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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.  
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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 dňa 19.09.2018. 


