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I. ÚVOD

● V nadväznosti na hokejovú sezónu 2020 - 2021 (tréningový proces, prípravné hokejové zápasy a turnaje na území
SR, medzinárodný styk klubov), ďalej majstrovské súťažné zápasy organizované SZĽH a reg. zväzmi a tiež
vzhľadom na aktuálny vývoj situácie pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len "COVID") prijal Slovenský zväz
ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH") pre tréningový proces, prípravné zápasy, turnaje družstiev hokejových klubov -
členov SZĽH a majstrovských zápasov v ĽH na území Slovenskej republiky a tiež zápasov s družstvami zahraničných
klubov, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente tieto opatrenia, ktoré sú v súlade s opatreniami vydávanými
kompetentnými orgánmi v rámci SR. Tento dokument je pre členov SZĽH a športových odborníkov podľa SP
SZĽH záväzný.

● Dodržiavanie uvedených opatrení môže napomôcť zabrániť šíreniu COVID a tým prispieť k riadnemu priebehu
klubových tréningov, prípravných zápasov, turnajov a majstrovských súťažných zápasov organizovaných SZĽH a reg.
zväzmi.

● Opatrenia vychádzajú z prebiehajúceho vývoja situácie a v budúcnosti môžu byť v nadväznosti na rozhodnutia
príslušných orgánov Slovenskej republiky, alebo rozhodnutia SZĽH menené a upravované.
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II. INFORMÁCIE, OPATRENIA ÚVZ SR / RÚVZ 

Informácie SZĽH https://hockeyslovakia.sk
alebo

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede

Organizátor podujatia je povinný dodržiavať všetky platné opatrenia ÚVZ SR 
( http://www.uvzsr.sk/ ) 

a opatrenia vydané RÚVZ platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach 
jednotlivých RÚVZ 

(http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58)

Informácie Ministerstva dopravy SR: https://www.mindop.sk/covid/
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III. ODPORÚČANIA SZĽH PRE KLUBY PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI

V rámci opatrení pre kluby pri organizovaní športovej činnosti SZĽH na zimných štadiónoch (ZŠ) odporúča:

● zabezpečiť, aby hráči, členovia RT, rozhodcovia a ČMĽP vstupovali do priestorov zimného štadióna v rúškach (s prekrytím
horných dýchacích ciest),
● zabezpečiť na viditeľných miestach pri vstupe do šatní a vo vnútorných priestoroch šatní dezinfekciu rúk,
● ustanoviť v rámci každého jednotlivého družstva zodpovednú osobu (lekár, masér, alebo kustód), ktorá všetkým hráčom a
trénerom príslušného družstva zmeria po ich príchode na zimný štadión teplotu bezdotykovým teplomerom,
● zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaných osôb do priestorov šatní hráčov a realizačného tímu alebo šatní rozhodcov,
● zabezpečiť, aby sa tréningovej, resp. zápasovej činnosti zúčastnili iba hráči bez príznakov respiračného ochorenia,
● minimalizovať kontakt medzi hráčmi jednotlivých družstiev klubu,
● zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfekciu šatní a sociálnych zariadení - spŕch, WC (min. 1x denne), v prípade ďalšieho
použitia pre iný tím musí byť vykonaná opätovná dezinfencia,
● zabezpečiť dezinfekciu na vstupoch do šatní a na toaletách a všetkých vchodoch, u rozhodcov, pri bufetoch, VIP sektor
● zabezpečiť pravidelné odvetrávanie šatní,
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IV. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE KLUBY PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI 
– NARIADENIA SZĽH A ZDRAVOTNEJ KOMISIE SZĽH PRE PRÍPRAVNÉ ZÁPASY, 
TURNAJE

