
 

Ustanovenia o poplatkoch 

v súťažiach riadených SsZĽH 2020 – 2021 

 

 

Článok I. 

Výklad pojmov 

 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 

1.1 SsZĽH je občianske združenie Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Gorkého 1083/2, 

036 01  Martin, IČO: 14224623, ktoré je športová organizácia pôsobiaca v regióne, združujúca 

športové kluby pôsobiace a súťažiace v súťažiach v ľadovom hokeji v danom regióne. 

1.2 SK je Súťažná komisia príslušného športového zväzu. 

1.3 DK je Disciplinárna komisia príslušného športového zväzu. 

1.4 KR je Komisia rozhodcov príslušného športového zväzu. 

1.5 SP SZĽH je Súťažný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

1.6 DP SZĽH je Disciplinárny poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

 

 

Článok II. 

Poplatky a sankcie 

 

2.1   Poplatok za prerokovanie športovo – technických otázok (SK SsZĽH) : 

 Žiaci (kadeti, prípravky)      10,00 € 

 Dorastenci (juniori)       15,00 € 

 Seniori (ženy)        20,00 €  

2.1.1   Tieto sadzby sú súčasne sadzbami pokút súťažnej komisie za nedodržanie ustanovení SP  

SZĽH, Rozpisu súťaží, prípadne iných nariadení vydaných SsZĽH a SZĽH.  

 

2.2   Poplatky za prerokovanie disciplinárnej komisie : 

2.2.1   Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia previnilec uhrádza poplatok za 

        disciplinárne konanie na účet SsZĽH (príslušný regionálny zväz) na základe výzvy alebo 

        rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu. 

      2.2.2   Výška poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia fyzickej osoby alebo 

                 právnickej osoby je:  

        a) podmienečný trest 

               Žiaci (kadeti, prípravky)      10,00 € 

   Dorastenci (juniori)       15,00 € 

   Seniori (ženy)        20,00 €  



        b) nepodmienečný trest 

               Žiaci (kadeti, prípravky)      15,00 € 

   Dorastenci (juniori)       30,00 € 

   Seniori (ženy)        40,00 €  

2.2.3   Pri uložení disciplinárnej sankcie napomenutie sa poplatok za prerokovanie 

           disciplinárneho previnenia neuhrádza. 

2.2.4   Ak bol poplatok uhradený a disciplinárny orgán rozhodne, že k disciplinárnemu  

           previneniu nedošlo a konanie zastaví, poplatok sa vráti späť tej osobe, ktorá ju uhradila 

           spravidla rovnakým spôsobom ako bol poplatok uhradený. 

2.2.5   Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží 

           disciplinárnemu orgánu elektronicky (email – hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej 

           podobe najneskôr 7 dní od doručenia  rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení 

           poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. 

2.2.6   Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za  

           uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. 

2.2.7   Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za  

           disciplinárne previnenie.  

2.2.8   Sadzba pokút disciplinárnej komisie za priestupky uvedené v DP SZĽH a priestupky z  

           rozhodnutí DK SsZĽH sú uvedené v DP SZĽH.  

2.2.9   Zavinené nedostavenie sa na zápas  

2.2.9.1   Za zavinené nedostavenie sa na zápas sa rozumie najmä:  

- nedostavenie sa na zápas,  

- neodohranie zápasu v stanovenom termíne,  

- neodohranie zápasu v náhradnom termíne na základe dohody klubov,  

- neodohranie zápasu v náhradnom termíne stanoveným príslušným riadiacim orgánom   

  súťaže.  

- iné skutočnosti, ktoré posúdi disciplinárna komisia SsZĽH.  

2.2.9.2   Prvý prípad pokuta, ktorú určí disciplinárny orgán, vzhľadom na vzdialenosť medzi  

              miestami, z ktorých kluby pôsobia, v zmysle platného kilometrovníka SZĽH, zároveň  

              uvedenú vzdialenosť, ktorú by klub absolvoval (z bodu A do bodu B a späť), vynásobí  

              číslicou 1 (čo predstavuje orientačnú sumu 1,- Eur za jeden kilometer jazdy dopravným  

              prostriedkom).  

2.2.9.3   Ďalší prípad, výpočet pokuty podľa bodu 2.2.9.2 a zároveň k výpočtu pokuty aj  

              pripočítanie ďalšej pokuty vo výške 100,- EUR, chápanej ako za opakovanie situácie. 

 

2.3   Sadzobník poplatkov – ospravedlnenie sa alebo žiadosť o zmenu delegácie po vydaní 

delegačného listu. (KR SsZĽH). 

        Rozhodcovia sú povinný ospravedlniť sa do 15. dňa v mesiaci, zo zápasov na nasledujúci mesiac 

a uviesť aj dôvod prečo sa ospravedlňujú. 

