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Smernica upravujúca výkon činnosti Delegáta zväzu SZĽH, usporiadateľskej služby a iných osôb 

(ďalej len „smernica“) 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov 

Pre účely tejto smernice sa rozumie pod pojmom: 
a) Delegát zväzu SZĽH (ďalej iba ako „Delegát“) – je športový odborník, ktorý je 

rozhodnutím SZĽH vysielaný na jednotlivé zápasy na účely výkonu kontrolnej, 
pozorovacej a hodnotiacej činnosti v súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní 
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) právnymi predpismi, predpismi SZĽH a pokynmi SZĽH a má odbornú spôsobilosť 
na výkon činnosti Delegáta v zmysle zákona. 

b) Usporiadateľská služba - je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je 
zabezpečenie  pokojného  priebehu  športového podujatia v súlade so zákonom  

a v súlade s účelom podujatia, udržanie  verejného poriadku a ochrana  bezpečnosti, 
zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia 

účastníkov podujatia. Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ,  
bezpečnostný manažér a usporiadateľ, pričom výkon tejto služby  môže organizátor 
podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa  strážnej služby. 

c) Hlavný usporiadateľ - je športový odborník, ktorý riadi organizovanie zápasu a 

zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora zápasu, má odbornú spôsobilosť 
na výkon činnosti hlavného usporiadateľa v zmysle zákona. 

d) Bezpečnostný manažér - je športový odborník, ktorý organizuje a riadi činnosť 
usporiadateľskej služby, pripravuje, riadi, vykonáva a vyhodnocuje bezpečnostné 
opatrenia na mieste zápasu a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného 
manažéra v zmysle zákona. 

e) Usporiadateľ – je športový odborník, ktorý vykonáva úlohy a činnosť člena 
usporiadateľskej služby a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa  
v zmysle zákona na zápase a je náležite označený reflexnou vestou alebo reflexnou 

rovnošatou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele. 

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. 

f) Organizátor zápasu – môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba 

alebo obec. 

g) Zápas – je zápas v súťaži Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov, medzinárodný zápas
1
 Klubu, 

medzištátny reprezentačný zápas vekovej kategórie senior organizovaný na území 

Slovenskej republiky ktorého organizátorom je SZĽH alebo IIHF. 

h) Klub - je športová organizácia, ktorej družstvo seniorov súťaží v Extralige seniorov a 1. 

lige seniorov. 

i) Oddelenie delegátov SZĽH - je oddelenie SZĽH, ktoré je zodpovedné za riadenie, 
nominovanie a vzdelávanie Delegátov. 

j) IS SZĽH - je informačný systém SZĽH. 

k) Činovníci zápasu - sú osoby určené predpismi SZĽH, najmä hlavný rozhodca, čiarový 
rozhodca, inštruktor rozhodcov, Delegát, lekár zápasu, funkcionár mimo ľadu, hlavný 

tréner, asistent hlavného trénera, vedúci družstva, funkcionár Klubu, Hlavný 

usporiadateľ, Usporiadateľ, Bezpečnostný manažér. 

                                                           
1
 za medzinárodný zápas sa považuje zápas v súťaži Ligy majstrov (CHL) a Kontinentálneho pohára 
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l) Účastníkom- je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania zápasu zdržiava na mieste 
konania zápasu alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania zápasu alebo 
odchádza z miesta konania zápasu, najmä 

1. divák, 

2. hráč, tréner, člen realizačného tímu družstva, rozhodca, inštruktor rozhodcov, 
funkcionár mimo ľadu  a ďalšia osoba, ktorá sa aktívne zúčastňuje na zápase v 
niektorom zo súťažiacich družstiev, 

3. člen Usporiadateľskej služby, alebo iná fyzická osoba zabezpečujúca organizáciu 
zápasu, 

4. lekár zápasu, lekár záchrannej zdravotnej služby, 

5. príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, Delegát, dozorný orgán obce, 
príslušník Hasičského zboru, 

6. novinár, fotograf, člen štábu televízie, rozhlasu alebo zástupca iného média, 
7. iná osoba, ktorá je držiteľom dokladu oprávňujúcim ho na vstup do vymedzených 

priestorov zimného štadióna. 

