
Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja 
upravujúca podmienky pre „omladšenie“ hráča  

na účely jeho zaradenia v súťažiach SZLH  
pre sezónu 2018/2019 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto smernica upravuje podmienky pre omladšenie hráča na účel jeho zaradenia do 
konkrétnej súťaže, alebo súťaží SZĽH. 

2. „Omladšením hráča“ sa rozumie povolenie štartu hokejistu z vyššej vekovej kategórie 
do nižšej vekovej kategórie. 

3. Účelom omladšenia podľa tejto smernice je to,  aby hráč bol vzhľadom k zásadnému 

rozdielu medzi jeho biologickým a chronologickým vekom,  zaradený v takej súťaži 

v ľadovom hokeji, ktorá zodpovedá  jeho biologickému veku, teda zaradený do súťaže  
o jeden rok menej ako hráčovi  prislúcha podľa jeho chronologického veku; napr. hráč 
ročníka 2002 bude považovaný za hráča ročníka 2003. 

4. Maximálna veková hranice, kde je možné uplatniť omladšenie je z dorastu do kadetov.  

 

Čl. 2 
Podmienky pre omladšenie hráča a povolenie omladšenia 

1. SZĽH rozhoduje o omladšení hráča prostredníctvom svojho profesionálneho aparátu 
v zmysle bodu 2. tohto článku. 

2. Povoliť omladšenie hráča a jeho štart v konkrétnej súťaži (t. j. súťaži o jeden rok menej 

ako prislúcha podľa jeho chronologického veku) je oprávnený len riaditeľ súťaží SZĽH,  

a to  na základe žiadosti klubu, za ktorý je hráč oprávnený štartovať v súťažiach SZĽH 
(s výnimkou klubu, za ktorý je hráč oprávnený štartovať v súťažiach SZĽH na základe 
hosťovania medzi súťažami – tzv. striedavého štartu). K žiadosti musia byť priložené 
tieto doklady: 

a. písomný súhlas hráča, v prípade, že nie je hráč plnoletý,  tak súhlas jeho 

zákonného zástupcu, 

b. písomný súhlas materského klubu,  ak tento nie je žiadateľom o omladšenie 
hráča, 

c. lekárska správa poskytovateľa zdravotných služieb v odbore endokrinológia, 

alebo telovýchovné lekárstvo, a to so záverom, že vzhľadom k výrazne nižšiemu 
biologickému veku príslušného  hráča oproti jeho chronologickému veku hráča, 
zisteného na základe somatického a funkčného vyšetrenia, sa neodporúča, aby  
hráč štartoval v súťaži SZĽH organizovanej pre  hráčov jeho ročníku narodenia 

a preto odporúča, aby hráč štartoval v súťažiach SZĽH organizovaných pre hráčov 
o jeden rok mladších.  

d. bezvýhradné súhlasné stanoviská všetkých dotknutých klubov v danej súťaži, 
alebo skupinovej časti súťaže.   

e. súhlasné  stanovisko príslušného riadiaceho orgánu konkrétnej súťaže. 
2. SZĽH rozhodne o povolení omladšenia hráča bezodkladne, najneskôr  do 7 dní od 

doručenia úplnej žiadosti so všetkými dokladmi podľa predchádzajúceho bodu. 
3. Povoliť omladšenie hráča je možné vždy iba do konca príslušného súťažného obdobia. 

 
 



 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
1. Túto smernicu schválil VV SZĽH. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

schválenia VV SZĽH. 
 

V Bratislave, dňa 19.09.2018 

 



1. Domáci klub vyčlení v hľadisku miesto pre nerušenú činnosť inštruktora rozhodcov počas zápasu.  

 

2. Inštruktor rozhodcov 60 min. pred zápasom skontroluje prítomnosť rozhodcov, ich schopnosť 
rozhodovať zápas a prekontroluje ich výstroj a správne umiestnenie reklám na výstroji rozhodcov. 

