úpravu pravidiel predĺženia alebo 
samostatných nájazdov pre jednotlivé súťaže. 

6.10.2 Pokiaľ je družstvo potrestané trestom v predĺžení, družstvá hrajú vo formáte 4:3, 
súbežné tresty uložené v predĺžení, neovplyvňujú počet hokejistov na ľadovej ploche. Pokiaľ 
je družstvo potrestané v predĺžení tak, že vznikne výhoda dvoch hráčov, potom družstvo, 
ktoré sa dopustilo priestupku voči pravidlám hrá s tromi hráčmi a družstvo, ktoré sa 
neprevinilo hrá s piatimi hráčmi v poli, teda formát 5:3. Po prvom prerušení hry, kedy 
výhoda o dvoch hráčov skončila, sa pomer hokejistov vráti do formátu 4:4 alebo 4:3. 
6.10.3 Pokiaľ sa početná výhoda jedného hráča v poli prenáša z riadneho hracieho času do 
predĺženia, bude formát hry pokračovať nasledovne: 

6.10.3.1 pokiaľ hrali na konci riadneho hracieho času družstvá vo formáte 5:4,  
predĺženie začína vo formáte 4:3 
6.10.3.2 pokiaľ riadna hracia doba končí presilovkou vo formáte 5:3, družstvá začnú  
predĺženie v rovnakom formáte 5:3, vypršaním trestov počas hry sa pomer  
hokejistov môže zmeniť na 5:5 alebo 5:4. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací  
formát upraví primerane na 4:3 alebo 4:4 . 

Kommentar [31]: Znenie bodu 6.10.1 
schválené uznesením VV SZĽH 
2/2019/7. 
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6.10.3.3 pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 3:3,  
predĺženie začína rovnako vo formáte 3:3, akonáhle sa počas hry vypršaním trestov 
zmení pomer hokejistov na 5:5 alebo 5:4, pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát 
upraví primerane na 4:3 alebo 4:4. 
6.10.3.4 pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 4:4, 
predĺženie začína v rovnakom formáte 4:4. Hokejisti opustia trestnú lavicu normálne 
do počtu 5:5 alebo 5:4. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví na 4:4 
alebo 4:3. 

 

6.11 Samostatné nájazdy  
6.11.1 Systém samostatných nájazdov v súťažiach SZĽH je upravený v smerniciach pre 
súťaže SZĽH.Pokiaľ žiadne družstvo nedá gól v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy na 
určenie víťaza zápasu, 
6.11.2 Samostatné nájazdy sa uskutočňujú na oboch stranách ľadovej plochy (ihriska), a to 
po uskutočnení úpravy ľadu na sucho v minimálnej šírke medzi koncovými bodmi 
vhadzovania. 
6.11.3 Samostatné nájazdy začínajú strelci v troch sériách z každého družstva, pričom 
nájazdy uskutočňujú striedavo. Hokejisti nemusia byť dopredu nominovaní, nájazdov sa 
môžu zúčastniť všetci brankári a všetci hráči, ktorí sú uvedení v zázname o stretnutí. 
Nájazdov sa nemôže zúčastniť hráč, ktorého trest nevypršal ukončením hracej doby 
predĺženia. Počas samostatných nájazdov musí ostať až do ich konca na trestnej lavici alebo 
v šatni. 
6.11.4 Brankári sú v rovnakej bránke, v ktorej boli počas predĺženia. Brankári oboch 
družstiev môžu striedať brankára po každom samostatnom nájazde.  
6.11.5 Samostatné nájazdy sa vykonávajú v súlade s pravidlami ľadového hokeja. 
6.11.6 Hokejisti oboch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy najskôr v sériách striedavo 
až do chvíle, kedy jedno družstvo nedá gól. Ak je po troch samostatných Nájazdoch každého 
družstva výsledok stále nerozhodný, pokračuje sa samostatnými nájazdami po jednom 
hokejistovi z každého družstva až do momentu, pokiaľ jedno družstvo nestrelí víťazný gól. 
družstvo nestrelí rozhodujúci gól. 
6.11.7 Zapisovateľ zaznamená všetky nájazdy s uvedením hráčov, brankárov a dosiahnutých 
gólov. 
6.11.8 Do výsledku zápasu sa započíta iba víťazný gól, a bude pripísaná hráčovi, ktorý strelil 
gól príslušnému brankárovi. 
6.11.9 Ak družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, bude zápas pre toto 
družstvo vyhlásený ako prehratý a druhému družstvu sa priznajú 3 body za víťazstvo. 
6.11.10 Ak hráč odmietne uskutočniť samostatný nájazd, bude nájazd pre jeho družstvo 
vyhlásený za nepremenený. 
 

