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I. Všeobecné  ustanovenia 

 

Článok  1. 

Súťažný poriadok (ďalej len SP) pozemného hokeja je súhrn športových 

a technických predpisov pre vypisovanie, organizovanie a riadenie súťaží 

v SR v rámci pôsobnosti Slovenského zväzu pozemného hokeja (ďalej len 

SZPH).  

 

Článok  2. 

SP je záväzný pre všetkých hráčov, funkcionárov a pracovníkov činných 

v pozemnom hokeji. Slúži k zaisteniu regulárnosti súťaží. 

 

Článok  3. 

SP obsahuje platné športové a technické predpisy. Pre bezprostredné 

riadenie súťaží vydávajú príslušné riadiace orgány rozpisy súťaží, ktoré 

môžu upravovať podmienky majstrovských súťaží podľa rozsahu a 

charakteru súťaží. 

 

 

II. Organizácia a riadenie súťaží 

 

Článok  4.      

Riadenie súťaží je úlohou riadiacich orgánov SZPH, ktorým je  

športovo – technická komisia (ďalej len ŠTK) prípadne  

Predsedníctvo SZPH. 

 

Článok  5.       

Riadiace orgány vydávajú pre potreby oddielov: 

a) termínovú listinu pre súťaže v pozemnom hokeji, 

b) termínovú listinu pre súťaže v halovom hokeji, 

c) rozpisy súťaží, 

d) prípadne iné slúžiace potrebám pre riadenie súťaží v pozemnom 

hokeji schválené. 

     Konferenciou SZPH, Radou SZPH, alebo Predsedníctvom SZPH. 

 

Článok  6.             

Termínová listina  zahŕňa všetky reprezentačné termíny pre všetky 

reprezentačné družstvá, účasť celkov v európskych súťažiach  

(Interliga, Rakúska liga...),  alebo iné podľa rozhodnutia riadiaceho 
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orgánu SZPH a je  vydaná najneskôr 1 týždeň po zverejnení 

predchádzajúcich termínov, pokiaľ naše družstva tieto súťaže hrajú. Ak 

nie, tak musí byť vydaná najneskôr 1 mesiace pred začiatkom súťažného 

obdobia. 

 

Článok  7.      

Organizácia a systém súťaží musí viesť k tomu, aby bola zabezpečená 

vysoká (zodpovedajúca) športová úroveň a riadi sa predovšetkým: 

a) ekonomickými možnosťami klubov, 

b) ekonomickými možnosťami riadiacich orgánov  

Jednorazové (krátkodobé) súťaže, ktoré vyhlasuje riadiaci orgán 

ako finálové zaisťuje celkom alebo čiastočne i po ekonomickej 

stránke v tejto postupnosti:  

1. úhrada technického usporiadania (nájomné telocviční...), 

2. cestovné (rozhodcovia, delegáti...), 

3. odmeny (medaile, poháre, diplomy...), 

c) riadiaci orgán môže v rozpisoch majstrovských súťaži uplatniť 

požiadavku na zloženie finančných vkladov na pokrytie nákladov 

na súťaž, alebo ako záruku riadneho dokončenia súťaže. 

 

 

III. Športovo technické dokumenty v súťažiach 

 

Článok  8.              

V pozemnom hokeji sa súťaže riadia týmito predpismi: 

a) súťažným poriadkom, 

b) registračným poriadkom, 

c) prestupovým poriadkom, 

d) disciplinárnym poriadkom, 

e) rozpismi jednotlivých súťaží. 

Vo všetkých dokumentoch musí byť uvedený dátum a miesto schválenia. 

Pokiaľ nemáme niektorí z poriadkov, o správnosti riadenia 

rozhoduje P-SZPH. 

 

Článok  9.       

Súťaže  pozemného hokeja riadené SZPH: 

a) liga mužov, 

b) 1. liga žien, 

c) liga dorastencov, 

d) liga dorasteniek, 
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e) súťaž žiakov, 

f) súťaž žiačok, 

g) súťaž prípravky, 

h) Slovenský pohár. 

 

Článok  10.               

Súťaže halového hokeja riadené SZPH: 

a) liga mužov, 

b) 1. liga žien, 

c) liga dorastencov, 

d) liga dorasteniek, 

e) súťaž žiakov, 

f) súťaž žiačok, 

g) súťaž prípravky. 

Súťaže PH riadené SZPH môžu byť upravené "Usmernením", ktoré na 

návrh ŠTK vydá Predsedníctvo SZPH. Usmernenie má platnosť vždy na 

1 súťažný ročník, tj. od 1.9. do 30.6. daného súťažného ročníka  (alebo od 

1.11. do 30.3. v halovom hokeji)  a bude upravovať vekové hranice pre 

jednotlivé kategórie, ako aj samotné kategórie, ktoré sa v danom ročníku 

budú hrať.   

 

Článok  11.         

Zásadné zmeny v organizácii a štruktúre súťaží navrhuje riadiaca komisia 

(ŠTK) predsedníctvu výkonného orgánu za predpokladu, že 

s navrhovanou zmenou súhlasia najmenej  3/5  družstiev danej súťaže. 

 

Článok  12. 

Vyhlásenú štruktúru, postup alebo zostup nie je možné v rozohranej 

súťaži meniť. 

 

 

IV. Zaraďovanie družstiev do súťaže  

 

Článok  13. 

Družstvo, ktoré sa riadne prihlási do majstrovskej súťaže a spĺňa článok 

18 a 23, je automaticky zaradené do súťaže. 

