
                                           
 
 
 
 
všetkým  
- trénerom a rozhodcom regionálnych súťaží 
- klubom v súťažiach žiakov a prípraviek 
- hlavným usporiadateľom 

 
 
V Bratislave, Piešťanoch, Ružomberku a Košiciach, 1.3.2023 
 
 

„Pastiersky list“ k priebehu regionálnych súťaží 22/23 
 
 
Vážené hokejové spoločenstvo, 
 
vzhľadom k množiacim sa prípadom zvýšenej agresivity, či už slovnej alebo aj priamo fyzickej, vzhľadom 
ku každý víkend sa opakujúcemu výskytu hrubých vulgarizmov smerom k rozhodcom alebo 
k protihráčom v žiackych súťažiach zo strany trénerov, vedúcich mužstiev, hráčov a v neposlednom 
rade divákov – väčšinou rodičov na tribúnach a taktiež vzhľadom na zvýšený výskyt agresívnych typov 
faulov alebo hrubého agresívneho správania sa hráčov v potýčkach či šarvátkach, rozhodli sme sa ako 
regionálni sekretári v súčinnosti so Športovým oddelením SZĽH a generálnym sekretárom SZĽH 
zareagovať na tento stav a apelovať na všetkých aktérov v akýchkoľvek rolách v detskom hokeji 
s dôraznou požiadavkou o uvedomenie si vlastnej osobnej zodpovednosti za úroveň slušnosti a 
profesionality každého  jedného z nás, ktorí spoločne vytvárame prostredie, v ktorom majú hokejovo 
a taktiež ľudsky vyrastať deti - budúci mladí ľudia, vaši zverenci, vaše dcéry a synovia, možno naši 
budúci reprezentanti. Situáciu začíname vnímať ako alarmujúcu a domnievame sa, že by malo byť 
v záujme nás všetkých čo najskôr zastaviť tieto tendencie a nastaviť latku kultúry tohto prostredia na 
požadovanú úroveň.  V tejto súvislosti by sme chceli v tomto liste jednak zopakovať všetkým aktívnym 
aktérom niekoľko predpisov, či postupov, ktoré už v platnosti sú a taktiež sa dotknúť aj zopár ďalších 
oblastí na základe poznatkov z prebiehajúcej sezóny, či tých nedávnych. 
 
 

1. Vulgarizmy a nešportové správanie v žiackom hokeji 
 

Vo všetkých príslušných smerniciach od 5. do 9. ročníka a čiastočne aj v smernici pre HP4 máme 
uvedené : 
- Nešportové správanie - ako nešportové správanie bude posudzované správanie trénera alebo 
iného funkcionára družstva, ktorý akýmkoľvek spôsobom nabáda hráčov k nedovolenej hre 
alebo iným nedovoleným zákrokom. V prvom prípade rozhodca trénera napomenie. Pri 
druhom porušení tohto ustanovenia tým istým družstvom rozhodca uloží menší trest za 
hráčsku lavicu. Každé ďalšie porušenie tohto ustanovenia tým istým družstvom má za následok 
okrem menšieho trestu pre hráčsku lavicu aj osobný trest do konca stretnutia pre dotyčného 
funkcionára družstva a následné disciplinárne konanie. 
- Akékoľvek hrubé vulgárne prejavy hráčov alebo trénerov, či iných funkcionárov družstiev 
smerované voči protihráčom alebo voči rozhodcom alebo iným funkcionárom stretnutia budú 
automaticky potrestané osobným trestom do konca stretnutia s následným disciplinárnym 
konaním. Rozhodcovia všetky okolnosti uloženia osobných trestov do konca stretnutia za 
nešportové správanie popíšu do poznámok zápisu o stretnutí.  



 
Rozhodcovia: Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie týchto ustanovení a prísne trestanie takéhoto 
správania sa hráčov a funkcionárov v žiackych a prípravkárskych súťažiach a detailné popísanie týchto 
priestupkov v poznámkach zápisov o stretnutí, bez výnimky. Máte k tomu plnú podporu riadiacich 
orgánov súťaží. Rovnako tak vás žiadame o slušnosť, profesionalitu a rešpekt v komunikácii so všetkými 
aktérmi stretnutí. Dodržujte pravidlá ĽH a príslušné smernice, napomáhajte priebehu stretnutí 
a vhodnou komunikáciou predchádzajte problémom.  
 
