Smernica
o opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 v podmienkach SZĽH v súvislosti s lehotami a termínmi
stanovenými predpismi SZĽH na uplatnenie práv a splnenie povinnosti

__________________________________________________________
Článok I.
Vymedzenie pojmov
1.1. “Mimoriadnou situáciou” - sa pre účely tejto smernice rozumie obdobie, v ktorom je
v dôsledku opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 prijaté opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazuje všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od
24.03.2020 do odvolania, ktoré znemožňuje vykonávanie športovej činnosti, a to
športovej prípravy a/alebo súťaženia v ľadovom hokeji.
1.2. “Skončením mimoriadnej situácie” - sa pre účely tejto smernice rozumie situácia,
ktorá umožní výkon športovej činnosti, a to športovej prípravy a/alebo súťaženia v
ľadovom hokeji, pričom pre účely tohto predpisu bude termín skončenia mimoriadnej
situácie vyhlásený VV SZĽH.
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
2.1. Lehoty stanovené predpismi SZĽH, ktoré nie sú osobitne upravené týmto predpisom a
uplynú počas mimoriadnej situácie, pričom v dôsledku ich uplynutia by došlo k zániku
práv alebo k uplatňovaniu zodpovednosti za márne uplynutie lehoty, v čase
mimoriadnej situácie neplynú a v prípade, že Výkonný výbor neurčí inú lehotu podľa
bodu 2. tohto článku, uplynú do 30 dní po skončení mimoriadnej situácie.
2.2. Výkonný výbor SZĽH je oprávnený určiť lehoty ako aj ich dĺžku po skončení
mimoriadnej situácie odlišne ako sú upravené v predpisoch SZĽH a odlišne aj od
predchádzajúceho bodu.
2.3. Lehoty určené v Disciplinárnom poriadku SZĽH, Poriadku pre riešenie sporov SZĽH
a lehoty určené v rozhodnutí disciplinárneho orgánu SZĽH a orgánu pre riešenie
sporov SZĽH nie sú týmto predpisom dotknuté a plynú bežne.
Článok III.
Súťažný poriadok
3.1. Lehoty týkajúce sa a súvisiace s organizáciou a riadením súťaží SZĽH podľa
Súťažného poriadku SZĽH počas mimoriadnej situácie neplynú a budú určené VV
SZĽH v závislosti od vývoja trvania mimoriadnej situácie na návrh riadiacich orgánov
súťaží.
Článok IV.
Prestupový poriadok SZĽH
4.1. Prestupové obdobie podľa bodu 2.1.15.1 Prestupového poriadku SZĽH počas
mimoriadnej situácie neplynie a Výkonný výbor SZĽH určí dodatočnú lehotu pre
prestupy podľa bodu 2.1.15.1 Prestupového poriadku SZĽH.
4.2. Ostatné lehoty upravené Prestupovým poriadkom SZĽH nie sú mimoriadnou situáciou

dotknuté a plynú bežne.

Článok V.
Smernica SZĽH o štartovnom
5.1. Ak by termíny splátok štartovného určené Smernicou SZĽH o štartovnom uplynuli v
čase mimoriadnej situácie, tak tieto splátky štartovného sú splatné najneskôr do 30 dní
po mesiaci, v ktorom mimoriadna situácia skončila, ak Výkonný výbor SZĽH neurčí inú
lehotu splátok štartovného.
Článok VI.
Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou
6.1. Súpis záväzkov podľa čl. 1a bod 2.1 písm. a) a čl. 1b bod 2.1 písm. b) Smernice pre
udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (ďalej iba ako “Licenčná
smernica”) vyhotovia kluby ku dňu skončenia mimoriadnej situácie, ak mimoriadna
situácia bude trvať dlhšie ako do 30.06.2020 a predložia ho ako súčasť Správy podľa
bodu 6.2. tejto smernice.
6.2. Správu podľa čl. 1a bod 2.1 a čl. 1b bod 2.1 Licenčnej smernice sú kluby povinné
predložiť riadiacemu orgánu najneskôr do 15 dní po skončení mimoriadnej situácie, ak
mimoriadna situácia bude trvať dlhšie ako do 30.06.2020. Výkonný výbor je oprávnený
lehotu podľa predchádzajúcej vety skrátiť, ak je to v záujme čo najskoršieho začatia
súťaží SZĽH.
6.3. Po predložení Správy podľa čl. 1a bod 2.3 a čl. 1b bod 2.3 Licenčnej smernice má
každý klub povinnosť postupovať tak, aby do rozhodovania o udelení licencie nebol v
omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku voči hokejovým subjektom, ktoré boli
uvedené v Správe, s výnimkou záväzkov, pri ktorých klub namieta ich neoprávnenosť,
alebo premlčanie alebo prebieha o nich súdne alebo iné konanie a ktoré riadiaci orgán
súťaže uznal za odôvodnené. O splnení každého záväzku uvedeného v Správe je klub
povinný bezodkladne písomne informovať riadiaci orgán súťaže.
Článok VII.
Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas
príslušnej súťaže SZĽH
7.1. Lehoty uvedené v Smernici pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom
alebo počas príslušnej súťaže SZĽH mimoriadnej situácie neplynú a budú určené VV
SZĽH v závislosti od vývoja trvania mimoriadnej situácie na návrh riadiacich orgánov
súťaží.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Výklad tejto smernice je oprávnený vykonávať iba Výkonný výbor SZĽH.
Táto smernica ako aj jej prípadné zmeny podliehajú schváleniu Výkonným výborom
SZĽH.
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jej schválenia Výkonným
výborom SZĽH.
Túto smernicu schválil Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23.04.2020.