 

3. Inštruktor rozhodcov 45 min. pred zápasom skontroluje spôsobilosť činovníkov  hokeja uvedených 

v Súťažnom poriadku SZĽH nachádzajúcich sa na lavici funkcionárov mimo ľadu, ktorí sú povinní 
preukázať sa na požiadanie platnou licenciu. Pokiaľ sa pomocní funkcionári nepreukážu platnou 
licenciou, po skončení zápasu inštruktor rozhodcov informuje o uvedenej skutočnosti hlavného 

rozhodcu zápasu, ktorý túto skutočnosť uvedie menovite do poznámok v Zápise o zápase. Voči 
previnilcom môže byť začaté disciplinárne konanie. 
 

4. Inštruktor rozhodcov po skončení zápasu skontroluje správnosť hlásených údajov počas zápasu so 

Zápisom o zápase (góly, asistencie, atď...). V prípade nesúladu o uvedenej skutočnosti informuje 
rozhodcu, ktorý túto skutočnosť uvedie do poznámok v Zápise o zápase. 

 

5. 8 min. pred začiatkom zápasu skontroluje rozhodcov a odprevadí ich na ľadovú plochu. 

 

6. Písomné hodnotenie rozhodcov a opis ďalších zistených skutočností zo zápasu zaeviduje v správe 

inštruktora rozhodcov do 3 dní od ukončenia zápasu do IS SZĽH. 

 

7. Smernica bola schválená VV SZĽH 20.08.2009. Posledné zmeny a doplnky Smernice schválil VV SZĽH 
dňa 19.09.2018.  

 

 



N A R I A D E N I E 
NA OCHRANU DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 

A ŠATNE   

1. Klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravných prostriedkov rozhodcov, delegátov zväzu, 

inštruktorov rozhodcov, videobránkových rozhodcov a autobusu hostí vo vyhradenom chránenom 

priestore pre motorové vozidlá v okruhu miesta, kde sa zápas hrá. V prípade nesplnenia si tejto 

povinnosti klubom je rozhodca povinný túto skutočnosť uviesť do Zápisu o zápase a delegát zväzu, 

inštruktor rozhodcov a videobránkový rozhodca do svojich správ a prípad bude prerokovaný DK 

SZĽH ako porušenie predpisov SZĽH. Rozhodca, tím hostí, delegát zväzu, inštruktor rozhodcov a 
videobránkový rozhodca je povinný pred zápasom zaparkovať osobné motorové vozidlo v tomto 
vyhradenom chránenom priestore a  hlavný usporiadateľ zápasu je povinný zabezpečiť ochranu a 

stráženie vozidla počas celého trvania podujatia. V prípade poškodenia motorového vozidla rozhodca, 
tím hostí, delegát zväzu, inštruktor rozhodcov a videobránkový rozhodca ihneď oznámi túto 

skutočnosť organizátorovi zápasu a hlavnému usporiadateľovi a uvedie ju do Zápisu o zápase, alebo 

do svojej správy.  

 

2. 75 min. pred začiatkom zápasu  označený usporiadateľ (odporúča sa v uniforme pracovníka 
bezpečnostnej služby) zaujme miesto pred šatňou rozhodcov a zabezpečí, aby do šatne nevstupovali 
nepovolané osoby počas celého podujatia 

 

3. Vstup do šatne rozhodcov majú povolený len delegovaní rozhodcovia zápasu, delegovaný inštruktor 
rozhodcov, videobránkový rozhodca, delegát zväzu a zapisovateľ. Každý hokejový klub 
(organizátor zápasu) je povinný vybaviť vstupné dvere kabíny rozhodcov guľatým uzáverom 
(guľatou kľučkou) otvárateľnou iba zvnútra kabíny rozhodcov. 
 

4. Iné osoby môžu vstúpiť do šatne rozhodcov len na základe pozvania hlavného rozhodcu.  
 

5. Po skončení zápasu a uzatvorení Zápisu o zápase na pokyn hlavného rozhodcu poverený 

usporiadateľ skončí svoju činnosť. 
 

6. Týmto nariadením sa ruší nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov zo dňa 
17.08.2004 v znení všetkých prijatých zmien. 
 

