
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 

 