 

Článok  14. 

O zaradení družstiev do základných súťaží  rozhoduje príslušný riadiaci 

orgán. 
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Článok  15.       

V jednej majstrovskej súťaži môže hrať viac družstiev z toho istého klubu. 

Tieto družstvá sa považujú za súperiace a v súťažiach môžu nastúpiť len 

za predpokladu, že na ich začiatku odovzdajú riadiacemu orgánu súťaže, 

súpisky hráčov za ktoré družstvo nastupujú. Družstvá si počas 

prebiehajúceho ročníka súťaže nemôžu vymieňať hráčov, vzájomne 

napomáhať ani nijak inak  ovplyvňovať rozpis súťaži.  

 

 

V. Veková hranica  

 

Článok 16.   

V pozemnom hokeji sa rozlišujú tieto vekové hranice: 

a) prípravka      do 10 rokov 

b) mladšie žiactvo     do 12 rokov 

c) staršie žiactvo      do 14 rokov 

d) mladší dorast       do 16 rokov  

e) starší dorast      do 18 rokov 

f) dospelí  

 

Článok  17. 

Rozhodujúcim   dátumom   pre   prechod  hráčov   do  vyššej  kategórie  

je 1. január  bežného  roku.  K  tomuto  dátumu  nesmie  hráč  prekročiť  

povolený vek. 

 Hráči  nižšej vekovej  kategórie  môžu  na základe písomného súhlasu 

rodičov, štartovať bez obmedzenia aj za vyššiu vekovú kategóriu 

s prihliadnutím na článok 31. 

   Zodpovednosť za dodržanie tohto ustanovenia má tréner vyššej zložky. 

 

 

VI. Povinnosti družstiev, súpisky   

 

Článok  18. 

Súpisky. 

Ak prihlási klub PH do majstrovskej súťaže riadenej SZPH viac družstiev 

jednej kategórie, je povinný vyhotoviť súpisky družstiev (A; B; C...) Na 

súpiske uvedie hráčov (článok 45.), ktorí sú riadne evidovaní v klube. Títo 

hráči môžu v majstrovských zápasoch nastúpiť iba za to družstvo, na 

ktorého súpiske figuruje. Vyplnenú súpisku zašle klub riadiacemu orgánu 

pred zahájením súťaže.  
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Článok  19.  

Hráči, ktorí nie sú uvedení na súpiskách družstiev, môžu štartovať 

v príslušnej súťaži za ľubovoľné družstvo svojho klubu. Tento hráč musí 

zvyšok súťaže odohrať len v družstve, za ktoré nastúpi v prvom 

majstrovskom zápase.    

 

Článok  20.  

V súťaži o nižšom počte hráčov je ich počet  stanovený pravidlami PH. 

Riadiaci orgán má právo znížiť dočasne počet hráčov. 

 

Článok  21.  

Zmenu  súpisiek nie je možné vykonať počas celej súťaže, okrem hráčov 

ktorí sa do súpisky dopisujú a v danej sezóne ešte nenastúpili za žiadne 

iné družstvo. 

 

Článok  22.  

Platnosť  súpisiek je daná dátumom ukončenia súťaže, pre ktoré boli 

zostavené. 

 

Článok  23.  

Družstvá sú povinné: 

a) mať k dispozícii vlastnú schválenú plochu na PH, alebo hrať 

domáce zápasy na Národnom štadióne Pavla Rosu, alebo na inom 

štadióne schválenom P-SZPH, 

b) mať zaevidovaných všetkých  hráčov  podľa  platného 

evidenčného poriadku, 

c) mať aktívneho rozhodcu pre každé družstvo, ktoré je zaradené  do 

súťaží, 

d) ak družstvo nedodá rozhodcu na zápas, zaplatí za pískanie druhého 

rozhodcu, podľa návrhu RK. 

Riadiace orgány sú oprávnené v rozpisoch súťaží stanoviť sankcie za 

nedodržanie vyššie uvedených ustanovení. 

 

 

VII.  Náležitosti a povinnosti jednotlivcov, lekárske prehliadky 

 

Článok  24.  

Hráč štartuje v majstrovských súťažiach na základe dodržania 

príslušných ustanovení evidenčného poriadku, vrátane povinnosti byť 

držiteľom registračného preukazu. 
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V rozpisoch súťaží môže stanoviť riadiaci orgán danej súťaže povinnosť 

predkladať evidenčný preukaz. 

Evidenčný preukaz je možné nahradiť kvôli zisteniu totožnosti 

preukazom, kde je uvedený dátum narodenia. 

 

Článok  25.  

Evidenčný preukaz je možné nahradiť čestným prehlásením hráča 

s podpisom, adresou a dátumom narodenia. 

 

Článok  26.   

V prípade, že sa hráč dopustil v majstrovskom zápase priestupku, za 

ktorý mu rozhodca uložil trest „vylúčenia do konca zápasu“, má tento 

hráč zastavenú športovú činnosť do rozhodnutia disciplinárnej (riadiacej) 

komisie. 

Riadiaci orgán môže stanoviť v príslušných rozpisoch súťaží povinnosť 

rozhodcov odobrať evidenčný preukaz pri vylúčení hráča do konca 

zápasu a stanoviť podmienky, za ktorých bude tento evidenčný preukaz 

odoslaný príslušnej inštancii. 

 

Článok  27.  