6.12 Predohrávka zápasu 
6.12.1 Zmenu termínu, prípadne miesta majstrovského zápasu oproti vylosovaniu je možné 
vykonať len po písomnej dohode obidvoch súperov, a to len ako predohrávku podliehajúcu 
schváleniu  SZĽH, pokiaľ SZĽH vopred nestanoví inak. V prípade žiadosti o zmenu termínu, 
príp. miesta, alebo nesúhlasu s touto žiadosťou je povinnosťou príslušného klubu uviesť aj 
dôvod. Túto schválenú zmenu domáci klub písomne nahlási súperovi, inštruktorovi a 
delegovaným rozhodcom minimálne 96 hodín (t.j. 4 dni) pred novým termínom zápasu. 
Zmenu miesta nie je možné uplatniť zvýhodnením súpera na domovskom zimnom štadióne. 
V prípade kolízie termínu zápasu počas majstrovskej súťaže, môže   SZĽH na základe 
písomnej žiadosti viac ako 50% účastníkov celej súťaže, alebo účastníkov zaradených do 
príslušnej časti súťaže vo všeobecnom záujme zmeniť termín celého kola, príp. kôl príslušnej 
časti súťaže. 
6.12.2 SZĽH je oprávnený nariadiť nový termín, začiatok, alebo miesto zápasu s 
prihliadnutím na prioritu štátnej reprezentácie. 

Kommentar [33]: Znenie bodu 6.11.1 
schválené uznesením VV SZĽH 
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6.12.3 Dokumenty podľa čl. 6.12.1 sa vyhotovujú  v elektronickej forme prostredníctvom IS 
SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH nemožno takto vykonať, 
povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.  
 

6.13 Výsledok zápasu a kontumácia zápasu 
6.13.1 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu, ktoré sa neprevinilo priznáva taký 
počet bodov, aký mu prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu, 
ktoré sa previnilo, sa nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5. V prípade druhej a 
ďalšej kontumácie sa družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne odpočítava taký počet bodov aký 
prináleží za víťazstvo v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži.  
6.13.2 Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v 
kontumovanom zápase na ľadovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0, považuje sa 
takýto priaznivejší výsledok za kontumačný. 
6.13.3 Obojstranný kontumačný výsledok znamená vzájomné započítanie gólov 5:0 v 
neprospech oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu. 
6.13.4 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započítajú sa 
všetky individuálne štatistiky oboch družstiev. 
6.13.5 O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej 
dobe, alebo v ktorom došlo k závažnému previneniu družstva alebo oboch družstiev, 
rozhodne   SZĽH, ktorý môže: 

6.13.5.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku) 
6.13.5.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev 
6.13.5.3 obojstranne kontumovať zápas 
6.13.5.4 nariadiť nový zápas 
6.13.5.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok 
6.13.5.6 zápas nezapočítavať, t.j. Považovať ho za neodohrané 

 
6.13.1 O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej 
dobe, alebo v ktorom došlo k závažnému previneniu družstva alebo oboch družstiev, 
rozhodne - SZĽH, ktorý môže: 