V rámci všeobecných pravidiel pre prípravné zápasy, turnaje SZĽH a majstrovské zápasy v súťažiach SZĽH, nariaďujú Zdravotná komisia SZĽH a
SZĽH:
● kluby sú povinné SZĽH nahlásiť prípravný zápas / turnaj medzi slovenskými klubmi vo všetkých kategóriách na SZĽH najneskôr 72 hodín pred
konaním takéhoto prípravného zápasu / turnaja,
ORGANIZÁTOR TURNAJA / ZÁPASU NA ÚZEMÍ SR S ÚČASŤOU ZAHRANIČNÉHO DRUŽSTVA
Organizátor je povinný dodržať povinnosti podľa SMERNICE PRE MEDZINÁRODNÝ STYK SZĽH a SMERNICE SZĽH PRE OBSADZOVANIE ROZHODCOV V ĽADOVOM
HOKEJI.
ZAHRANIČNÉ DRUŽSTVO - ÚČASTNÍK TURNAJA / PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU NA ÚZEMÍ SR  
Zahraničný účastník turnaja alebo prípravného zápasu organizovaného na území SR v akejkoľvek kategórii je povinný organizátorovi  turnaja prípravného
zápasu alebo turnaja predložiť potvrdenie o negatívnom COVID-19 teste všetkých hráčov a členov RT a to v anglickom jazyku nie starší ako 72 hod.
pred príchodom zahraničného účastníka na územie SR. 

● účasť divákov na prípravných a majstrovských zápasoch v súťažiach SZĽH, turnajoch na území SR všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu
platných opatrení hlavného hygienika SR (http://www.uvzsr.sk/) a opatrení RÚVZ
● hráčom a členom RT mládežníckych družstiev používať personalizované uteráky a fľaše,

● zápasy všetkých kategórií sa realizujú bez podávania rúk hráčov,
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V. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - ÚČASŤ NA PRÍPRAVNOM ZÁPASE, TURNAJI V 
ZAHRANIČÍ

ČLEN SZĽH - ÚČASTNÍK TURNAJA / PRÍPRAVNÉHO ZÁPASU MIMO ÚZEMIA SR  

- je povinný dodržať povinnosti podľa SMERNICE PRE MEDZINÁRODNÝ STYK SZĽH

- je povinný po návrate družstva zo zahraničia postupovať v súlade s platnými nariadeniami a
opatreniami ÚVZ SR a RÚVZ

701.10.2020
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VI. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - NARIADENIA ŠTATISTICKÉHO ODDELENIA SZĽH

NARIADENIA ŠTATISTICKÉHO ODDELENIA SZĽH

Štatistické oddelenie SZĽH nariaďuje:

i) V prípade zápasu so zahraničným družstvom povinnosť klubu (organizátora) predložiť štatistikovi zápasu kompletnú súpisku zahraničného
družstva.

ii) Ak nie je Zápis o stretnutí z prípravného zápasu/turnaja spracovávaný elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH, je
organizátor povinný zabezpečiť ručne spracovávanie Zápisu o stretnutí, a po zápase jeho odovzdanie rozhodcom zápasu. Rozhodcovia zápasu sú v
takom prípade povinní ho bezodkladne doručiť na Štatistické oddelenie SZĽH, v prípade kategórie žiakov na príslušný regionálny zväz.

iii) Manažér / vedúci družstva, alebo tréner každého družstva seniorov (družstvá Extraligy seniorov a 1. ligy seniorov); juniorov (družstvá Extraligy
juniorov a 1. ligy juniorov) a dorastencov (družstvá Extraligy dorastu a 1. ligy dorastu) je povinný na predzápasovom zápise o stretnutí sa vyjadriť
a potvrdiť predzápasovú súpisku aj v časti prehlásenia COVID-19.

iv) Štatistik / zapisovateľ po spracovaní súpisiek oboch družstiev predloží potvrdený predzápasový zápis každého družstva vrátane iii) na kontrolu
hlavnému rozhodcovi zápasu.

v) V prípade, ak sa spracováva ručný Zápis o stretnutí, musí rozhodca priložiť podpísaný predzápasový zápis každého z družstiev vrátane iii)
a doručiť ho na Štatistické oddelenie SZĽH, v prípade kategórie žiakov v na príslušný regionálny zväz.
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VII. ODPORÚČANIA PRI ORGANIZÁCII TRÉNINGOVEJ ČINNOSTI

ODPORÚČANIA PRI ORGANIZÁCII TRÉNINGOVEJ ČINNOSTI SA REALIZUJÚ PODĽA POKYNOV RIADITEĽA
ROZVOJA KLUBOV A REGIÓNOV SZĽH A PRÍSLUŠNÉHO REGIONÁLNEHO INŠTRUKTORA SZĽH

kontakt: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/odd-rozvoja-klubov-a-regionov

ďalšie odporúčania

● Používanie posilňovne v daný čas len pre Skupinu s následnou dezinfekciou posilňovne