Rozhodcovia zápasu majú právo od hráčov požadovať predloženie 

osobného preukazu kvôli overeniu totožnosti a zistenia dátumu 

narodenia aj keď nie je v rozpise danej súťaže povinnosť prekladať 

preukaz stanovená. 

 

Článok  28.  

Článok 27. použijú rozhodcovia pri podozrení na neoprávnený štart 

hráča v majstrovskej súťaži, alebo na žiadosť súpera. Žiadosť súpera 

musí byť uplatnená pred zápasom, alebo cez polčas. U striedajúcich 

hráčov výnimočne  aj po ukončení zápasu. 

 

Článok  29.  

Hráč, ktorý nastúpi v majstrovskom zápase neoprávnene, bude 

potrestaný:   
a) disciplinárne podľa ustanovení disciplinárneho poriadku, prípadne 

rozhodnutia P-SZPH 

b) družstvo bude potrestané hracími dôsledkami 

 

Článok  30.  

Za neoprávnený štart  hráča v majstrovských súťažiach sa považuje: 



9 

 

a) štart  hráča bez riadnej evidencie a vystaveného evidenčného 

preukazu, (evidenčný preukaz sa môže vystaviť dodatočne, dôležité 

je byť zaradený do evidencie PH za daný rok), 

b) štart  hráča,  ktorý bol vylúčený v majstrovskom zápase (červená 

karta), hráč má zastavenú činnosť do rozhodnutia riadiaceho 

orgánu, do ktorého kompetencie patril zápas, v ktorom bol hráč 

vylúčený, 

c) štart  hráča,  ktorému nebolo povolené hosťovanie, alebo prestup  do 

oddielu, za ktorý nastúpil, 

d) štart  hráča, ktorý nastúpil za klub, do ktorého mal povolené 

hosťovanie, 

e) po skončení platnosti hosťovania, 

f) pri vystriedaní väčšieho počtu hráčov, ako určujú pravidlá PH. 

 

Článok  31.  

Lekárske kontroly hráčov. 
Každý hráč nad 18 rokov nesie zodpovednosť za svoje zdravie, vrátane 

využitia možnosti podrobiť sa lekárskemu telovýchovnému vyšetreniu o 

spôsobilosti štartovať v majstrovských súťažiach. Za hráčov do 18 rokov 

preberajú túto zodpovednosť rodičia alebo zákonní zástupcovia. Pre štart 

hráča v majstrovských zápasoch  nie je povinnosťou vyžadovať 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. V prípade, že zodpovedné orgány 

Ministerstva zdravotníctva SR stanovia v priebehu platnosti tohto 

súťažného poriadku inak, bude znenie tohto článku upravené v zmysle 

rozhodnutia. 

 

 

VIII.  Povinnosti a práva členov družstiev 

 

Článok  32.  

Tréner družstva (ak ho družstvo nemá, stáva sa ním vedúci družstva)  

je povinný:      
a) dbať o dodržiavanie predpisov tohto SP a rozpisu súťaže, 

b) dbať a starať sa o zdravie svojich zverencov, 

c) jednať za svoje družstvo, 

d) dodržiavať ustanovenia a predpisy,  ktoré vydáva oprávnená 

komisia pre metodické riadenie  súťaže, 

e) zaistiť slušné správanie družstva pred, počas a po zápase v areáli 

ihriska. 
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Článok  33.  

Vedúci družstva (ak ho družstvo nemá, stáva sa ním tréner) je 

oprávnený:     
a) jednať za svoje družstvo, 

b) zastupovať trénera družstva, 

c) predkladať  námietky  rozhodcovi  zápasu, výboru  klubu  a  

riadiacemu orgánu, 

d) po  skončení zápasu svojim podpisom do zápisu berie na vedomie 

skutočnosti o priebehu zápasu, ktoré boli do zápisu uvedené, včítane 

mien vylúčených hráčov (dočasne i dokonca zápasu), 

e) má  právo  požadovať  zapísanie  okolností  do  zápisu,  ktoré 

považuje za dôležité, rozhodca je  povinný tieto skutočnosti do 

zápisu zapísať. 

 

Článok  34.  

Hráči sú povinní:  
a) udržovať  v platnosti  svoj  evidenčný preukaz  a predkladať ho 

(pokiaľ to rozpis vyžaduje), pred zápasom rozhodcovi, 

b) dbať o svoj výstroj tak, aby nebol príčinou pohoršenia, zranenia 

protihráča, vrátane jednotného oblečenia, nosenia holenných 

chráničov atď., 

c) spoluzaisťovať s trénerom a vedúcim  družstva  bezpečnosť  

rozhodcov a funkcionárov v areáli i na ceste k dopravnému 

prostriedku. 

 

Článok  35.  

Kapitán družstva:  
a) pre označenie  jeho funkcie  je povinný nosiť počas zápasu  pásku 

(podľa pravidiel FIH), 

b) má právo jednať s rozhodcom pri riadení zápasu, 

c) preberá zodpovednosť pri neprítomnosti vedúceho alebo trénera 

družstva, 

d) má právo  upozorniť rozhodcu  na chyby  pred zápasom, vrátane 

žiadosti o ich uvedenie do zápisu o zápase, 

e) spolupracuje s trénerom (vedúcim) družstva pri požiadavke  zistenia 

totožnosti protihráča pri podozrení na neoprávnený štart. 
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IX.  Povinnosti usporiadateľa majstrovského zápasu 

 

Článok  36.  

Usporiadateľ zápasu v dlhodobých súťažiach je družstvo, uvedené v 

rozlosovaní na prvom mieste.  