7.  Nariadenie bolo schválené VV SZĽH dňa 19.09.2018. Toto nariadenie nadobúda platnosť a 
účinnosť dňom jeho schválenia VV SZĽH.  
 

 



SMERNICA SZĽH 

PRE OBSADZOVANIE ROZHODCOV  

V ĽADOVOM HOKEJI 

Obsadzovanie zápasov rozhodcami a inštruktormi rozhodcov: 

Článok 1. Oddelenie rozhodcov SZĽH deleguje rozhodcov, inštruktorov rozhodcov, 

videobránkových rozhodcov a mentorov na zápasy v súťažiach: 

  1.1  Extraliga seniorov   

  1.2  1. liga seniorov 

  1.3  2. liga seniorov 

  1.4  Extraliga juniorov 

  1.5  1. liga juniorov 

  1.6  Extraliga dorastu 

  1.7  1. liga dorastu 

  1.8  Liga kadetov 

  1.9  Extraliga žien 

1.10  finálový turnaj Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov 

1.11 kvalifikácia, play – out, baráž o postup do Extraligy seniorov, prípadne Extraligy juniorov, 

Extraligy dorastu 

1.12 kvalifikácia, play – out, baráž o postup do 1. ligy seniorov, prípadne 1. ligy juniorov, 1. 

ligy dorastu 

1.13 všetky prípravné priateľské zápasy Extraligy seniorov  

Článok 2. Regionálne zväzy prostredníctvom regionálnych komisií rozhodcov delegujú 

rozhodcov a inštruktorov rozhodcov na zápasy v súťažiach: 

2.1  Liga starších žiakov    

2.2 Liga mladších žiakov      

2.3 Súťaž prípraviek 

 

Článok 3. Obsadzovanie priateľských, prípravných a medzinárodných zápasov rozhodcami: 

3.1 Na všetky prípravné, priateľské zápasy 1. a 2. ligy seniorov a mládežníckych kategórií 

 a na medzinárodné zápasy kadetov a žiakov delegujú rozhodcov regionálne zväzy 

prostredníctvom regionálnych komisií rozhodcov. 

3.2 Na všetky ostatné medzinárodné zápasy družstiev súťaží riadených SZĽH deleguje 

 rozhodcov Oddelenie rozhodcov SZĽH. 
3.3 Organizátor medzinárodných zápasov alebo turnaja na území SR je povinný požiadať 

SZĽH a regionálny zväz o súhlas s účinkovaním rozhodcov. V prípade, že sa jedná o zápas 

alebo turnaj na území iného štátu, nemusí požiadať o súhlas regionálny zväz resp. SZĽH 
aj účinkujúci rozhodca. V prípade že sa jedná o zápasy komerčného charakteru alebo 
súkromných osôb neorganizované SZĽH resp. regionálnymi zväzmi, môžu rozhodcovia 

rozhodovať bez súhlasu SZĽH alebo regionálneho zväzu, a to v rozhodcovských dresoch 

alebo v inom úbore / tepláky, atď. / výhradne bez výsostných znakov a insígnií SZĽH 
alebo regionálneho zväzu. V prípade, že rozhodca so zmluvným vzťahom k SZĽH vedome 

narúša integritu súťaží SZĽH uprednostňovaním zápasov neorganizovaných SZĽH, dopustí 

sa disciplinárneho previnenia v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Článok 4. Záverečné ustanovenia: 

4.1 Výklad tejto Smernice vykonáva VV SZĽH. 
4.2 Posledné zmeny a doplnky Smernice schválil VV SZĽH dňa 19.09.2018, pričom platnosť a 

účinnosť nadobúda schválením. 
 



S M E R N I C A 

PRE POUŽÍVANIE VIDEO PLOCHY 

NA ZIMNÝCH ŠTADIÓNOCH 

 

Používanie video plochy na zimných štadiónoch má prispieť k zlepšeniu úrovne zápasov v ľadovom 
hokeji a nie na ovplyvňovanie ich priebehu. Zábery na obrazovke majú zabávať divákov. Za žiadnych 
okolností zábery na obrazovke nesmú dehonestovať zápas, hráčov, rozhodcov, realizačné tímy, alebo 

divákov. 