6.13.5.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku) 
6.13.5.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev 
6.13.5.3 obojstranne kontumovať zápas 
6.13.5.4 nariadiť nový zápas 
6.13.5.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok 
6.13.5.6 zápas nezapočítavať, t.j. Považovať ho za neodohraný 

6.13.2 Pri vyhlásení kontumačného výsledku sa družstvu Pri kontumovaní zápasu v prospech 
jedného z družstiev, sa družstvu, ktoré sa neprevinilo priznáva taký počet bodov, aký mu 
prináleží za víťazstvo v príslušnej súťaži a aktívne skóre 5:0. Družstvu, ktoré sa previnilo, sa 
nepriznáva žiaden bod, obdrží pasívne skóre 0:5. V prípade druhej a ďalšej kontumácie sa 
družstvu, ktoré sa previnilo, súčasne odpočítava taký počet bodov, aký prináleží za víťazstvo 
v riadnom hracom čase v príslušnej súťaži. 
6.13.3 Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech sa kontumácia uskutočnila, dosiahlo v 
kontumovanom zápase na ľadovej ploche (ihrisku) priaznivejší výsledok ako 5:0, považuje sa 
takýto priaznivejší výsledok za kontumačný. 
6.13.4 Obojstranný kontumačný výsledok Obojstranne kontumovaný zápas znamená 
vzájomné započítanie gólov 5:0 v neprospech oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú 
nikomu. 
6.13.5 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započítajú sa 
všetky individuálne štatistiky oboch družstiev. 
6.13.6 V prípade, že riadiaci orgán súťaže pri previnení družstva uloží sankčný poplatok, 
nemôže o takomto previnení družstva rozhodnúť aj spôsobom podľa 6.13.5.1 až 6.13.5.6 SP 
SZĽH. 

Kommentar [34]: Znenie bodu 6.13 
schválené uznesením VV SZĽH 
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6.14 Zápis o zápase 
6.14.1 Zápis o zápase povinne vypĺňajú určení činovníci SZĽH pri všetkých súťažných 
zápasoch všetkých úrovní. 
6.14.2 Zápis o zápase má zväzom predpísanú formu. Obsah a spôsob vypĺňania stanovuje 
osobitný predpis, ktorý schvaľuje SZĽH. 
 

Článok VII 
Previnenia voči Súťažnému poriadku 
7.1 Previnenia hokejistu 
7.1.1 Hokejista sa previní voči Súťažnému poriadku tým, že: 

7.1.1.1 nenastúpi ako nominovaný hokejista hráč bez uvedenia dôvodu na zápas v  
určený čas 
7.1.1.2 ak sa počas súťaže zúčastňuje na športových podujatiach mimo klubovej 
príslušnosti doma a v zahraničí bez písomného súhlasu materského klubu, s výnimkou 
podujatí štátnej reprezentácie a akcií SZĽH 
7.1.1.3 odmietne sa podriadiť testom na zakázané látky v čase pred, počas a po 
zápase 
7.1.1.4 zúčastňuje sa na aktivitách, ktoré sú zamerané na priame alebo nepriame 
ovplyvňovanie výsledkov zápasov v súťaži, ktorej je priamym účastníkom 

7.1.2 Hokejista sa dopustí neoprávneného štartu pre účely súťažného poriadku, keď nastúpi 
na zápas: 

7.1.2.1 po uložení trestu zastavenia činnosti, počas výkonu trestu zastavenia hráčskej 
činnosti, 

7.1.2.2 počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti, nespĺňa podmienku na 
účasť v súťaži podľa 3.1.1.1. Súťažného poriadku SZĽH 