Usporiadateľ je povinný:   
a) hrať zápas na schválenej hracej ploche, 

b) pripraviť riadne vybavenú a uzamykateľnú šatňu pre rozhodcov 

a súpera, 

c) zaistiť  riadne  podmienky   pre  hladký  priebeh  zápasu  

(usporiadateľov, podávačov  loptičiek, čisté loptičky a pod.), 

d) skontrolovať a odovzdať zápisy zo zápasov na sekretariáte SZPH. 

Riadiaci orgán môže v rozpise súťaže uviesť ďalšie podmienky vrátane 

sankcií za nedodržanie vyššie uvedených ustanovení.  

 

Článok  37.  

Pri porušení príslušných ustanovení sa bude proti účastníkom súťaže 

postupovať v zmysle platného disciplinárneho poriadku (prípadne 

rozhodne P-SZPH). V prípade hrubého previnenia sa môže  proti 

účastníkom postupovať v zmysle trestného práva.  

 

 

X.  Povinnosti hosťujúceho družstva 

 

Článok  38.  

Hosťujúce družstvo je povinné:  
a) prijať výzvu k zápasu podľa článku 67 . 

b) dodržiavať poriadok a slušné správanie v priestoroch usporiadateľa  

zápasu, vrátane ustanovení článku 34. 

 

 

XI.  Hracia plocha a jej vybavenie 

 

Článok  39.  

Hracia plocha musí byť schválená riadiacim orgánom SZPH.  

 

Článok  40. 

Za neúplné vyznačenie hracej plochy alebo nedostatočné pripravenie, 

ktoré ohrozuje zdravie a bezpečnosť hráčov, bude usporiadajúci klub 

potrestaný: 
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a) pokarhaním, 

b) hracími dôsledkami podľa povahy priestupku. 

Rozhodca nemá právo začať zápas na ploche, ktorá ohrozuje zdravie 

hráčov. 

 

Článok  41.  

V prípade, že rozhodca zistí chyby na hracej ploche, ktoré sa dajú 

odstrániť, požiada usporiadajúce družstvo o odstránenie chýb s časovým 

limitom, najdlhšie však 20 minút. V prípade, že chyby neboli odstránené 

neotvorí  zápas resp. ukončí už začatý zápas. 

Výnimka:  v prípade, že je nutné pokropiť hraciu plochu,  

   ponechá rozhodca primeraný čas. 

 

Článok  42. 

Ak sa stane  hracia plocha nespôsobilou z dôvodu vyššej moci: 

a) rozhodca stanoví primeraný čas k úprave plochy (najviac 1 hodinu), 

b) ak je zrejmé,  že stretnutie sa nemôže odohrať resp. dohrať pre 

nespôsobilosť plochy nemôže rozhodca začať stretnutie resp. je 

povinný ukončiť už rozohraný zápas, 
c) rozhodca je vždy  povinný vyplniť zápis o zápase a uvedie príčinu, 

prečo sa zápas nehral. Družstvá sú  povinné sa dohodnúť na  novom  

termíne zápasu, ktorý potvrdia v zápise o stretnutí, 

d) v prípade,  že stretnutie  bolo prerušené  a  je zrejmé,  že nemôže 

byť dohrané, tak sa postupuje s výnimkou článku 80. nasledovne: 

1) ak bolo odohrané viac ako 2/3 hracej  doby  -  zápas sa považuje 

za dohraný, 

2) zápas bol prerušený pred odohraním  2/3 hracej doby  -  zápas  sa 

bude opakovať bez ohľadu na dosiahnutý stav nedohraného 

zápasu. 

 

Článok  43.  

Pokiaľ sa družstvá nedohodnú na novom termíne, stanoví náhradný termín 

riadiaca komisia. 

 

 

 

Článok  44.  

Pri udelení disciplinárneho trestu "uzavretie hracej plochy" je povinný 

usporiadateľský klub použiť náhradnú hraciu plochu. 
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XII.   Nastúpenie družstva 

 

Článok  45.  

Za riadne nastúpenie družstva sa považuje prítomnosť riadne ustrojených 

hráčov na hracej ploche v počte: 

  v pozemnom hokeji o 11 hráčoch  - 8 hráčov 

  v pozemnom hokeji o   8 hráčoch  - 6 hráčov 

  v pozemnom hokeji o   7 hráčoch  - 5 hráčov 

  v pozemnom hokeji o   6 hráčoch  - 4 hráčov 

ktorí sú uvedení v zápise o zápase. V zápise o zápase môžu byť uvedení 

nad  minimálny počet i hráči, ktorí nie sú v čase vyplňovania zápisu 

prítomní. Celkový maximálny počet hráčov, uvedených do zápisu môže 

byť 16 hráčov. V halovom hokeji je to 12 hráčov. (vždy sa riadime 

pravidlami FIH) 

 

Článok  46.  

Družstvá nemôžu nastúpiť  na majstrovský zápas bez vyplneného zápisu 

o zápase. 

 

Článok  47.  

Hráč, ktorý nastupuje po začiatku zápasu, ohlási sa rozhodcovi menom 

alebo predloží rozhodcovi svoj evidenčný preukaz, pokiaľ je to v rozpise 

súťaže uvedené. 

 

Článok  48.  

Hráčov, ktorí nie sú riadne upravení podľa pravidiel PH, nesmie rozhodca 

pripustiť k hre. Pokiaľ nastane takáto skutočnosť počas zápasu, môže 

rozhodca dočasne tohto hráča vykázať z hracej plochy. 