 

1. Nie je dovolené opätovne prehrávať situáciu, ktorá by svojim obsahom mohla vyvolať vášne u 
divákov, alebo negatívne vplývať na rozhodovanie zápasu. 

 

2. Nesmú sa prehrávať kontroverzné, alebo otázne verdikty rozhodcov, alebo situácie, za ktoré boli 
alebo neboli udelené tresty.  

 

3. Napriek tomu, že priame zábery zo zápasu naživo sú povolené, bitky a situácie vedúce k bitkám sa 
na obrazovke nesmú objavovať. 
 

4. Je tiež zakázané prehrávanie záberov zo záznamu, ktoré sú určené pre videobránkových rozhodcov. 
 

5. Nie je dovolené prehrávanie záberov, ktoré zobrazujú reakcie hráčov, trénerov, alebo funkcionárov 
družstiev v sporných situáciách. 
 

6. Ak rozhodcovia udelia trest, alebo rozhodnú o vzniknutej situácii, na obrazovke sa nesmú objaviť 
hráči alebo členovia realizačného tímu družstva, ktorí namietajú proti rozhodnutiu, alebo robia 

nespokojné, prípadne obscénne a provokačné gestá smerom k rozhodcom. 
 

7. Je zakázané ukazovať zábery zranených hráčov. 
 

8. Opakované situácie môžu ukazovať situácie z hry, reakcie hráčov, trénerov, alebo funkcionárov 

družstva len v pozitívnom smere. 
 

9. Porušenie tejto Smernice je disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH, 
pričom disciplinárne zodpovednou osobou je organizátor zápasu. 
 

10. Smernica bola schválená VV SZĽH 28. 06. 2007. Posledné zmeny a doplnky Smernice schválil 

VV SZĽH dňa 19.09.2018. 

 

 



SMERNICA SZĽH 
PRE OBSADZOVANIE ČINOVNÍKOV MIMO ĽADU NA MEDZIŠTÁTNE ZÁPASY  

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia a definície pojmov 

 

1.1. Predmetom  tejto smernice je obsadzovanie činovníkov mimo ľadu na medzištátne 
zápasy v ľadovom hokeji na území Slovenskej republiky. 

1.2. Činovníkmi  mimo ľadu, na ktorých sa vzťahuje  táto smernica sú: štatistik, bránkový 
rozhodca, trestomerač, zapisovateľ, časomerač, hlásateľ a ostatné osoby určené SZĽH, ktorí sú 
držiteľmi licencie štatistika alebo rozhodcu. 

1.3. Medzištátnymi zápasmi sa pre účely tejto smernice rozumejú zápasy reprezentačných 
družstiev rôznych štátov. 

 

Článok 2. 
Obsadzovanie činovníkov mimo ľadu na medzištátne zápasy 

2.1. SZĽH obsadzuje činovníkov mimo ľadu na medzištátne zápasy, a to prostredníctvom 
svojho profesionálneho aparátu - štatistického oddelenia SZĽH. 

2.2. SZĽH je oprávnený  poveriť  obsadením činovníkov mimo ľadu na  medzištátny zápas  
regionálny zväz ľadového hokeja, príslušný podľa miesta konania medzištátneho zápasu. 

 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Výklad tejto Smernice vykonáva VV SZĽH. 
 

3.2. Túto smernicu  schválil VV SZĽH dňa 19.09.2018, pričom platnosť a účinnosť nadobúda 
schválením. 

 



S M E R N I C A 

NA RIEŠENIE SŤAŽNOSTI KLUBU 

NA VÝKON ROZHODCU POČAS ZÁPASU 

V ĽADOVOM HOKEJI 

 

1. K podaniu sťažnosti na rozhodcu je  klub oprávnený, ak podľa jeho názoru rozhodca závažným spôsobom 
(úmyselné jednostranné rozhodovanie, alebo ovplyvnenie výsledku zápasu) porušil pravidlá ľadového hokeja, 
poriadky, stanovy a smernice SZĽH. 
 