7.1.2.3 odmietne sa podrobiť kontrole totožnosti (konfrontácii) alebo sa na ňu 
nedostaví, 
7.1.2.4 poruší povinnosť podľa Súťažného poriadku týkajúcu sa štartu v jednom 
súťažnom dni za viac ako jedno družstvo, 
7.1.2.5 nastúpi za družstvo iného klubu bez schválenia Matriky príslušného 
matričného úkonu alebo medzinárodného transferu podľa Prestupového poriadku, 
7.1.2.6 nastúpi za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného ostaršenia 
evidovaného v IS SZĽH alebo omladšenia v zmysle čl. 5.6 Súťažného poriadku SZĽH 
7.1.2.7 nespĺňa niektorú z podmienok  podmienku na účasť v súťaži uvedených v čl. 
3.1 podľa 3.1.1.2. až 3.1.1.4. Súťažného poriadku SZĽH, 

7.1.2.8 nastúpi na cudzí preukaz, alebo na doklad patriaci inému hokejistovi. 
7.1.2.9 nastúpi za družstvo v rozpore s čl. 13 a čl. 14 Prestupového poriadku, 
7.1.2.10 nastúpi za družstvo mladšej vekovej kategórie než na akú je spôsobilý hrať, okrem 
prípadov, keď to Súťažný poriadok umožňuje. 
7.1.3 Previnenie hokejistu podľa bodu 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.2.4, 7.1.2.5, 7.1.2.8, 
7.1.2.9 a 7.1.2.10, je disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH 

7.1.4 Previnenie hokejistu podľa bodu, 7.1.2.66 a 7.1.2.77, je športovo-technickým 
previnením, za ktoré je zodpovedný klub a sankcionovaný v zmysle príslušných ustanovení 
smerníc pre súťaže SZĽH, a to sankčným poplatkom. Proti uloženiu sankčného poplatku nie 

                                                             
6
 nastúpi za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného ostaršenia evidovaného v IS SZĽH v zmysle čl. 5.6 

Súťažného poriadku SZĽH 
7
 nespĺňa podmienku na účasť v súťaži: nemá platnú lekársku prehliadku alebo nie je v súlade s predpismi 

zapísaný na zozname družstva klubu pre príslušnú súťaž alebo má uzatvorenú hráčsku zmluvu a nezaevidoval ju 
na SZĽH alebo nesplnil povinnosť mať uzavretú hráčsku zmluvu, 
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je prípustné odvolanie a uloženú sankciu nie je možné odpustiť. 
 
 

7.2 Previnenia trénera 
7.2.1 Tréner sa previní voči Súťažnému poriadku tým, že: 

7.2.1.1 nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu 
7.2.1.2 ak nerešpektuje pokyny usporiadateľskej služby zápasu 40 minút pred,  
počas a 40 minút po zápase 
7.2.1.3 na zápas nominuje hráča, ktorého štart bude neoprávnený,   

 

7.3 Previnenia rozhodcu 
7.3.1 Rozhodca sa previní voči Súťažnému poriadku tým, že: 

7.3.1.1 nevykoná kontrolu súpisky družstiev najmenej 30 minút pred začiatkom 
zápasu 
7.3.1.2 nevykoná identifikáciu hlavného usporiadateľa najmenej 40 minút pred 
začiatkom zápasu 
7.3.1.3 nevykoná kontrolu regulárnosti hracej plochy najmenej 30 minút pred 
začiatkom zápasu 

 

7.4 Previnenia činovníka mimo ľadu 
7.4.1 Činovník mimo ľadu sa previní voči Súťažnému poriadku, ak: 

7.4.1.1 sa najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu nedostaví na miesto zápasu  
určené v Rozpise pre príslušnú súťaž bez odôvodneného ospravedlnenia Hlavnému  
usporiadateľovi 
7.4.1.2 ak sa dostaví na zápas, napriek tomu, že naň nebol nominovaný 
usporiadateľom zápasu 
7.4.1.3 nezistí najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu, či je k dispozícii zápis o 
zápase, resp. či je funkčný elektronický systém SZĽH, ktorým sa vykonáva zápis o 
zápase 
7.4.1.4 nevykoná kontrolu funkčnosti časomiery a ozvučenia hracej plochy najmenej 
30 minút pred začiatkom zápasu 
7.4.1.5 neodbornou manipuláciou zapríčiní znefunkčnenie elektronickej časomiery 
alebo ozvučenia hracej plochy počas zápasu na dobu dlhšiu ako 15 minút 