 

Článok II. 
Predmet smernice 

Táto smernica upravuje 

a) pravidlá pri výkone činnosti Delegáta, 
b) pravidlá pri výkone činnosti Usporiadateľskej služby, 
c) organizačné opatrenia Delegáta, Usporiadateľskej služby a iných osôb pri zabezpečení 

zápasu. 

Článok III. 
Pravidlá pri výkone činnosti Delegáta 

1. Delegát je športovým odborníkom SZĽH. Delegát vykonáva odbornú činnosť ako svoje 
poslanie, nestranne, nezávisle a zodpovedne v prospech SZĽH. Delegátov na príslušnú 
súťažnú sezónu a zápasy  nominuje  Oddelenie delegátov SZĽH. 

2. Delegát je povinný: 

a) vykonávať svoje poslanie zodpovedne, nestranne, nezávisle v zmysle športových noriem 
a  v duchu fair – play, 

b) vykonávať  činnosť Delegáta v zmysle Zákona, Stanov, predpisov, poriadkov a smerníc 

SZĽH, dbať  na ich  dôsledné dodržiavanie, a to pred, počas a po zápase, 
c) dohliadať na zabezpečenie a vytvorenie optimálnych podmienok pre pobyt účastníkov 

na zápase, 

d) sledovať správanie účastníkov zápasu a hodnotiť ich správanie v správe Delegáta, 
e) v prípade, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu 

bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, Delegát ústnym 
vyhlásením vyzve organizátora zápasu prostredníctvom Hlavného usporiadateľa na 
prerušenie zápasu alebo ukončenie zápasu v súlade so športovými pravidlami, 

f) v prípade zistenia nedostatkov v organizácii a bezpečnosti zápasu, nedodržiavaní 
športových  noriem a zákonov dotýkajúcich sa organizácie športového zápasu oznámiť 
ich organizátorovi zápasu a predložiť organizátorovi oznámenie o zistených 
nedostatkoch a všetky zistenia uviesť v správe  Delegáta, 

g) bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od ukončenia zápasu spracovať správu Delegáta, v 
ktorej pravdivo informuje o priebehu zápasu príslušné orgány SZĽH,  komisie SZĽH a 
riadiace orgány SZĽH a zaevidovať ju do IS SZĽH, 

h) na požiadanie orgánov SZĽH, komisií SZĽH a riadiacich orgánov SZĽH  pravdivo 
poskytovať všetky získané informácie, podania a vyjadrenia  o dianí na príslušnom 
zápase, 
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i) udržiavať svoj zdravotný stav tak, aby bol schopný plnohodnotne vykonávať funkciu 
Delegáta, v prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré trvalo alebo dočasne tvoria 
prekážku vo výkone  činnosti Delegáta  bezodkladne  informovať Oddelenie delegátov 
SZĽH, 

j) byť k dispozícii SZĽH a v prípade, ak nemôže vykonávať činnosť Delegáta  z dôvodu 
choroby, pracovných povinností, opustenia územia Slovenskej republiky a iných 

prekážok je povinný vopred  sa ospravedlniť, 
k) Zúčastňovať sa školení a  odborných seminárov organizovaných SZĽH 