        Ospravedlnenie sa po vydaní delegačného listu (KR SsZĽH si vyhradzuje právo na individuálne  

        posúdenie jednotlivých žiadostí vzhľadom na dôvod a doručené dokumenty) sa považujú za 

        neskoré ospravedlnenia. Poplatky za ospravedlnenie (/zápas):  

 

 



 Neskoré ospravedlnenie (po 15. dni v mesiaci)  1,00€ 

 Neskoré ospravedlnenie (po 25. dni v mesiaci)  2,00€ 

Po vydaní delegačného listu    3,00€ 

10 dní až 5 dní pred úradným začiatkom  4,00€ 

5 dní až 3 dni pred úradným začiatkom   5,00€ 

 72 hodín (3 dni) až 24hodín pred úradným začiatkom 6,00€ 

 24 hodín a menej pred úradným začiatkom  8,00€ 

2.4   Rozhodcovia, ktorí budú ochotný ísť rozhodovať a akceptujú nominácie aj menej ako 24 hodín 

        pred zápasom, budú evidovaní a na základe individuálneho posúdenia budú finančne odmenený  

        za ochotu a prínos pre šport a SsZĽH – individuálne posúdenie KR SsZĽH. 

 

2.5   Rozhodcovia môžu byť postihovaní aj za priestupky uvedené v ods. 3.3, vo vážnych prípadoch sa    

        vzťahuje aj na funkcionárov mimo ľadu. 

2.5.1   Manipulácia so zápisom, štatistikou a inými dokumentami. 

2.5.1.1   V prvom prípade pokuta vo výške 100% príslušného paušálu a zastavenie činnosti  

               nepodmienečne od 1 do 2 mesiacov. 

2.5.1.2   Každý ďalší prípad pokuta vo výške 100% príslušného paušálu a zastavenie činnosti na  

               dobu neurčitú a postúpenie na disciplinárne konanie DK SsZĽH. 

2.5.2   Zlé účtovanie resp. vyššie účtovanie odmien, nákladov atď. 

2.5.2.1   V prípade, že je platiteľom hokejový klub, vrátiť rozdiel a pokuta vo výške 50% 

              príslušného paušálu. 

2.5.2.2   V prípade zle vyplneného vyúčtovania, bude osoba vyzvaná na bezodkladnú opravu  

              a doručenie do 48 hodín. Ak sa tak nestane,  pokuta vo výške maximálne 2,00 €  za jedno  

              vyúčtovanie. 

2.5.3   Neskorý a neospravedlnený príchod na majstrovské stretnutie, neskoré začatie stretnutia  

           z viny rozhodcu. 

2.5.3.1   V prvom prípade pokuta vo výške 100% príslušného paušálu – individuálne posúdenie 

               KR SsZĽH. 

2.5.3.2   Každý ďalší prípad pokuta vo výške 100% príslušného paušálu a zastavenie činnosti na  

              dobu neurčitú a postúpenie na disciplinárne konanie DK SsZĽH. 

2.5.4   Nedodržanie pravidiel, smerníc a nariadení SZĽH resp. SsZĽH.  

2.5.4.1   V prvom prípade pokuta vo výške 50% až 100% príslušného paušálu – individuálne 

posúdenie KR SsZĽH. 

2.5.4.2   Každý ďalší prípad pokuta vo výške 100% príslušného paušálu a zastavenie činnosti na  

              dobu neurčitú a postúpenie na disciplinárne konanie DK SsZĽH. 

2.5.5   Neuhradenie pokuty alebo poplatku v stanovenom termíne. 

2.5.5.1   V prvom prípade, ak nebude suma uhradená v stanovenom termíne, bude k tejto sume 

               pridaný poplatok vo výške 100% a zastavenie činnosti do termínu zaplatenia. 

2.5.5.2   Každý ďalší prípad zastavenie činnosti na dobu neurčitú a postúpenie na disciplinárne  

              konanie DK SsZĽH. 

Článok III. 

Záverečné ustanovenie 

 

3.1  Úhrada poplatkov a pokút za prerokovanie športovo-technických a disciplinárnych prípadov. 



3.2  Úhrada poplatkov a pokút uvedených v článkoch I. a II. za prerokovanie športovo-technických a 

disciplinárnych prípadov musí byť uskutočnená do stanoveného termínu, hokejové kluby sú povinné 

zaslať kópiu dokladu o úhrade poplatku.  

3.3  Ak nedôjde k úhrade a doloženiu kópie dokladu o úhrade poplatku v stanovenom termíne, riadiaci 

orgán bude postupovať v zmysle DP SZĽH. 

3.4  Usmernenie bolo vydané dňa 24. 09. 2020 SsZĽH a dňom vydania aj nadobúda platnosť počas 

celého súťažného ročníka 2020/2021. SsZĽH, odborné komisie SsZĽH, činovníci stretnutia, 

funkcionári klubov a športový odborníci v rámci súťaží SsZĽH berú na vedomie tieto „Ustanovenia 

o poplatkoch v súťažiach riadených SsZĽH 2020 – 2021“ a sú povinný rešpektovať špecifické 

ustanovenia uvedené v tomto dokumente. 

 

V Martine, dňa 24.09.2020. 