 

Článok  49.  

Čakacia doba na rozhodcov a súpera je 20 minút. Hosťujúce družstvo 

je povinné dostaviť sa na miesto konania zápasu v čase, aby stihlo 

rozhodcovi odovzdať riadne vyplnený zápis na kontrolu minimálne 30 

minút pred zápasom. 

Ak sa majstrovský zápas začal hrať s oneskorením po čakacej dobe, 

musí byť táto skutočnosť uvedená v zápise zo stretnutia s uvedením 

dôvodu neskorého začiatku. O dôsledkoch rozhodne riadiaci orgán. 

Ak hosťujúce družstvo oznámi (vedúcemu usporadujúceho družstva) 

telefonicky, alebo inak meškanie pravidelného dopravného prostriedku, je 
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usporiadajúci klub povinný vyčerpať všetky možnosti, aby sa zápas 

uskutočnil. 

 

Článok  50.  

Klub, ktorý sa vlastnou vinou nedostaví na zápas, bude potrestaný: 

a) hracími dôsledkami, ktoré urči riadiaci orgán, 

b) povinnosťou uhradiť preukázateľné náklady usporiadateľa (propagácia, 

prenájom hracej plochy, náhrada cestovných  nákladov rozhodcom), 

c) výšku náhrad a termín úhrady určí na návrh usporiadateľa riadiaci 

orgán. 

 

 

XIII.   Delegovanie rozhodcov 

 

Článok  51.  

Na rozhodovanie zápasov deleguje rozhodcov príslušná komisia 

rozhodcov, pokiaľ nie je v rozpise súťaže inak  stanovené. 

 

Článok  52.  

Ak neboli na zápas delegovaní rozhodcovia, musí domáci oddiel zaistiť 

rozhodcov podľa svojho uváženia. Hosťujúci oddiel musí na 

rozhodovanie zápasu poskytnúť druhého rozhodcu. 

 

Článok  53.  

Ak sa  delegovaný rozhodca po uplynutí čakacej doby nedostavil  na 

rozhodovanie zápasu: 

a) zápas rozhoduje prítomný rozhodca, schválený pre vyššiu alebo danú 

súťaž, bez ohľadu na klubovú príslušnosť, 

b) zápas rozhodujú tréneri družstiev, 

c) zápas rozhoduje akýkoľvek rozhodca, ktorý je zdravotne spôsobilý 

a ovláda  platné pravidlá PH. 

 

Článok  54.  

Ak začnú náhradní rozhodcovia zápas a potom sa dostaví delegovaný 

rozhodca, prevezme v polčase rozhodovanie zápasu. 

Ak rozhodujú zápas tréneri alebo rozhodcovia bez kvalifikácie, prevezme 

delegovaný rozhodca ihneď rozhodovanie zápasu. 

 

Článok  55.  

Námietky proti delegovaniu rozhodcov sú neprípustné. 
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Článok  56.   

Pokiaľ sa na rozhodovanie zápasu dostaví delegovaný rozhodca 

oneskorene, avšak nie z vlastnej viny, má nárok dostať od usporiadateľa 

iba náhradu cestovných nákladov. To isté platí, keď sa zápas nemôže 

odohrať. 

 

Článok  57.   

Predčasné ukončenie zápasu. 
Rozhodca ukončí zápas v týchto prípadoch: 

a) pre nespôsobilú hraciu plochu podľa článku 42., 

b) pre nezáujem hráčov pokračovať v hre, 

c) ak klesne počet hráčov pod počet podľa článku 45. s výnimkou 

dočasne vylúčeného, alebo zraneného hráča, u ktorého je zrejmé, že 

sa vráti do hry, 

d) pre násilie na rozhodcovi, 

e) na základe úradného zákroku, 

f) ak nastanú iné okolnosti znemožňujúce pokračovanie zápasu. 

Všetky tieto skutočnosti uvedie rozhodca do zápisu o zápase.  O výsledku 

rozhodne príslušný riadiaci orgán. 

 

Článok  58.    

Povinnosti rozhodcov:   
a) dostaviť sa najneskôr 30 minút pred začiatkom zápasu na 

rozhodovanie zápasu, 

b) rozhodovať zápas v predpísanom úbore podľa ustanovenia Komisie 

rozhodcov, 

c) skontrolovať stav hracej plochy, vybavenie, výstroj hráčov oboch 

družstiev a nariadiť odstránenie chýb, 

d) skontrolovať správnosť údajov v zápise o zápase, 

e) skontrolovať evidenčné preukazy alebo osobné preukazy hráčov, 

pokiaľ je to v rozpise súťaže uvedené, 

f) odobrať vylúčeným hráčom evidenčný preukaz, pokiaľ je to 

v rozpise súťaže uvedené. 

 

Článok  59.   

Rozhodca pred začatím zápasu skontroluje vypísaný zápis o zápase, ktorí 

mu odovzdajú vedúci družstiev. Na žiadosť niektorého z družstiev uvedie 

do zápisu požadované údaje a overí správnosť zapísaného výsledku zo 

zápasu. 
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Článok  60.    

Overenie zápisu:  
a) hráč, ktorý je uvedený  v zápise o zápase, je pre ŠTK považovaný 

za hráča, ktorý odohral zápas, 

b) vedúci družstva (zástupca) po zápase potvrdí svojim podpisom 

správnosť doplnených údajov a všetkých skutočnosti, včítanie mien 

vylúčených hráčov. 

