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Organizačné pokyny 

na školenie rozhodcov ľadového hokeja licencie „I. D“ 
 

Usporiadateľ : Východoslovenský zväz ľadového hokeja, Alejová 2, 042 96 Košice 

Termín  : 5. november – 6. november 2016 

Miesto  : zasadačka, Alejová 2, Košice (budova Východoslovenského futbalového zväzu) 

 

 Zraz účastníkov školenia je dňa 5. novembra 2016 od 8,30 hod. na Východoslovenskom zväze ľadového 

hokeja, Alejová 2, Košice (budova Východoslovenského futbalového zväzu) 

 Ukončenie školenia je dňa 6. novembra 2016 do 14,00 hod. 

 Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 95,- €, ktorý je potrebné uhradiť na účet VÚB Košice,                         
IBAN: SK2502000000000071439512. 

 Cestovné, strava a ubytovanie na vlastné náklady. 

 Záväzne je možnosť prihlásiť sa formou vrátenia priloženej záväznej návratky spolu s kópiou dokladu 

o zaplatení účastníckeho poplatku a potvrdením o zdravotnom stave vykonávať funkciu rozhodcu ľadového 

hokeja na hore uvedenú adresu, najneskôr do 28. októbra 2016 !  

 Rozhodcovia, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, je potrebné taktiež poslať písomný súhlas rodičov na vykonávanie 

funkcie rozhodcu ľadového hokeja. 

 Školenie pozostáva zo štúdia pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov, korčuliarskych previerok 

a testu z pravidiel ľadového hokeja. 

 Na školenie je potrebné priniesť: pravidlá ľadového hokeja, písacie potreby, korčule, prilbu, športové 

oblečenie na korčuliarske previerky, 1x fotografiu o rozmeroch 2,5 x 3,5 cm na vyhotovenie licenčného 

preukazu. 

 

Ďalšie prípadné informácie: 

Ing. Ladislav Vasilňák – Predseda Komisie rozhodcov VsZĽH - 0905 701 730, vszlhke@gmail.com 

Ing. Martin Korba – Obsadzovací úsek Komisie rozhodcov VsZĽH - 0907 695 575, korba.mn@gmail.com 

  

Korčuliarske previerky budú pozostávať zo 4 disciplín: šprint vzad 40m, slalom, malé brzdy a veľké 

osmičky. 

Test z pravidiel ľadového hokeja bude pozostávať zo 75 otázok. 

O zaradení do zoznamu rozhodcov ľadového hokeja licencie „I. D“ rozhodne Komisia rozhodcov VsZĽH 

na základe splnenia podmienok školenia. 

  

Program školenia: 

 

5.11.2016 (sobota) 08,30 - 09,00            Zraz účastníkov školenia, prezentácia 

                                       09,00 - 12,00            Výklad pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov 

     12,00 - 13,00            Prestávka na obed 

     13,00 - 17,00            Výklad pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov 

                                          

6.11.2016 (nedeľa)        08,45 - 09,00             Zraz účastníkov školenia, Crow Aréna - Kavečianska ulica, Košice 

                                       09,00 - 10,00            Výklad pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov    

     10,00 - 11,00            Test z pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov 

     11,30 - 12,30            Korčuliarske previerky 

                                       13,00 - 14,00            Vyhodnotenie, ukončenie 

 

    

V Košiciach, 28.9.2016 

 

            Ing. Ladislav Vasilňák v.r.                  Ing. Vladimír Šandrik v.r. 

               predseda KR VsZĽH                        prezident VsZĽH 
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N á v r a t k a 

 

Meno, priezvisko, titul ...........................................................................   výška ............  váha.................... 

 

Trvalá adresa................................................................................................................................................. 

 

Prechodná adresa........................................................................................................................................... 

 

Adresa pre poštový styk ................................................................................................................................ 

 

Tel. číslo domov................................................     Tel. číslo zamestnanie ................................................... 

 

Mobil ........................................................        e- mail ................................................................................. 

 

Miesto narodenia: ................................................. dátum narodenia: ........................................................... 

 

Rodinný stav: ................................................................ / slobodný, ženatý, rozvedený, vdovec, druh / 

 

Poberateľ dôchodku: ............................ / starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, sirotský / 

       

 

     ................................................................................... 

      svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov  

   a súhlasím s používaním pre účely VsZĽH 

 

Návratku spolu s kópiou dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku a potvrdením o zdravotnom 

stave prosím poslať na adresu:  Východoslovenský zväz ľadového hokeja 

                Komisia rozhodcov 

                Alejová 2 

                          042 96 Košice 

 

do 28. októbra 2016 

 

!!! nerozdeľovať !!! 

Potvrdenie o zdravotnom stave. 
 

Meno a priezvisko  :   .............................................................................................................................. 

 

Dátum narodenia :  ......................................................... 

 

Bydlisko   :  ............................................................................................................................... 

 

Potvrdzujem, že menovaný/á je zdravý/á a schopný/á vykonávať funkciu rozhodcu ľadového 

hokeja od 5.11.2016 do 30.06.2017. 

 

Dátum:  

 

                                                                        ............................................................. 

                                                                               pečiatka a podpis lekára 
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Súhlasím, aby môj syn/dcéra...................................................................., narodený/á ................................, 

 

vykonával/a v sezóne 2016/2017 funkciu rozhodcu ľadového hokeja pre súťaže riadené VsZĽH. 

 

 

V ......................................................., dňa .................................... 

 

 

 

 

 

 

            ...................................................................... 

podpisy rodičov 
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