 

7.5 Previnenia organizátora zápasu 
7.5.1 nevykoná kontrolu príslušenstva hracej plochy, najmä technickej spôsobilosti 
hokejových bránok a dvierok na striedačkách a trestných laviciach pred začiatkom zápasu 
7.5.2 nezabezpečí spôsobilosť šatne hosťujúceho družstva a rozhodcov najmenej 45 minút 
pred začiatkom zápasu 
7.5.3 nezabezpečí regulárnosť hracej plochy, technickú spôsobilosť časomiery, ozvučenia 
hracej plochy a osvetlenie hracej plochy najmenej 60 minút pred začiatkom zápasu 
7.5.4 nezabezpečí priechodnosť únikových východov z hracej plochy (ihriska) najmenej 40 
minút pred začiatkom zápasu 
7.5.5 ak si nesplní ktorúkoľvek z povinností bode 3.12 
 

7.6 Previnenia družstva klubu 
7.6.1 Previnením družstva klubu na účely toto Súťažného poriadku sa rozumie: 

7.6.1.1 samovoľné preloženie termínu stretnutia na iný termín než bol termín 
stretnutia určený riadiacim orgánom súťaže, 
7.6.1.2 pre nenastúpenie družstva na stretnutie, 
7.6.1.3 ak stretnutie nebolo začaté z viny oboch družstiev, postihujú sa zhodne 
hracími dôsledkami obidve družstvá, 
7.6.1.4 pri neoprávnenom štarte hráča za družstvo, 
7.6.1.5 pri nastúpení hráča, ktorý je v treste nepodmienečne zastavenej činnosti, 
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7.6.1.6 v prípade B−družstva, resp. C−družstva odmietnutie predloženia súpisky 
A−družstva, 
7.6.1.7 predčasné ukončenie stretnutia vinou niektorého družstva, ktoré v dôsledku 
uložených trestov nedokáže v stretnutí postaviť na ľadovú plochu hrajúcu zostavu 
(troch hráčov a brankára, alebo štyroch hráčov), 
7.6.1.8 štart hráča v stretnutí na  cudziu, alebo neplatnú registráciu, resp. štart hráča 
vo viac ako dvoch stretnutiach bez platnej hráčskej zmluvy, 
7.6.1.9 ak družstvo odmietne pokračovať v hre, hoci ho rozhodca stretnutia vyzval k 
pokračovaniu v hre, 
7.6.1.10 za fyzické napádanie ktoréhokoľvek z rozhodcov stretnutia hráčom alebo 
hráčmi, /funkcionármi, divákmi pred stretnutím, počas stretnutia alebo bezprostredne 
po ukončení stretnutia. 