3.  Delegát je oprávnený: 

a) vlastniť kartu (preukaz) Delegáta, 

b) užívať práva vyplývajúce zo zákona a predpisov SZĽH, 
c) zúčastňovať sa bezplatne zápasov v zmysle rozhodnutí riadiaceho orgánu, 
d) v súvislosti s vykonávaním dozoru na zápase vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné 

záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie účastníkov zápasu a plnenie 
povinností organizátora zápasu vrátane zistených nedostatkov a opatrení prijatých na 

ich odstránenie, 

e) na požiadanie zástupcov masovokomunikačných médií vysvetliť svoje stanovisko s 
prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom podliehajúcim následnému 
disciplinárnemu konaniu a nevyjadrovať sa, ak  by tým mohlo byť poškodené dobré 
meno a/alebo povesť a/alebo záujmy SZĽH, 

f) ak v súvislosti s výkonom jeho  funkcie dôjde z hľadiska trestno-právneho, 

spoločenského alebo iného k poškodeniu dobrého mena a/alebo zásahu do   ochrany 
osobnosti Delegáta podať návrh na začatie súdneho konania a uvedené oznámiť SZĽH. 

4.  Delegát má zakázané: 

a) vykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch hrajúcich súťaže SZĽH ako aj 
vykonávať funkciu v riadiacom  orgáne  súťaže, na ktorých má zastupovať SZĽH ako 
Delegát, 

b) vyjadrovať sa akýmkoľvek spôsobom o pôsobení iného Delegáta, 

c) uzatvárať stávky priamo a aj  prostredníctvom tretích osôb na súťaže SZĽH, 
d) zneužívať a/alebo  akýmkoľvek spôsobom šíriť dôverné informácie o SZĽH a jeho 

činnosti, ktoré by mohli  ohroziť integritu súťaže a dobré meno a/alebo povesť a/alebo 
záujmy SZĽH, 

e) akékoľvek nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže,  vrátane 
pokusu  o takéto konanie, 

f) požívať alkoholické nápoje a fajčiť  v čase výkonu svojej funkcie na zápase. 

5. Nerešpektovanie povinností a zákazov Delegáta  je disciplinárnym previnením v zmysle 

Disciplinárneho poriadku SZĽH. 
 

Článok IV. 
Pravidlá pri výkone činnosti Usporiadateľskej služby 

1. Člen usporiadateľskej služby je povinný: 
a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť, pohodlie 

a informovanosť účastníkov, 
b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie 

nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti 
účastníkov, 

c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom zápasu, 

d) presvedčiť sa, či sa na zápase chce zúčastniť účastník na to oprávnený a na ten účel 
požadovať preukázanie totožnosti účastníka, 

e) neumožniť vstup do priestorov zimného štadióna účastníkovi: 
i. ktorého účasť na zápase bola zakázaná, 
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ii. ktorý nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ho o to člen usporiadateľskej 
služby požiadal, 

iii. u ktorého je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok 
alebo pokojný priebeh zápasu,  

iv. ktorý je mladší ako 14 rokov a je bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o 

rizikový zápas alebo 

v. ktorý je rizikový účastník zápasu. 

f) zaistiť a odovzdať príslušníkovi Policajného zboru: 
i. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáci zápas, pri 

ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu 

bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov, 
ii. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie 

 textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí 

a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných 
ľudských práv a slobôd, 

 obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo 
neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi 
pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 

skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, 
g) upozorniť účastníka na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od 

neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo 
pokojný priebeh zápasu, najmä ak sa vulgárne správa k ostatným účastníkom zápasu, 

uráža ich vulgarizmami alebo neverbálnymi gestami. 
h) mať v čase konania zápasu oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným 

nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele. 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;  
i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie Hlavného usporiadateľa, 

osvedčenie Bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa, dozornému orgánu, 

príslušníkovi Policajného zboru a Delegátovi. 
2.  Člen usporiadateľskej služby je oprávnený 

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či účastník, ktorý 
vchádza do priestorov zimného štadióna, nemá pri sebe alebo na sebe vrátane príručnej 
batožiny 

i. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu alebo 
plastovú nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším, 

ii. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na zápase alebo alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 

vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o rizikový zápas, 
iii. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáci zápas, pri 

ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu 

bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov, 

iv. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie 

● textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí 

a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných 
ľudských práv a slobôd, 

● obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo 
neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi 
pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 

skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. 
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b) neumožniť vstup na zápas účastníkovi, ktorý vnáša do priestorov zimného štadióna 

i. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu alebo 
plastovú nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším, 

ii. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na zápase alebo alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 

vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o rizikový zápas, 

iii. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáci zápas, pri 
ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu 
bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov, 

iv. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie 

● textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí 

a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných 
ľudských práv a slobôd, 

● obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo 
neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi 
pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 
skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. 

v. spreje, zapaľovače, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce 
zdravie, elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce 
nadmerný hluk, zvieratá, laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a 

iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných účastníkov,  
c) neumožniť vstup na zápas účastníkovi, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných 

látok alebo psychotropných látok, 

d) neumožniť vstup na zápas rizikovému účastníkovi vedenému v evidencii informačného 
systému, najmä ak ide o rizikový zápas, 

e) vyzvať diváka na opustenie zimného štadióna, ak po upozornení členom usporiadateľskej 
služby pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní, alebo ak sa odmietne podriadiť 
výzve na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre priaznivcov družstva, 
ktoré podporuje, 

f) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na zápase, ak 

i. po upozornení pokračuje v nevhodnom správaní sa, porušuje verejný poriadok 
alebo narušuje pokojný priebeh zápasu alebo 

ii. neuposlúchol pokyn na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre 
priaznivcov družstva, ktoré podporuje. 

g) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka, ak poruší svoju povinnosť a zaznamenať a 
odovzdať osobné údaje účastníka osobe oprávnenej na spracúvanie údajov účastníka v 
informačnom systéme, 

h) používať na účely plnenia svojich úloh výpisy z evidencie v informačnom systéme, 
 

Článok V. 

Organizačné opatrenia Delegáta, Usporiadateľskej služby a iných osôb pri zabezpečení zápasu 

1. Organizátor zápasu je povinný zabezpečiť 120 minút pred začatím každého zápasu obhliadku 

zimného štadióna, na ktorej sa zúčastňuje Delegát, osoba poverená Organizátorom zápasu 

alebo Hlavný usporiadateľ alebo Bezpečnostný manažér, pričom menované osoby vykonajú 

obhliadku priestorov zimného štadióna (šatňa hosťujúceho Klubu, miestnosť pre realizačný 
tím  hosťujúceho Klubu,  šatňa rozhodcov, dopingová miestnosť, ošetrovňa, miestnosť na 
predzápasovú poradu a pozápasovú poradu, kontrola hľadiska a verejne prístupných 

priestorov zimného štadióna). 

2. Organizátor zápasu je povinný zabezpečiť 50 minút pred začatím každého zápasu osobitnú 
miestnosť na predzápasovú poradu, na ktorej: 
a) sa uvedú závažné skutočnosti, ktoré sa stali pred začatím zápasu a závažné nedostatky, 

ktoré môžu mať vplyv na organizáciu, priebeh alebo bezpečnosť účastníkov zápasu, 
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b) sa uvedú informácie o počte a rozmiestnení Usporiadateľskej služby, lekára zápasu 

a lekára záchrannej zdravotnej služby, príslušníkov Policajného zboru, obecnej polície, 
Hasičského zboru a dozorného orgánu obce, 

c) Zástupca každého Klubu  je povinný predložiť menný zoznam realizačného tímu Klubov,  

d) Vedúci boxu funkcionárov mimo ľadu je povinný predložiť zoznam funkcionárov mimo 

ľadu,  
e) Hlavný usporiadateľ je povinný predložiť zoznam členov Usporiadateľskej služby a 

strážnej služby, 
f) Osoba poverená Organizátorom zápasu je povinná predložiť časový harmonogram 

organizácie zápasu, 

g) sa vyhotoví záznam z predzápasovej porady, ktorý podpíšu osoby uvedené v čl. V. ods. 3. 