Tréneri a vedúci družstiev: Každý športový odborník je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá, 
poriadky a smernice SZĽH a v ich duchu viesť svojich hráčov. Dôrazne vás žiadame o slušnosť, 
profesionalitu, rešpekt voči všetkým aktérom stretnutí a pedagogický vplyv na svojich zverencov. V 
mnohých prípadoch je práve nevhodné správanie sa trénera, či iného dospelého na lavičke spúšťačom 
dekoncentrácie, nedisciplinovanosti, či priamo ďalšieho nešportového správania sa a agresivity hráčov.  
 
Čo na to DP SZĽH (čo mi hrozí):  V závislosti na okolnostiach, závažnosti a opakovaní priestup-
kov je to zastavenie činnosti v rozmedzí od 1 stretnutia až do 12 mesiacov a finančná pokuta až do 
výšky 7000 EUR. Pre detaily viď DP SZĽH, str. 29 a 30. 
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Disciplin%C3%A1rny%20poriadok%20%C3%BA%C4%8D
inn%C3%BD%20od%2030_06_2021.pdf  
 
Základný princíp: Tréner spolu s rozhodcom majú spolupracovať a vytvárať v rámci zápasu 
zdravé, slušné, korektné prostredie, kde hlavným cieľom by mala byť ochrana zdravia hráčov - detí, 
fairplay a „sportsmanship“. V jednej ruke s tým by mala ísť aj podpora diváka - rodiča z tribúny. 
Opakom toho je v tomto veku hráčov (9 – 15 rokov) vytváranie nezmyselného a kontraproduktívneho 
tlaku na trénera, rozhodcu či samotných hráčov rôznymi negatívnymi prejavmi z tribún. 
 
 

2. Vulgarizmy a nešportové správanie sa na tribúnach 
 
Plynule môžeme nadviazať na predchádzajúcu vetu. Nešportové, či vulgárne prejavy z tribún na 
detských zápasoch, žiaľ nie sú ničím výnimočným. Dokonca sme už zaznamenali aj násilie, či vniknutie 
rodičov na ľadovú plochu, čoho následkom sú trestné oznámenia. Kluby ako organizátori stretnutí sú 
zodpovedné za dodržiavanie ustanovení Zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových 
podujatí. V tejto súvislosti z neho vyberáme niektoré dôležité články: 
 
§ 6 Povinnosti organizátora podujatia 
(1) Organizátor podujatia je povinný 
k) prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému 
narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo 
majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným 
spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7,  
§ 14 Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby 
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený 
c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2 písm. g) 
pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa 
na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),  
d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),  
(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný 
g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od 
neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh 
podujatia,  
h) mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným 
nápisom „USPORIADATEĽ“ alebo „SECURITY“ a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o 
usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami 
medzinárodnej športovej organizácie,  



 
Celý zákon nájdete napr. tu: https://www.minedu.sk/12287-sk/zakony/  
 
Kluby: Nepodceňujte funkciu hlavného usporiadateľa na detských stretnutiach a zabezpečte tento 
post pokiaľ možno skúsenými osobami, ktoré budú schopné minimalizovať problémy a v prípade ich 
vzniku ich aktívne riešiť. Zabezpečte, aby tieto osoby ovládali všetky svoje práva a povinnosti v zmysle 
zákona 1/2014 Z.z. a taktiež Súťažného poriadku SZĽH. 
 
Hlavní usporiadatelia:  Dodržujte ustanovenia príslušného zákona a SP SZĽH. Hláste sa v správnom 
čase pred stretnutím rozhodcom stretnutia, buďte označení reflexnou vestou, počas celého stretnutia 
buďte na z ľadu dostupnom mieste, ktoré si dohodnete s rozhodcami stretnutia a v spolupráci s nimi 
zabezpečujte hladký priebeh a požadovanú úroveň kultúry prostredia detského hokeja. Keď 
zaznamenáte vulgarizmy alebo iné nevhodné správanie sa divákov na tribúnach, zjednajte nápravu 
v zmysle vyššie citovaných článkov zákona 1/2014 Z.z.   
 