7.6.2. Riadiaci orgán súťaže môže po skončení súťaže tomu družstvu, ktoré sa previnilo voči 
Súťažnému poriadku SZĽH odpočítať taký počet bodov, aký je určený za víťazstvo v riadnom 
hracom čase v 1 stretnutí príslušnej súťaže bez zvýhodnenia súpera, pri zachovaní zásady 
netrestať dvakrát za to isté previnenie. 
7.6.3 Pri vyhlásení kontumačného výsledku v zápasoch Play−Off, Play-Out, baráže, alebo  o 
konečné umiestnenie hraných na víťazstvo v sérii  bude družstvo klubu, ktoré sa previnilo, 
vylúčené z ďalšieho priebehu súťaže a výsledkom zápasu (série) Play−Off, Play-Out, baráže 
alebo zápasov o konečné umiestnenie hraných na víťazstvo v sérii bude vždy víťazstvo 
súpera družstva vylúčeného klubu. O ďalšom pôsobení družstva klubu, ktoré sa previnilo v 
súťaži v nasledujúcom súťažnom období, rozhodne Výkonný výbor SZĽH. 
7.6.4 Tri kontumačné výsledky v priebehu jedného súťažného obdobia majú za následok 
vylúčenie družstva klubu zo súťaže. 
7.6.5 Ak je družstvo klubu vylúčené zo súťaže, rušia sa všetky jeho výsledky dosiahnuté na 
ihrisku v sezóne vylúčenia a v súťaži, v ktorej hralo, od doby odohratia SZĽH určenej časti 
súťaže podľa schváleného modelu súťaže.  
7.6.6 Ak družstvo kedykoľvek vystúpi zo súťaže, výsledky odohrané v súťaži budú 
Zachované do uzavretia príslušnej časti súťaže a následné zápasy budú kontumované bez 
zvýhodnenia súpera. 
7.6.7 Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť nepodmienečne, prehráva kontumačne 
všetky majstrovské stretnutia po dobu zastavenia činnosti, bez odpočtu bodov.  
 

7.7 Previnenia vedúceho družstva alebo inej osoby poverenej vedením 
družstva 
7.7.1 Vedúci družstva alebo iná osoba poverená vedením družstva sa previní voči Súťažnému 
poriadku tým, že: 

7.7.1.1 nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu 
7.7.1.2 ak nerešpektuje pokyny usporiadateľskej služby zápasu 40 minút pred, počas 
a 40 minút po zápase 
7.7.1.3 potvrdí nomináciu hráča na zápas, ktorého štart bude neoprávnený,   

 
Článok VIII 
8. Konanie o námietke 
 

8.1 Námietka 
8.1.1 V prípade porušovania predpisov a regulárnosti súťaže oprávňuje klub k podaniu 
námietky. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné podať v priebehu súťaže 
pri porušovaní predpisov a poriadkov SZĽH: 

8.1.1.1 v krátkodobých súťažiach (turnaje) písomne vedúcemu 
turnaja, najneskôr do 30 minút po skončení príslušného stretnutia, 
8.1.1.2 v dlhodobých súťažiach písomne doporučenou poštou SZĽH a to najneskôr 
do 72 hodín od začiatku stretnutia. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. 
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8.1.1.3 v priebehu Play−off, Playout, baráže v zmysle   SZĽH, najneskôr do 24 
hod. po ukončení stretnutia Play−off, PlayOut, baráže k urýchlenému doručeniu 
elektronickým podaním a súbežne písomne doporučenou poštou SZĽH do 3 
pracovných dní. Pre podanie originálu námietky je rozhodujúci dátum poštovej 
pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň). 

8.1.2 Námietka musí obsahovať: 
8.1.2.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva, 
8.1.2.2 názov a adresu klubu, podávajúceho námietku, 
8.1.2.3 priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub 
zastupovať, 
8.1.2.4 názov a adresu strany, proti ktorej sa námietka podáva, 
8.1.2.5 potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku,  
8.1.2.6 označenie dôvodu, o ktorý sa námietka opiera, 
8.1.2.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, video-záznam z celého stretnutia a 
podobne, 
8.1.2.8 krátky opis prípadu, 
8.1.2.9 konečnú žiadosť s presným uvedením o čo klub žiada, 
8.1.2.10 dátum kedy sa námietka podáva, 
8.1.2.11 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, podací 
lístok kópie dopisu, ktorým bola námietka odoslaná súperovi. 