3. Na predzápasovej porade sa povinne zúčastňuje: 
a) Delegát (vedie predzápasovú poradu), 

b) Osoba poverená Organizátorom zápasu, 

c) Inštruktor rozhodcov (ak je delegovaný na zápas), 

d) Hlavný usporiadateľ, 
e) Bezpečnostný manažér, 
f) Zástupca každého Klubu, 

g) Lekár zápasu a lekár záchrannej zdravotnej služby, 
h) Videotechnik, (ak sa v zápase použije videosystém), 

i) Vedúci boxu funkcionárov mimo ľadu, 
j) Člen štábu televízie (ak sa vyhotovuje priamy televízny prenos), 

k) zástupca prevádzkovateľa usporiadateľskej  služby, 
l) zástupca prevádzkovateľa strážnej služby, 

m) v prípade, že ide o zápas, ktorý bol vyhlásený za rizikový v zmysle zákona, predzápasovej 

porady sa zúčastní aj príslušník Policajného zboru, Hasičského zboru, obecnej polície, 

dozorný orgán obce, a ak je to potrebné aj ďalšie osoby zúčastňujúce sa na organizačnej 
príprave a priebehu zápasu. 

4. Neúčasť osôb na predzápasovej porade uvedených v čl. V. ods. 3 písm. a) až i) je 
disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH. Porušenie povinností 
uvedených v čl. V. ods. 2 písm. c) až f) je disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho 
poriadku SZĽH. 

5. Hlavný usporiadateľ, Bezpečnostný manažér preukazuje svoju odbornú spôsobilosť v zmysle 

zákona Delegátovi predložením platného dokladu totožnosti a odbornej spôsobilosti alebo 
členskou kartou SZĽH.  

6. V prípade, že sa Hlavný usporiadateľ a Bezpečnostný manažér nepreukážu platným dokladom 
totožnosti a odbornej spôsobilosti alebo členskou kartou SZĽH, je delegát oprávnený zápas 
nepovoliť, o čom bezodkladne informuje činovníkov zápasu. 

7. Organizátor zápasu je povinný zabezpečiť 20 minút po ukončení každého zápasu osobitnú 
miestnosť na pozápasovú poradu, na ktorej: 

a) sa uvedú najmä závažné skutočnosti, ktoré sa stali pred, počas a po ukončení zápasu  a 
závažné nedostatky, ktoré mali vplyv na organizáciu, priebeh alebo bezpečnosť 
účastníkov zápasu a písomne ich uviesť na tlačivo „Oznámenie o zistených nedostatkoch 

v zápase“, kde uvedie aj svoje meno, priezvisko a podpis. 

b) sa vyhotoví záznam z pozápasovej porady, ktorý podpíšu osoby uvedené v čl. V. ods. 8. 

8. Na pozápasovej porade sa povinne zúčastňuje: 
a) Delegát (vedie pozápasovú poradu), 

b) Osoba poverená Organizátorom zápasu, 

c) Hlavný usporiadateľ, 
d) Bezpečnostný manažér, 
e) Zástupca hosťujúceho Klubu, 
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f) v prípade, že ide o zápas, ktorý bol vyhlásený za rizikový v zmysle zákona, pozápasovej 

porady sa zúčastní aj príslušník Policajného zboru, Hasičského zboru, obecnej polície, 

dozorný orgán obce, a ak je to potrebné aj ďalšie osoby zúčastňujúce sa na organizačnej 
príprave a priebehu zápasu 

g) Iná osoba uvedená v čl. V. ods. 3, ktorá sa chce zúčastniť pozápasovej porady. 

9. Neúčasť osôb na pozápasovej porade uvedených v čl. V. ods. 8 písm. a) až e) je disciplinárnym 

previnením v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH. 

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZĽH a nadobúda účinnosť 17.10.2019. 

2. Prílohou tejto smernice sú tlačivá zabezpečujúce realizáciu dotknutých ustanovení tejto 
smernice. 