● Používanie spŕch v daný čas len pre Skupinu

● Zamedzenie prístupu nepovolaných osôb do bezprostrednej blízkosti hracej plochy, kde by takéto osoby
mohli prísť do kontaktu s hráčmi alebo trénermi

901.10.2020
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VIII. TRÉNINGOVÝ PROCES, PRÍPRAVNÉ ZÁPASY – MLÁDEŽ, SENIORI

tréning MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE, SENIORI
● tréningy mládežníckych družstiev prebiehajú bez prítomnosti verejnosti,
● tréningy seniorských A-družstiev Extraligy seniorov, 1. ligy seniorov a 2. seniorskej ligy prebiehajú bez prítomnosti verejnosti,

TRÉNINGOVÝ PROCES
Vstup hráčov a RT na štadión ako aj odchod zo zimného štadióna v ochranných rúškach, rozcvičenie na suchu, na ľade, tréning na ľade
bez rúšok. V priestoroch, kde sa pohybujú hráči a RT v čase tréningu sa nesmie pohybovať žiadna iná osoba okrem usporiadateľskej
služby. To isté platí aj pre zápas. To isté platí aj pre rozhodcov.

Uvedené sa nevzťahuje na vekové kategórie prípravky 0, 1, 2 a 3, kde je prítomnosť rodiča - zodpovednej osoby
nevyhnutná za podmienky, že rodič - zodpovedná osoba dodrží platné hygienické opatrenia v priestoroch ZŠ.

prípravné zápasy - MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE, SENIORI
Na každom prípravnom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností organizátora podľa opatrení
ÚVZ SR ( http://www.uvzsr.sk/ ) alebo príslušného RÚVZ.

Rovnako sa postupuje pri turnajovom zápase.
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IX.  ČINNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRA, HLAVNÉHO USPORIADATEĽA, 
USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY, ORGANIZÁTORA, ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV PRI MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOCH TIPOS EXTRALIGY A SHL

ČINNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRA, HLAVNÉHO USPORIADATEĽA, USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY
● BM klubu je povinný oboznámiť usporiadateľov s týmto manuálom a zabezpečiť jeho realizáciu.
● Usporiadatelia, BM, HU sú povinní mať počas výkonu usporiadateľskej služby prekryté horné dýchacie cesty (odporúčané je rúško)

Upozornenie:
V zmysle zák. č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí povinnosť
zabezpečiť na zápasoch Tipos extraligy a SHL HU a BM.

Na každom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností organizátora podľa opatrení ÚVZ SR
(http://www.uvzsr.sk/) alebo príslušného RÚVZ.

● ČINNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV ZDRAVOTNÍKOV
Zdravotnícki pracovníci, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na klubových prípravných zápasoch, turnajoch alebo zápasoch riadených
SZĽH podľa Súťažného poriadku (lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra), ju poskytujú v ochranných rúškach a ochranných
rukaviciach. Dodržiavajú všetky zásady hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ (regionálny úrad verejného zdravotníctva).
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X. DELEGÁT SZĽH NA SÚŤAŽNÝCH ZÁPASOCH TIPOS EXTRALIGY A SHL

DELEGÁT SZĽH

● DELEGÁT nominovaný na majstrovský zápas TIPOS extraligy, alebo SHL vykonáva kontrolu plnenia týchto opatrení

● Delegát je povinný mať počas výkonu svojej funkcie na zimnom štadióne prekryté horné dýchacie cesty (odporúčané je rúško)

● Delegát smie vstúpiť do šatne rozhodcov len pred zápasom, ak je to potrebné, aj v priebehu zápasu a po zápase, avšak vždy len s nasadenou 
ochranou nosa a úst
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XI. POZITÍVNY PCR TEST HRÁČA, ČLENA RT KLUBU

Osoba (hráč, člen RT klubu) s pozitívnym PCR testom

● riadi sa pokynmi ÚVZ SR a RÚVZ

● klub bezodkladne ako sa dozvie informáciu o pozitívnom hráčovi alebo členovi RT, upovedomí príslušný riadiaci orgán
súťaže o Osobe s pozitívnym PCR testom

● Pravidlá karantény a proces návratu pozitívne testovanej osoby na Ochorenie späť ku športovej činnosti sa riadia podľa pokynov
príslušného RÚVZ
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