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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.  
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. 
1.1.26 riadne  skončenie súťaže - je skončenie súťaže po odohratí všetkých častí súťaže 
podľa rozpisu príslušnej súťaže. 
1.1.27 predčasné skončenie súťaže - je skončenie súťaže riadiacim orgánom súťaže pred 
jej riadnym skončením, z dôvodu vzniku skutočností, ktoré neumožňujú súťaž dohrať. 

 
 
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. 
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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 
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 

 

1.4 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 
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16. úroveň  regionálna nižšia súťaž dorastu 
17. úroveň  regionálna nižšia súťaž starších žiakov 
18. úroveň  regionálna nižšia súťaž mladších žiakov 

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 
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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 
1.6.2.4 funkčná elektronická časomiera s ukazovateľom hracieho času, periódy, 
skóre, trestov, určením domáceho a hosťujúceho družstva a sirénou, 
1.6.2.5 osvetlenie a ozvučenie hracej plochy 
1.6.2.6 parkovacie miesto pre autobus hostí a najmenej 3 osobné motorové vozidlá 
rozhodcov, delegátov a činovníkov SZĽH 
1.6.2.7 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. SZĽH ďalej eviduje 
prihlášky do súťaží, určuje model súťaží, žrebuje nasadenie družstiev do súťaží, overuje 
výsledky zápasov, rozhoduje o námietkach účastníkov súťaží, rozhoduje o úprave počtu 
bodov účastníkovi súťaže, rozhoduje o kontumácii zápasov. 
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 pre vekovú kategóriu seniorov prostredníctvom VV SZĽH schvaľuje 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.  
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. 
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2.1.4.9 rozhoduje o výsledku predčasne ukončeného zápasu rozhodcom 
2.1.5  SZĽH má tieto povinnosti: 

2.1.5.1 stanovuje model súťaže pre jednotlivé vekové kategórie na príslušnú súťažnú 
sezónu, a to spravidla 30 dní pred začiatkom príslušnej súťaže. 
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 oceňuje družstvá, ktoré sú umiestnené na prvých troch miestach a 
jednotlivcov v určených kategóriách po riadnom 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, 
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, 
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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 30 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 riadnom skončení súťaže 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 po riadnom skončení súťaže 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 po riadnom skončení súťaže udeľujú tieto 
ocenenia: 

2.4.4.1 Majster Slovenskej republiky – v súťažiach: Extraliga seniorov,  extraliga žien,   
extraliga juniorov, extraliga dorastu, liga kadetov, liga starších žiakov, 
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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 môže vyhodnotiť a oceniť 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, cenou víťaza základnej časti súťaže a podobne. 
2.4.7  zrušený. 
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 a hrá súťaž 
vekovej kategórie kadetov, dorastencov, juniorov alebo seniorov, úrovne súťaženia 
extraligy a 1. ligy a najneskôr po druhom súťažnom zápase alebo do 30 dní, 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. 
3.1.3.  Hokejista je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja. 
 

 
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 
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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, 
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. 
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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, 
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. 
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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.  
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. 
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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  

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: 



 

15 

 

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 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.  
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 polovice) 
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.1 Zmenu súpisky potvrdzuje SZĽH.  

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. 

                                                           
1
 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 
hráči.  
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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.  
3.8.12 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 seniorov a I. ligy seniorov, sú 
povinné mať v príslušnej súťažnej sezóne družstvá zaradené v súťažiach, ktoré organizuje 
a riadi SZĽH, a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu a najmenej jedno ďalšie 
družstvo z vekovej kategórie juniori, kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. 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 a súčasne platí, že združené kluby sú z 
rovnakého mesta/obce. 
3.9.4 SZĽH zaradí do súťaže každé družstvo, ktoré spĺňa základné podmienky na účasť v 
súťaži a podmienky určené podľa predpisov SZĽH. Pre štart družstva v súťaží následne musí 
byť družstvu klubu udelená licencia, ktorú vydáva SZĽH pre príslušnú súťaž. 
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. Združenie bez 
právnej subjektivity nie je možné vytvoriť medzi klubmi navzájom pre spoločný výkon 
športovej činnosti družstiev v súťažiach vekovej kategórie senior. Rovnako nie je možné 
vytvoriť  združenie pre spoločný výkon športovej činnosti družstiev medzi klubmi, ktoré 
súťažia v súťažiach rovnakej úrovne súťaže, a to v extralige juniorov a v extralige dorastu. 
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3.9.7.1 V prípade, že je v príslušnej sezóne medzi klubmi vytvorené združenie pre 
spoločný výkon športovej činnosti družstiev v súťažiach rovnakej mládežníckej 
vekovej kategórie, družstvo klubu v súťaži nižšej úrovne súťaže nemôže postúpiť do 
vyššej úrovne súťaže.  

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. 