8.1.3 Súper je povinný do troch dní po obdržaní námietky doporučene zaslať svoje 
stanovisko SZĽH a zaslať ho na vedomie klubu, ktorý podal námietku. V priebehu 
Play−off, Playout, Baráže sa postupuje podľa čl.8 bodu 8.1.1.3 

8.1.4 Námietku rieši SZĽH. Písomné rozhodnutie o námietke vydáva v prvom stupni 
SZĽH, ktorá do 72 hod. v dlhodobej súťaži a v Play−Off, PlayOut, baráže k 
urýchlenému vybaveniu elektronickým podaním do 24 hod. a originál poštou odo 
dňa obdržania všetkých relevantných podkladov zašle písomne odpoveď 
zúčastneným stranám. 

8.1.5 Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení poplatku, a to nasledovne: 
Seniori: 

Extraliga        200€   500€  

I. liga            100€    250€ 

II. liga            50       100€  

nižšie ostatné súťaže    2050€  

Mládež: 

Extraliga juniorov  

a dorastu        50 €          

I. liga juniorov  

a dorastu        20 €                     

Kadeti, žiacke  

súťaže, liga žien  

a nižšie súťaže 10 € 

Poznámka: Kvalifikácia do vyššej úrovni súťaže je na úrovni vyššej súťaže. 
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8.1.6 V prípade, že námietka, nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, SZĽH 
písomne vyzve klub, aby námietku doplnil v lehote 24 hod. od doručenia písomnej výzvy na 
doplnenie. Ak klub nedoplní námietku v lehote podľa predchádzajúcej vety, SZĽH námietku 
odmietne podľa bodu 8.1.7 písm. a) Súťažného  poriadku  SZĽH. Námietku je možné v 
jednej veci podať iba raz. 
8.1.7 SZĽH môže o námietke rozhodnúť nasledovne: 

a) námietku odmietne, ak ju klub podá oneskorene alebo ak ju v lehote 
podľa bodu 8.1.6 Súťažného  poriadku  SZĽH nedoplní tak, aby 
obsahovala všetky podstatné náležitosti, 

b) námietku zamietne ak zistí, že nedošlo k porušeniu predpisov a 
regulárnosti súťaže, 

c) námietke vyhovie úplne alebo sčasti. 
 

Článok IX 
9. Odvolacie konanie 

 

9.1  Odvolanie  
9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného 

poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.  
9.1.2   Odvolanie je oprávnený podať klub, ktorý je rozhodnutím SZĽH o námietke ako aj 

jej ďalšími rozhodnutiami, dotknutý. 
9.2.3  Lehoty na podanie odvolania 

9.2.3.1 v základnej časti krátkodobých a dlhodobých súťaží najneskôr do 72 
hodín od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to písomne 
doporučenou poštou a elektronickým podaním odvolaciemu orgánu. Pre podanie 
originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa 
pracovného pokoja najbližší pracovný deň). 
9.2.3.2 v priebehu Play−off, Playout, baráže najneskôr do 24 hod. od 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým 
podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou 
poštou. Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 
(v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň). 

9.2.4  Náležitosti odvolania:    
9.2.4.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva, 
9.2.4.2 názov a adresu klubu, podávajúceho odvolanie, 
9.2.4.3  priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub 
zastupovať, 
9.2.4.4 označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie  
smeruje 
9.2.4.5  uvedenie rozsahu, v akom sa rozhodnutie napáda a 
voči ktorému výroku rozhodnutia sa klub odvoláva, 
9.2.4.6 uvedenie dôvodov, pre ktoré klub považuje 
rozhodnutie za nesprávne (odvolacie dôvody) 
9.2.4.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z 
celého stretnutia a podobne,  
9.2.4.8 uvedenie, čoho sa klub domáha (odvolací návrh) 
9.2.4.9 dátum kedy sa odvolanie podáva, 
9.2.4.10 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených 
funkcionárov klubu,   

9.2.5  V prípade, že odvolanie nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, odvolací 
orgán písomne vyzve klub, aby odvolanie doplnil v lehote 24 hod. od doručenia 
písomnej výzvy na doplnenie. Ak klub nedoplní odvolanie v lehote podľa 
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predchádzajúcej vety, odvolací orgán odvolanie odmietne podľa bodu 9.2.9 písm. a) 
Súťažného  poriadku  SZĽH. 