Rozhodcovia: V prípade, že zaznamenáte vulgarizmy alebo iné nevhodné správanie sa divákov 
narušujúce priebeh stretnutia alebo urážajúce kohokoľvek z aktérov stretnutia, v najbližšom prerušení 
hry požiadajte hlavného usporiadateľa o zjednanie nápravy v zmysle príslušných predpisov, teda jedno 
upozornenie a v prípade pokračovania v nevhodnom správaní vyvedenie tohto diváka zo zimného 
štadiónu. Všetky okolnosti takéhoto incidentu popíšte v poznámkach zápisu o stretnutí.  
 
Diváci – rodičia : Snažte sa vytvárať na tribúnach slušné  a korektné prostredie, pozitívne, prajné 
a vhodné k tomu, aby sa v ňom vaše deti mohli učiť hrať hokej. Povzbudzujte hlasno, ale slušne. 
Nevytvárajte kontraproduktívny, negatívny tlak na svoje deti, na ich trénerov, na hráčov súpera, 
rešpektujte rozhodnutia rozhodcov, buďte veľkorysí a odpustite všetkým aj nejakú tú chybičku. Bez 
chýb sa učiť nedá. A na tejto úrovni sa učia takmer všetci zúčastnení, vrátane mnohých z vás.   Ak máte 
vo svojich alebo aj v susedných radoch impulzívnejších jednotlivcov, skúste byť práve vy tou prvou 
predĺženou rukou hlavného usporiadateľa na tribúne a prispieť k zlepšeniu situácie múdrym slovom. 
Veríme, že každý by rád zobral na zápas pozrieť sa aj napríklad mladších súrodencov hráč-ov/ -ok, bez 
toho, aby mal obavy z toho čo si budú musieť vypočuť na tribúne a či to vôbec stojí za to. V mnohých 
prípadoch práve negatívne vplyvy z tribún majú za následok zbytočné emócie na ľade ústiace často až 
k priestupkom s disciplinárnymi dôsledkami. V tých lepších prípadoch to skončí tým, že niekto urazený 
sedí doma, v tých horších ešte aj leží doma niekto zranený. Vo všetkých ale niekto nehrá zápasy a 
hokejovo stagnuje, hoci by nemusel.   
 
Základný princíp: Všetci dospelí sme zodpovední za to, aby sme boli tými správnymi príkladmi 
pre naše deti. Či doma, či v škole, či na ľade v tréningu alebo v zápase.  Nezatvárajme oči pred 
správaním tých, ktorí nám to kazia v akejkoľvek role a poukážme na nich ak nedokážu korigovať svoje 
nevhodné správanie, ale buďme pritom slušní a vyžadujme ale aj preukazujme rešpekt a úctu. 
 
 

3. Hrubé zákroky a prehnaná agresivita 
 

V priebehu tejto sezóny sme už zaznamenali mnohé a je pravdepodobné, že mnohé ešte unikli 
pozornosti rozhodcov, či riadiacich orgánov súťaží. Mali sme hromadné aj individuálne bitky, v ktorých 
hráči nezmyselne tĺkli súpera napríklad ležiaceho na ľade, neschopného sa brániť. Mali sme nešetrné 
zákroky, ktoré pramenili do zranení protihráčov. Stretávane sa s vedomou nedovolenou hrou do tela 
v kategóriách, kde je hra do tela ešte zakázaná resp. obmedzená.  Stretávame sa s bezohľadným 
postojom (k zdraviu súpera) hráčov „hitujúcich“ protihráčov v zraniteľných pozíciach ( pri mantineloch, 
so sklonenou hlavou a pod.), s nabádaním na tvrdú, nešetrnú hru a to zo strany samotných detí,  
rodičov na tribúnach, či dokonca niektorých trénerov.  
 