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 
3.9.9  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  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 
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.  
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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 
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 
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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 
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 – 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  
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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  
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. 
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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. 
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 
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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. 
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.  
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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 
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 
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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 do 15. júna v 
príslušnom kalendárnom roku.  
4.4.2  V prípade odhlásenia sa družstva klubu po termíne stanovenom Generálnym 
sekretárom SZĽH 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, ktoré vydáva SZĽH pre súťažné obdobie, ak predpisy SZĽH neupravujú 
inak,  
4.5.2 V prípade, že sa súťaž predčasne skončí a je odohratých viac ako 50 % plánovaných 
zápasov zo súťaže podľa rozpisu príslušnej súťaže, SZĽH  má právo určiť postupujúce resp. 
zostupujúce družstvá v príslušných súťažiach na základe dovtedy dosiahnutých športových 
výsledkov jednotlivých družstiev. 
4.5.3 zrušený 
4.5.4 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 
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. 
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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 
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 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. 
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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, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má 
štátnu príslušnosť inú ako SR. 2 
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 
5.3.3 SZĽH určuje v podmienkach pre prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH a 
v  smerniciach pre súťaže SZĽH obmedzenia štartu zahraničných hokejistov v jednom 
zápase. 
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 

                                                           
2
 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“ 
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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: 

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 
5.6.13 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,  

                                                           
3
 Uznesenie VV SZĽH zo zasadnutia VV SZĽH zo dňa 19.09.2018, ktorým schválil zmenu bodu 5.6.1 SP SZĽH. 
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- 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.  

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.4 
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: 

                                                           
4
 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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6.1.2.1 vyplniť zápis o zápase podľa predtlače − v súťažiach SZĽH elektronicky alebo 
čitateľne paličkovým písmom: bez prečiarkovania a prepisovania údajov uvedených v 
zápise, 
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 
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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.   
 

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. 
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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. 
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 
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príslušného športového zväzu upravujúcich organizovanie podujatí organizátorom podujatia, 
usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených 
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 
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6.9.1  Pri trojbodovom systéme sa body udeľujú nasledovne: 
6.9.1.1 tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase 
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. 
 

6.11 Samostatné nájazdy  
6.11.1 Systém samostatných nájazdov v súťažiach SZĽH je upravený v smerniciach pre 
súťaže SZĽH. 
 

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. 
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  O výsledku zápasu, ktorý sa neodohral alebo bol predčasne ukončený po čakacej 
dobe, alebo v ktorom došlo k previneniu družstva alebo oboch družstiev, rozhodne SZĽH, 
ktorý môže: 

6.13.1.1 ponechať výsledok dosiahnutý na ľadovej ploche (ihrisku) 
6.13.1.2 kontumovať zápas v prospech jedného z družstiev 
6.13.1.3 obojstranne kontumovať zápas 
6.13.1.4 nariadiť nový zápas 
6.13.1.5 nariadený zápas dohrať za súčasne stanovených podmienok 
6.13.1.6 zápas nezapočítavať, t.j. Považovať ho za neodohraný 

6.13.2 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 Obojstranne kontumovaný zápas znamená vzájomné započítanie gólov 5:0 v 
neprospech oboch družstiev, pričom body sa nepriznajú nikomu. 
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6.13.5 Pokiaľ sa zápas odohral alebo sa nedohral a následne sa kontumoval, započítajú sa 
všetky individuálne štatistiky oboch družstiev. 
 
 

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, 
7.1.2.2 počas pozastavenia výkonu jeho športovej činnosti, 
7.1.2.3 a odmietne sa podrobiť kontrole totožnosti (konfrontácii) alebo sa na ňu 
nedostaví, 
7.1.2.4 a poruší povinnosť podľa Súťažného poriadku týkajúcu sa štartu v jednom 
súťažnom dni za viac ako jedno družstvo, 
7.1.2.5 za družstvo iného klubu bez schválenia Matriky podľa Prestupového poriadku, 
7.1.2.6 za družstvo vyššej vekovej kategórie bez platného ostaršenia alebo 
omladšenia  
v zmysle čl. 5.6 Súťažného poriadku SZĽH 
7.1.2.7 a nespĺňa niektorú z podmienok na účasť v súťaži uvedených v čl. 3.1 
Súťažného poriadku SZĽH, 
7.1.2.8 na cudzí preukaz, alebo na doklad patriaci inému hokejistovi. 
7.1.2.9. Ak hokejista nastúpi na ďalší majstrovský zápas po piatom vyššom treste. 
7.1.2.10 v rozpore s čl. 13 a čl. 14 Prestupového poriadku 

 

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 
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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, 
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. 
7.6.1.11 porušenie obmedzenia štartu zahraničných hokejistov v jednom zápase 

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 
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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. 
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, 
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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€    
I. liga              100€     
II. liga            50€        

nižšie súťaže     20€ 

 

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. 
 

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  Odvolanie je možné podať voči: 

- rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku 
SZĽH, 

- ďalším rozhodnutiam SZĽH,  proti ktorým je odvolanie podľa predpisov 
SZĽH  prípustné.  
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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 
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 
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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. Tento Súťažný poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2019. 

12.7. VV SZĽH na svojom zasadnutí dňa 07.04.2020 prijal  zmeny Súťažného poriadku 
s účinnosťou dňom schválenia v znení tohto úplného znenia. 

 
 

 