9.2.6   Odvolacím orgánom je VV SZĽH.   
9.2.7 Podanie odvolania voči rozhodnutiu SZĽH má odkladný účinok. 
9.2.8   Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bez zbytočného odkladu,    

najneskôr však do 15 pracovných dní od jej doručenia.  
9.2.9 Odvolací orgán môže o odvolaní rozhodnúť nasledovne: 

a) odvolanie odmietne, ak  je podané oneskorene alebo ho klub v lehote 
podľa bodu 9.2.5 Súťažného  poriadku  SZĽH nedoplní tak, aby 
obsahovalo všetky podstatné náležitosti, 

b) odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie SZĽH 
c) odvolanie vyhovie úplne alebo sčasti. 

9.2.10 Odvolanie musí byť doložené dokladom o úhrade poplatku alebo sankčnej garancie, 
ktorý je vo výške polovičnej hodnoty poplatku pri podaní námietky (viď článok 
8.1.5). Rozhodnutie o výsledku odvolania doručí odvolací orgán písomne 
doporučenou poštou odvolávateľovi a v prípade, že je odvolaniu vyhovené v plnom 
rozsahu, tak mu vráti aj sankčná garancia. 

 

Článok X 
10. Prechodné a osobitné ustanovenia 
10.1. Športovo-technické dokumenty sa vyhotovujú  v elektronickej forme 

prostredníctvom IS SZĽH spôsobom a podľa podmienok určených osobitným 
predpisom schváleným VV SZĽH. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom 
IS SZĽH nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme.  

10.2. SZĽH môže  upraviť športovo-technické pravidlá pre jednotlivé súťaže tak, aby ostal 
zachovaný princíp  rovnosti a  fair-play, aby bola zachovaná integrita súťaže, aby 
neboli porušené predpisy IIHF. 

10.3. Hráči vo vekových kategóriách 5. ročník, mladší žiaci, 6. ročník, mladší žiaci, 7. 
ročník, starší žiaci a 8. ročník, starší žiaci, ktorí boli zaradení do vekovej kategórie 
podľa povinnej školskej dochádzky bez ohľadu na dátum narodenia v zmysle bodu 
3.4.1 SP SZĽH účinného do 30.04.2019, zostávajú zaradení do týchto vekových 
kategórií bez potreby uplatnenia výnimky podľa bodu 3.4.2 SP SZĽH. 

 
Článok XI 

11.      Zrušovacie ustanovenia 
11.1.   Zrušuje sa Súťažný poriadok prijatý Kongresom SZĽH dňa 25.júna 2015, vrátane  jeho 
príloh. 
 

Článok XII 

12.     Účinnosť 
12.1.   Výklad Súťažného poriadku SZĽH vykonáva Výkonný výbor SZĽH. 
12.2. Súlad Súťažného poriadku SZĽH s ostatnými predpismi posudzuje kontrolór SZĽH.  
12.3. Tento Súťažný poriadok bol schválený na Kongrese 30. Augusta  2016 a nadobúda 

účinnosť  31.  Augusta    2016  s  výnimkou  čl.  5.3.3.,  čl.  5.3.5, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. júla 2017. 

12.4.  Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 prijal  zmeny Súťažného 
poriadku s účinnosťou 24. júna 2017.  

12.5.  Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 26.4.2018 prijal  zmeny Súťažného poriadku 
s účinnosťou 27. apríla 2018, s výnimkou bodu 2.1.4.1., ktorý nadobúda účinnosť 
1. septembra 2018.  

12.6. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 05.12.2018 prijal  zmeny Súťažného 
poriadku v znení tohto úplného znenia Súťažného poriadku. Tento Súťažný 
poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2019. 
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