
Smernica SZĽH  

o určení výnimiek ostaršenia 

Preambula 

Smernica SZĽH o určení výnimiek ostaršenia je prijatá  v súlade s bodom 2.1.4.3. Súťažného poriadku 
SZĽH, a to za účelom podpory a rozvoja výnimočne talentovaných hokejistov, aby svoje herné 
schopnosti mohli rozvíjať a získavať zručnosti a skúsenosti so staršími hráčmi hokeja, za účelom 
výchovy,  kvalitnej prípravy a výberu športovej reprezentácie Slovenskej republiky v ľadovom hokeji, 
zohľadňujúc aj ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní športu.  

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Táto smernica umožňuje SZĽH na základe žiadosti klubu rozhodnúť o výnimke pre štart  

hokejistu z nižšej vekovej kategórie  do súťaže vyššej vekovej kategórie a to nad úroveň 
súťaže určenú Súťažným poriadkom SZĽH  (ďalej aj iba ako  “výnimka ostaršenia”), ak sú 
splnené podmienky určené touto smernicou. 

1.2. Výnimočne talentovaným hokejistom sa pre účely tejto smernice  rozumie hokejista, ktorý 
prejavil výnimočnú úroveň zručnosti a talentu, pričom táto výnimočnosť bola osvedčená a 
overená postupom  určeným  touto smernicou /bod 2.6./. 

1.3. Povoliť výnimku ostaršenia hokejistu podľa tejto smernice je možné vždy iba do konca 
príslušného súťažného obdobia. 

1.4. Na určenie výnimky ostaršenia hokejistu podľa tejto smernice nie je  právny nárok. 

1.5. Žiadať o výnimku ostaršenia konkrétneho hokejistu v zmysle tejto smernice je možné podať  
iba jedenkrát za sezónu. 

Čl. II 
Rozhodovanie o výnimke ostaršenia   

 
2.1. Žiadosť o výnimku ostaršenia podľa tejto smernice podáva klub. V žiadosti  identifikuje hráča, 

ktorého považuje za výnimočne talentovaného hokejistu, v rozsahu:  
● meno a priezvisko 
● členské číslo (KRP) 
● dátum narodenia 
● výška 
● váha 
● klub 
● post 
● návrh úrovne súťaže, do ktorej má byť hokejista podľa výnimky ostaršený. 
 

2.2. Žiadosť musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou konať za klub. K žiadosti je klub 
povinný priložiť originál týchto dokumentov:  
● podpísaný súhlas zákonného  zástupcu s výnimkou ostaršenia hokejistu a informovaný 

súhlas  zákonného zástupcu týkajúci sa možných zranení hokejistu hrajúceho v súťaži 
vyššej vekovej kategórie, 



● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  hokejistu na účasť v súťaži vyššej vekovej kategórie 
od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovne lekárstvo, nie staršie 
ako 1 mesiac a  

● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hokejistu na účasť v súťaži vyššej vekovej kategórie 
od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,  nie staršie ako 1 mesiac. 
 

2.3. Žiadosť o výnimku ostaršenia sa podáva SZĽH. Pokiaľ žiadosť nespĺňa náležitosti podľa bodov 
2.1. a 2.2. tejto smernice, je žiadateľ povinný doplniť chýbajúce náležitosti v lehote určenej 
vo výzve od SZĽH, v opačnom  prípade sa SZĽH nebude žiadosťou ďalej zaoberať. 

2.4. O žiadosti rozhoduje komisia mládeže SZĽH na základe stanoviska reprezentačného 
oddelenia SZĽH.  

2.5. Stanovisko reprezentačného oddelenia SZĽH môže výnimku ostaršenia odporučiť alebo 
odporučiť výnimku ostaršenia do súťaže nižšej vekovej kategórie ako navrhol klub, ak ide o 
výnimočne talentovaného hokejistu alebo môže navrhnúť výnimku ostaršenia zamietnuť, ak 
zistí, že hráčske schopnosti a zručnosti hokejistu nie sú dostatočné pre výnimku ostaršenia 
podľa tejto smernice. Stanovisko reprezentačného oddelenia SZĽH je pre komisiu mládeže 
SZĽH záväzné.  

2.6. Reprezentačné oddelenie SZĽH vydá stanovisko podľa bodu 2.5. tejto smernice vždy na 
základe pozorovania  hokejistu a jeho hráčskych schopnosti a zručnosti v tréningovom a 
zápasovom procese.  

2.7. V prípade, že komisia mládeže SZĽH na základe stanoviska reprezentačného oddelenia SZĽH  
rozhodne o výnimke ostaršenia hokejistu, v rozhodnutí uvedie aj najvyššiu úroveň súťaže, v 
ktorej sa hokejistovi povoľuje štart pre príslušné súťažné obdobie. V prípade, ak stanovisko 
reprezentačného oddelenia SZĽH navrhlo výnimku ostaršenia zamietnuť, komisia mládeže 
SZĽH rozhodne o zamietnutí žiadosti o výnimku ostaršenia.  

2.8. Rozhodnutie o výnimke ostaršenia hokejistu alebo rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o 
výnimke ostaršenia hokejistu SZĽH bezodkladne oznámi klubu. Proti  tomuto rozhodnutiu nie 
je  prípustný opravný prostriedok. 

2.9. Pre rozhodnutie o žiadosti o výnimke ostaršenia nie je stanovená lehota.   

2.10. Na základe rozhodnutia o  výnimke ostaršenia podľa bodu 2.7. tejto smernice zapíše SZĽH 
hokejistu do svojho zoznamu talentovaných športovcov - hokejistov.  

 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
Túto smernicu schválil VV SZĽH dňa 18.10.2018. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
schválenia VV SZĽH. 

 