Rozhodcovia:  Chráňte zdravie hráčov. Berte do úvahy pri posudzovaní výšky trestu mieru agresivity 
faulujúceho hráča. Či sa jedná o neférovú bitku alebo nešetrný zákrok. Ak sa jedná o bezohľadné 
ohrozenie zdravia protihráča, prikloňte sa k prísnejšiemu trestu a neváhajte uložiť trest v hre (TH) keď 
si to situácia vyžaduje. Komunikujte počas hry s hráčmi a verbálne ich veďte k fairplay a čistote hry. Ak 



vidíte, že sa v zápase stupňuje agresivita, choďte za trénermi a požiadajte ich o súčinnosť a skrotenie 
vášní ich zverencov. Ak to nepomôže použite pravidlá a siahnite po vyšších trestoch.  
 
Tréneri:  Veďte svojich hráčov k rešpektu k súperovi a jeho zdraviu. Rešpektujte smernicami 
a pravidlami dané obmedzenia hry do tela v kategóriách kde je to určené.  Každý hráč (aj ten váš 
najšikovnejší) sa môže raz dostať do zraniteľnej pozície, kedy jeho zdravie závisí iba na spôsobe 
premýšľania jeho protihráča, ktorý ho ide atakovať. Držte agresivitu svojich hráčov v zápase v zdravej 
miere a ak si to situácia vyžaduje, zasiahnite. Zasiahnite aj v prípade, keď možno rozhodcovia zákrok 
napr. nevideli a nezasiahli oni. Každý hrubý zákrok a obzvlášť ten nepotrestaný ma vysoký potenciál 
priniesť ďalší hrubý zákrok na druhej strane. S vašou autoritou trénera máte vysokú šancu tomu 
zabrániť a ochrániť tak zdravie dieťaťa. 
 
Základný princíp: Nikto sa nechce pozerať na zranené dieťa na ľade. Ani tréner, ani rodič, ani 
rozhodca, ani samotní hráči. A už vôbec nie po hrubom alebo nezmyselnom nešetrnom zákroku. Vážme 
si zdravie všetkých na ľade a každý robme pre jeho ochranu v tomto rýchlom a tvrdom športe 
maximum. 
 
 

4. Nasadzovanie „overage“ hráčov 
 

Po ťažkých covidových sezónach, ktoré poznačili aj náš detský hokej, sme sa konečne ako tak rozbehli. 
Každopádne následky herných či tréningových  výpadkov z ostatných sezón sú všade viac či menej 
citeľné. Práve to bol jeden z hlavných dôvodov zaviesť inštitút tzv. „overage“ hráčov naprieč všetkými 
ročníkmi, aby hráči, ktorí zatiaľ z vyššie spomínaných dôvodov alebo pre fyzickú indispozíciu 
nedosahujú športovú výkonnosť umožňujúcu im plnohodnotne súperiť vo svojej kategórii, mohli 
v obmedzenom počte hrať v nižšej kategórii. Častokrát takýto hráči „dobehnú“ svojich spolužiakov 
neskôr a bola by ich škoda predčasne stratiť. V realite sa žiaľ stretávame aj so zneužívaním a ohýbaním 
si tohto predpisu za účelom dosahovania výsledkov už v dokonca aj v prípravkárskych kategóriách a to 
použitím hráčov, ktorých športová kvalita prípadne aj fyzické dispozície ďaleko prevyšujú nižšiu vekovú 
kategóriu.  
 
Tréneri: Využívajte túto možnosť citlivo a vždy s ohľadom na športový rozvoj konkrétneho 
hráča a jeho fyzické parametre. Nezmyselné nasadzovanie starších hráčov , ktorí tam kvalitou nepatria, 
v nižšej vekovej kategórii za účelom „honby za výsledkom“ či nejakou prestížou je faulom na šport 
a fairplay. Ak viete, že tak konal v zápase váš trénerský náprotivok, informujte o tom po odohratí 
zápasu riadiaci orgán súťaže a príslušného regionálneho inštruktora.  
 
Kluby:  Majte pod kontrolou využívanie možnosti nasadzovania “overage” hráčov svojimi 
mládežníckymi trénermi a dbajte na opodstatnenosť takéhoto zaradenia hráča do zostavy v nižšej 
vekovej kategórii.  
 