2. Sťažnosť musí byť podpísaná a podaná  najneskôr do 72 hodín po skončení príslušného zápasu, a to v 

písomnej forme, pričom za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj sken originálu sťažnosti zaslaný na 
elektronickú adresu (email)  SZĽH, a to elektronickú adresu Oddelenia rozhodcov SZĽH: soro@szlh.sk. 

 

3. Sťažnosť musí obsahovať: 
 a) označenie subjektu, ktorému sa podáva, 
 b) názov a adresu klubu, podávajúceho sťažnosť, 
 c) meno a priezvisko zástupcu klubu oprávneného  zastupovať klub, 
 d) meno a priezvisko rozhodcu, resp. rozhodcov proti ktorému sa sťažnosť podáva, 
 e) číslo zápasu, názvy súperov a konečný výsledok stretnutia, rozhodcovia,  
  inštruktor, videorozhodca, 
 f) potvrdenie o zaplatení stanovenej sankčnej garancie, 
 g) uvedenie dôvodu, o ktorý sa sťažnosť opiera, 
 h) uvedenie dôkazov – video, • 
 i) krátky opis prípadu (popis jednotlivých situácií s označením presného času  
  a dôvod sťažnosti – najviac 5 situácií), 

 j) dátum a hodina, kedy sa sťažnosť podáva, 
 k) pečiatka klubu a podpis oprávneného zástupcu klubu. 

 

• Pripojené video musí obsahovať jednotlivé situácie,  
 ktoré sú predmetom sťažnosti. 
 

4. Sťažnosť, ktorá nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, alebo bude podaná po stanovenom termíne, 
nebude vybavovaná (v tomto prípade sa sankčná garancia vráti). 
 

5. Pred podaním sťažnosti musí klub vopred uhradiť sankčnú garanciu za každú jednotlivú situáciu na účet 
SZĽH (č. ú.: 1184593756/0200), variabilný symbol 665: 
 

Extraliga seniorov 50 € Extraliga dorastu  10 € 

I. liga seniorov 30 € II. liga seniorov  10 € 

Extraliga juniorov 14 € ostatné súťaže riadené SZĽH 10 € 

 

6. Sťažnosť posúdi SZĽH, prostredníctvom Oddelenia rozhodcov,  a ku každej jednotlivej situácii vydá 
rozhodnutie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, a to do 7 pracovných dní od jej doručenia. Ak 

bude sťažnosť neopodstatnená, sankčná garancia sa sťažovateľovi nevracia, v prípade opodstatnenej sťažnosti sa 
sankčná garancia za danú situáciu vráti.  

 

7. Rozhodnutie o sťažnosti  musí obsahovať: 



 a) údaj, kedy bola sťažnosť doručená SZĽH, 
 b) údaj, kto a kedy a ako sťažnosť prejednal, 
 c) výrokovú časť (opodstatnená/ neopodstatnená sťažnosť), 
 d) sankčnú garanciu za každú situáciu (vracia sa, nevracia), 
 e) zdôvodnenie rozhodnutia. 

Rozhodnutie sa doručuje sťažovateľovi elektronicky, na emailovú adresu sťažovateľa uvedenú v IS SZĽH.  
 

8. Ak Oddelenie rozhodcov SZĽH zistí, že predmetom sťažnosti bolo porušenie poriadkov, stanov alebo smerníc 
SZĽH a sťažnosť bola opodstatnená, odstúpi túto na vyriešenie so stanoviskom resp. s návrhom na riešenie 
Disciplinárnej komisii SZĽH. 
Ak Oddelenie rozhodcov SZĽH zistí, že predmetom sťažnosti bolo porušenie pravidiel ľadového hokeja, príjme 

potrebné opatrenia v súvislosti s delegovaním rozhodcu na nasledujúce zápasy.  

 

9. Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia VV SZĽH 20. 08. 2009, zmeny a doplnky smernice boli 
schválené VV SZĽH 23. 08. 2012. Posledné zmeny a doplnky tejto smernice schválil VV SZĽH dňa19.09.2018. 