 

 

XIV.   Poradie  zápasov, hlásenie, zmeny termínov zápasov 

 

Článok  61.   

Termíny zápasov a ich poradie určí ŠTK na základe schválenej termínovej 

listiny. Tieto termíny sú pre všetkých účastníkov záväzné a môžu sa meniť 

iba v prípade dodržania nasledujúcich článkov SP. 

 

Článok  62.    

Družstvá môžu hrať zápas i v inom termíne za týchto podmienok: 

a) družstvá uzavrú písomnú e-mailovú dohodu, ŠTK dajú do kópie 

V prípade, že sa družstvá dohodli na predohraní, riadiaci orgán túto 

dohodu  iba registruje a v spolupráci s KR zaistí športovo - 

technické podmienky na uskutočnenie zápasu v novom termíne. 

b) zmena termínu zápasu na neskorší termín: 

V prípade preukázateľnej úspory nákladov spojenej s uskutočnením 

zápasu v neskoršom termíne uzavrú družstvá  

písomnú dohodu (e-mailom), ŠTK dajú do kópie. ŠTK je povinná 

túto dohodu prejednať a v prípade, že nebude narušená regulárnosť 

súťaže, túto dohodu schváli a oznámi výsledok prejednania obom 

družstvám a KR. 

c) celá korešpondencia spojená so zmenou a hlásením termínu zápasu 

sa vedie písomne (e-mailom), alebo sa odovzdáva na podpis na 

sekretariáte riadiaceho orgánu, 

d) riadiace orgány môžu v rozpisoch súťaží stanoviť iný počet dní na 

oznámenie zmeny, 

e) usporiadateľ zápasu je povinný oznámiť pôvodne delegovaným 

rozhodcom, že sa zápas nehrá v pôvodnom termíne. 

 

Článok  63.   

Zmeny termínov, ktoré boli zahrnuté do časového rozpisu súťaže, sa 

považujú za úradne termíny so všetkými dôsledkami. 
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Článok  64.  

Zápasy, ktoré sa hrajú v úradnom termíne a v čase podľa časového rozpisu 

súťaže sa nehlásia. Súper a rozhodcovia sa dostavia na zápas na  základe 

rozpisu súťaže a úradného začiatku zápasu. 

 

Článok  65.       

a) pokiaľ chce klub hrať v úradnom termíne, ale v inom čase, je 

povinný: zaslať hlásenie písomne (e-mailom) na vopred určenú (e-

mailovú) adresu družstva, podľa článku 67. Hlásenie sa posiela 

súperovi, ŠTK a delegovaným  rozhodcom najneskôr 10 dní pred 

termínom zápasu, za predpokladu dodržania  ustanovení o návrate 

hosťujúceho družstva do miesta bydliska, 

b) na túto zmenu nie je potrebný súhlas súpera. 

 

Článok  66.    

Pokiaľ zmenu termínov alebo poradia zápasov vyhlási riadiaci orgán, je 

toto rozhodnutie pre oddiely záväzné. Riadiaci orgán vyhlási podmienky, 

za ktorých sa tieto zápasy uskutočnia. 

 

Článok  67.      

Hlásenie zápasu musí obsahovať: 

a) dátum konania zápasu s číslom zápasu podľa rozlosovania, 

b) čas začiatku zápasu, 

c) miesto konania zápasu, resp. plochu, na ktorej sa bude hrať, 

d) farbu dresov usporiadajúceho oddielu. 

 

Článok  68.      

Usporiadateľ zápasu musí rešpektovať pri stanovení začiatku zápasu 

možnosť návratu hosťujúceho družstva do miesta bydliska: 

a) do 10 hodiny daného dňa pre dospelú zložku, 

b) do   8 hodiny daného dňa pre dorasteneckú zložku, 

c) do   4 hodiny daného dňa pre žiacku zložku. 

Prípadné spory rieši riadiaci orgán. 

 

Článok  69.       

Oneskorené hlásenie. 

Hlásenie o zmene, podané v rozpore s článkami 62. a 65., sa považuje za 

porušenie ustanovenia SP. Všetku zodpovednosť za prípadné 

neuskutočnenie zápasu preberá usporiadateľ zápasu. 

V prípade, že nebola uzavretá riadna dohoda, musí sa zápas odohrať 
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v úradnom termíne a čase. 

 

 

XV.    Priestupky oddielu a družstva 

 

Článok  70.       

Hrubé previnenia proti tomuto SP, rozpisu súťaží a ostatným  smerniciam 

riadiacich orgánov, pokynov a príkazov rozhodcov podliehajú posúdeniu 

príslušnej komisii riadiaceho orgánu a budú potrestané podľa povahy 

priestupku: 

a) pokarhaním, 

b) hracími dôsledkami, 

c) odpočítaním bodov na konci súťaže, 

d) podľa ďalších ustanovení disciplinárneho poriadku, 

e) podľa rozhodnutia P–SZPH. 

 

Článok  71.         

Družstvo, ktoré nerešpektuje rozhodnutie v súvislosti s vynesením trestu, 

má dňom, kedy táto skutočnosť nastala, zastavenú činnosť v súťaži, 

v ktorej sa previnenie stalo. Riadiaci orgán má právo rozšíriť uložený trest 

podľa povahy priestupku. 

 

Článok  72.     

Hracími dôsledkami sa trestá najmä: 

a) hrubé zanedbávanie povinnosti usporiadateľa zápasu, 

b) nenastúpenie na zápas z dôvodov poruchy vlastných dopravných 

prostriedkov, 

c) neoprávnený štart hráča v zápase, 

d) predčasné ukončenie zápasu z viny niektorého družstva. 