Rodičia: Ak sa jedná o vaše dieťa, určite dobre poznáte jeho športovú výkonnosť a fyzické 
parametre. Potvrdzujete ako rodič všetky matričné úkony smerom hore/dole – ostaršenia/omladšenia, 
prípadne určite viete o tom, keď vášho syna,  napríklad šiestaka chce tréner piatakov zobrať na nedeľný 
zápas. Nepodporujte prípadné špekulácie a dovoľte posuny iba v prípade, že to má po stránke 
športového rozvoja vášho dieťaťa rozumný význam. Ak váš syn dáva každú sobotu za šiestakov gól, 
určite nemá význam, aby išiel v nedeľu za piatakov dať tri-štyri a robiť si “srandu” z mladších. Naopak 
keď sa jedná o hráča súpera, nepodliehajte zbytočným emóciam ihneď, keď je niekto šikovnejší, vyšší 
alebo ťažší ako vaše deti. Niekedy je to úplne bežná vec. Tréner vášho klubu určite vie o koho sa jedná 
a keď to nie je  v poriadku, po zápase bude informovať kompetentných. 
 
 
 
 

5. Zápis o stretnutí, potvrdzovanie a  kontrola 
 



Všetky zápisy o stretnutiach už dnes fungujú elektronicky, rovnako tak aj ich kontrola a potvrdzovanie. 
Za týmto účelom majú byť všetci športoví odborníci, tréneri, vedúci družstiev, hlavní usporiadatelia, 
zdravotníci, rozhodcovia, skrátka všetky osoby, ktoré potvrdzujú zápis, vedení a registrovaní 
v informačnom systéme. Nikto okrem rozhodcu stretnutia nemá právo uvádzať informácie do 
poznámok zápisu o stretnutí. Tréner alebo zástupca družstva je povinný pred zápasom potvrdiť zostavu 
– oprávnenosť štartu všetkých uvedených hráčov a po stretnutí svojim elektronickým podpisom je 
povinný potvrdiť sumár vyšších trestov uložených jeho družstvu a uvedených v zápise. Zdravotník 
Stretnutia uvádza zranených hráčov a rozhodcovia stretnutia potvrdzujú celý priebeh a korektnosť 
údajov v zápise o stretnutí a do poznámok sú prostredníctvom štatistika zápasu povinní uviesť všetky 
okolnosti uloženia vyšších trestov a prípadne všetky ďalšie mimoriadne udalosti v zápase.  
 
Tréneri / zástupcovia družstiev: Odovzdajte štatistikovi zostavu najmenej 60 minút pred 
stretnutím. Pred zápasom si ešte pred potvrdením zostavy dôkladne skontrolujte či vám sedí počet 
hráčov uvedených v zápise s reálnym stavom prípadne ak máte nejakých menovcov/súrodencov 
v kluboch, skontrolujte či sú v zápise tí správni. Systém vás upozorní na prípadné nezrovnalosti pri 
konkrétnych hráčoch chybovou hláškou. Vašim potvrdením preberáte zodpovednosť za oprávnenosť 
štartu všetkých hráčov uvedených v zápise.  Po zahájení zápasu už štatistik nevie robiť zmeny 
v zostavách. Po zápase si pred potvrdením otvorte .pdf verziu zápisu o stretnutí (cez link 
v potvrdzovacej sms), kde si skontrolujte všetky údaje (góly, prihrávky, tresty, zranených hráčov, sumár 
vyšších trestov) a následne cez druhý link v sms potvrdíte, že beriete na vedomie sumár vyšších trestov 
uložených v zápase. Ak nájdete disproporciu, informujte štatistika.  
 
Rozhodcovia: Pred zápasom skontrolujte počet hráčov v zápise s počtom reálne na ľade.  Po zápase 
si pred potvrdením otvorte .pdf verziu zápisu o stretnutí (cez link v potvrdzovacej sms), kde si 
skontrolujte všetky údaje (góly, prihrávky, tresty, zranených hráčov, sumár vyšších trestov). Ak ste 
uložili vyššie tresty, uvediete prostredníctvom štatistika okolnosti do poznámok spolu so všetkými 
prípadnými inými neštandardnými udalosťami v stretnutí a následne cez druhý link v sms potvrdíte 
celkový priebeh zápasu. 
 