 

Článok  73.   

Ak družstvo oznámi, že sa na zápas nedostaví, je povinnosťou družstva, 

ktoré je prítomné v objekte miesta konania zápasu vyplniť zápis a uviesť 

všetky známe okolnosti súvisiace s neodohraním zápasu. 

 

Článok  74.    

Riadiaci orgán má právo a povinnosť začať vlastné šetrenie a vyniesť 

rozhodnutie o porušení poriadku bez námietok  zúčastnených družstiev. 
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Článok  75.     

Podnet k začatiu šetrenia môže dať ktorýkoľvek riadne evidovaný člen 

Slovenského zväzu pozemného hokeja. 

 

Článok  76.    

Rozhodnutie riadiacich orgánov (ich komisií)  sú považované za 

rozhodnutia v 1. inštancii  a je možné proti tomuto rozhodnutiu podať 

odvolanie (námietku) za podmienky článku 91 SP. Podanie odvolania 

nemá odkladný účinok. 

 

 

XVI.   Hodnotenie výsledkov v majstrovských zápasoch   

 

Článok  77.      

Víťazstvo v zápase sa hodnotí tromi bodmi, nerozhodná hra (remíza)  

jedným bodom pre obe družstvá, prehra žiadnym bodom. 

 

Článok  78.    

Ak dôjde k tomu, že zápas bol vyhlásený ako kontumačný, priznávajú sa 

víťaznému družstvu 3 body a aktívny gólový rozdiel 3:0, v halovom 

hokeji  5:0. 

Poznámka: pokiaľ dosiahlo družstvo lepší výsledok, platí výsledok 

dosiahnutý na ihrisku. 
 

Článok  79.    

Ak sa zápas neodohrá vinou obidvoch oddielov, započíta sa obidvom 

družstvám pasívne skóre 0:3 (v halovom hokeji 0:5) bez priznania bodu. 

 

Článok  80.    

 V prípade, že zápas bol prerušený, bude sa postupovať podľa článku 42. 

V jednorazových súťažiach sa bude postupovať pri dodržiavaní 

príslušných ustanovení článku 42 takto: 

a) ak bolo odohrané viac, ako  2/3 hracej  doby  -  zápas sa považuje 

za dohraný a platí výsledok dosiahnutý na ihrisku, 

b) zápas bol  prerušený  pred odohraním  2/3 hracej doby  -  a je zrejmé, 

že nie je možné z dôvodu „vyššej moci“ zápas dohrať,  pristúpi sa 

k strieľaniu série trestných úderov podľa článku 82. do rozhodnutia 

zápasu. Rozhodnutie prináleží rozhodcom a riaditeľovi turnaja, 

c) konečné potvrdenie výsledkov prislúcha riadiacemu orgánu. 
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    Tento článok platí v prípade neodohrania zápasu z dôvodu „vyššej 

moci“. 

 

Článok  81.     

Víťazom majstrovskej súťaže sa stáva družstvo, ktoré v riadne 

schválených zápasoch získalo najväčší počet bodov. 

O poradí družstiev rozhoduje: 

Riadime sa platnými medzinárodnými pravidlami FIH 

 

Článok  82.    

Pri strieľaní trestných úderov sa postupuje podľa Pravidiel PH 

 

Článok  83.    

Hodnotenie výsledkov pri vyraďovacom spôsobe: 

a) v každom zápase musí byť víťaz 

b) pokiaľ nie je známy víťaz po skončení hracej doby danej rozpisom, 

zápas sa predlžuje o 2 x 5 minút, pričom zápas končí, ak niektoré 

družstvo dosiahne gól 

c) pokiaľ nie je zápas rozhodnutý po ukončení predĺženia, pristúpi sa 

k strieľaniu trestných úderov podľa článku 82. 

Riadiaci orgán môže v rozpise súťaže stanoviť postup bez predĺženia, ak 

je to z časových dôvodov nutné. 

 

Článok  84.         

Pokiaľ družstvo neodohralo viac, ako 50% zápasov súťaže, rušia sa jeho 

výsledky v súťaži.  

 

Článok  85.      

Pokiaľ družstvo odohralo viac, ako 50% zápasov súťaže, započítajú sa 

výsledky dosiahnuté na hracej ploche a zostávajúce zápasy sa kontumujú 

v prospech súpera podľa článku 78. 

 

 

XVII.   Námietkové riadenie, sťažnosti  

 

Článok  86.        

 Riadiaci orgán (ŠTK) rozhoduje v záležitostiach športovo - technických 

a disciplinárnych v prvej inštancii. 

Klub, družstvo, alebo jednotlivec má právo podať proti rozhodnutiu 

orgánov 1. inštancie námietku.  
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Námietka musí obsahovať tieto údaje: 

a) kto a za koho námietku podáva, 

b) dôvody pre podanie námietky, včítane dôkazových materiálov, 

c) návrh požiadaviek rozhodnutia, 

d) námietka musí byť poslaná písomne (e-mailom),  a musí sa poslať 

na vedomie odporcovi, pokiaľ je námietka podaná v súvislosti 

s majstrovským zápasom. V e-mailovej korešpondencii musí byť  

pripojená naskenovaná príloha podpísaného listu, 

e) doklad o úhrade z internet bankingu, prípadne  podací lístok 

peňažnej poukážky, ktorou bolo poukázané peňažné plnenie podľa 

článku 88.. 

Pokiaľ námietku podáva klub, námietka  musí byť podpísaná dvomi 

funkcionármi klubu. Predsedom (prezidentom klubu) a jedným členom 

výboru klubu. 

 

Článok  87.    

Kluby, družstvá a aj jednotlivci majú právo pri porušení základných 

predpisov pozemného hokeja, uznesení kolektívnych orgánov podať 

sťažnosť. Sťažnosť nie je možné podať na rozhodnutia orgánov 1. 

inštancie v súvislosti s činnosťou, ktorá spadá do kompetencie tohto 

orgánu. Klub, družstvo, alebo jednotlivec môžu využiť článok 86. 

Sťažnosť sa zasiela predsedníctvu SZPH. 

 

Článok  88.       

Poplatok za podanie námietok je 20 €. Vklad sa podáva prevodom  z účtu, 

prípadne zloženkou na adresu orgánu,  ktorému je námietka určená. 

V krátkodobých súťažiach sa vklad skladá do rúk riaditeľa turnaja. 

 

Článok  89.     

Súper, ktorému boli zaslané námietky, má právo zaslať riadiacemu orgánu 

svoje vyjadrenie. 

 

 

Článok  90.          

Námietky a sťažnosti musia byť prejednané do 30 dní po odoslaní 

príslušnému orgánu. V prípade, že bude námietkam sčasti, alebo úplne 

vyhovené, vracia sa vklad v plnom rozsahu. 
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XVIII.    Odvolanie  

 

Článok  91.      

Proti rozhodnutiu v námietkovom riadení orgánov 1. inštancie je možné 

podať odvolanie za  týchto podmienok: 

a) odvolanie sa podáva na Predsedníctvo SZPH do 15 dní po obdržaní 

rozhodnutia 1. inštancie, 

b) musí obsahovať dôvod odvolania s návrhom požiadaviek, 

c) e-mail musí obsahovať doklad peňažitého plnenia podľa  

článku 88.. 

 

Článok  92.     

Predsedníctvo SZPH rozhodne o odvolaní na základe materiálov, ktoré 

boli k dispozícii pri rozhodovaní 1. inštancie a vlastného šetrenia.  Toto 

rozhodnutie 2. inštancie je  konečné s výnimkou  článku 95.. 

 

Článok  93.      

Predsedníctvo SZPH (orgán 2. inštancie) vo svojom rozhodnutí uloží 

výkonnej komisii realizáciu svojho rozhodnutia, prípadne doplní, alebo 

inak upraví rozhodnutie 1. inštancie. 

 

Článok  94.       

Podanie odvolania proti rozhodnutiu 1. inštancie nemá odkladný účinok. 

 

Článok  95.      

Predsedníctvo SZPH môže do 30 dní od rozhodnutia  komisie ako 1. 

inštancie zaviesť odvolávacie riadenie z vlastného  podnetu, ak dôjde 

k záveru, že pri vynesení rozhodnutia 1. inštancie boli porušené 

ustanovenia a predpisy poriadku. 

 

Článok  96.      

Celá korešpondencia vedená v súvislosti s príslušnými článkami SP sa 

vedie e-mailom, v ojedinelých prípadoch sa korešpondencia vedie 

doporučene. 

 

Článok  97.      

Námietky, sťažnosti a odvolania je možné počas prejednávania stiahnuť. 

Podávajúci sa však nezbavuje postihu pri zistení skutočností, ktoré dávajú 

podnet pre zahájenie disciplinárneho riadenia, alebo podania, oznámenia 

pre zahájenie riadenia v občiansko - právnom riadení. 
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Článok  98.     

Ak bolo námietkam, alebo odvolaniu sčasti, alebo celkom vyhovené, 

vracia sa vklad v plnej výške. V opačnom prípade prepadá v prospech 

príslušného riadiaceho orgánu. 

 

Článok  99.    

Odvolanie proti podanej sťažnosti na Predsedníctvo SZPH je možné 

podať k Rade SZPH. 

 

 

XIX.   Zásady štátnej reprezentácie. 

 

Článok  100.      

Účasť hráčov v reprezentačných družstvách je založená na zásade 

dobrovoľnosti, vzájomného súhlasu a menovaní medzi hráčom a 

výkonným výborom. 

Športovec má právo ukončiť reprezentačnú činnosť. 

 

Článok  101.     

Pokiaľ je športovec členom  reprezentačného družstva, je jeho 

povinnosťou zúčastňovať sa všetkých akcií, súvisiacich s činnosťou 

reprezentačného družstva. Nedodržanie tohto ustanovenia rieši na návrh 

trénera komisia pre slovenskú reprezentáciu. Ak takú komisiu nemáme, 

toto ustanovenie rieši P-SZPH. 

 

 

XX.   Záverečné ustanovenia 

Článok  102.     

Súťažný poriadok bol schválený na zasadaní Predsedníctva SZPH dňa 

14.3.1997 a platí od 1.4.1997 

Týmto dňom sa ruší platnosť Súťažného poriadku, platného od 1.4.1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Definície: 

SP súťažný poriadok 

RK rozhodcovská komisia 

PH pozemný hokej 

HH halový hokej 

ŠTK športovo technická komisia(riadiaci orgán) 

SZPH Slovenský zväz pozemného hokeja 

P-SZPH predsedníctvo Slovenského zväzu pozemného hokeja 

Orgán 1. Inštancie  riadiaci orgán ŠTK 

Orgán 2. Inštancie  Predsedníctvo SZPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