 

6. Predčasne ukončený zápas – odmietnutie družstva pokračovať v hre 
 
V prebiehajúcej sezóne sme zaznamenali aj prípady nedohratých stretnutí, z dôvodu odmietnutia 
družstva pokračovať v hre. Pravidlá ĽH presne popisujú akým spôsobom má rozhodca postupovať keď 
tréner odmieta pokračovať v hre. Samotné odmietnutie pokračovať v hre je však disciplinárnym 
previnením.  
 
Čo hovorí DP SZĽH:  
Článok 36 Odmietnutie družstva pokračovať v hre 
36.1 Ak sa družstvo odmietne vrátiť na ľadovú plochu a pokračovať v hre po predchádzajúcej výzve 
rozhodcu, prípadne začať hru s družstvom, ktoré je už na ľade, potrestá sa športový odborník 
poverený vedením družstva zastavením funkcie a pokutou:  
36.1.1 prvý prípad 1 až 8 týždňov a pokuta do 1 000,- EUR 
36.1.2 ďalší prípad 1 až 6 mesiacov a pokuta do 3 000,- EUR 
 
Tréneri: Nepodliehajte v zápase emóciám a nenechajte sa  strhnúť okolnosťami k tomuto 
krajnému riešeniu. Oficiálne predčasne ukončiť zápas má právo iba rozhodca a to iba v prípadoch 
špecifikovaných v SP SZĽH, čl. 6.5, str. 30. SP SZĽH nájdete tu:  
 
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD%20poriadok%2
0%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD%20od%2023_09_2022.pdf  
 
Rozhodcovia: Ovládajte a dodržte postup na ukončenie stretnutia v zmysle pravidla č. 73 Pravidiel 
ĽH, v prípade že družstvo odmieta pokračovať v hre po tom ako ste vyčerpali všetky komunikačné 
príp. pravidlové možnosti v spolupráci s trénermi či hlavným usporiadateľom stretnutia.  
 



 
7. Dodatočné trestanie 

 
Riadiace orgány súťaží majú právo na základe námietky klubu v zmysle čl. 9.1 SP SZĽH alebo zistení 
v zmysle DP SZĽH preskúmať akúkoľvek situáciu alebo/a začať disciplinárne konanie aj dodatočne bez 
ohľadu na to či daná vec / zákrok bola alebo nebola v konkrétnom stretnutí potrestaná/riešená. 
Riadiace orgány žiackych súťaží majú eminentný záujem prešetriť a prípadne aj dodatočne trestať 
všetky závažné previnenia jednotlivcov, ktoré narúšajú priebeh súťaží, fairplay alebo degradujú 
požadovanú úroveň slušnosti alebo bezpečnosti prostredia detského hokeja.    
 
Kluby: Ak máte vedomosť o takomto konaní jednotlivcov alebo o hrubých fauloch nedostatočne 
potrestaných rozhodcami stretnutia, prostredníctvom informácií od svojich mládežníckych trénerov, 
neváhajte informovať v stanovených lehotách príslušný regionálny zväz. 
 
 

8. Záver 
 
SZĽH a regionálne zväzy chcú týmto listom zdôrazniť dôležitosť situácie v žiackom hokeji 
a nevyhnutnosť pracovať na všetkých individuálnych aj systémových úrovniach na zlepšení slušnosti, 
kultúry a bezpečnosti prostredia, v ktorom hokejovo aj ľudsky vyrastajú naše deti. Opakujeme, že je to 
podľa nášho názoru primárne úlohou všetkých nás dospelých, ktorí na kvalitu tohto prostredia svojou 
mierou viac či menej vplývame. Funkcionári, tréneri, rozhodcovia aj rodičia. Snažme sa zachovať si 
zdravý nadhľad, slušnosť, ľudskosť a rešpekt jeden voči druhému v akýchkoľvek rolách v tomto 
detskom prostredí pôsobíme a veďme k tomu aj naše deti.       
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