
Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry a predpisy v stretnutiach 
vekovej kategórie  

mladších žiakov 5. triedy a mladších žiakov 6. triedy,  
pre sezónu 2019/2020 

 
Článok I. 

Výklad pojmov 
 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 
1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 

Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v 
zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Regionálny zväz ľadového hokeja (RZĽH) je športová organizácia pôsobiaca v regióne, ktorá 
združuje športové kluby pôsobiace a súťažiace v súťažiach  v ľadovom hokeji v danom regióne.  
RZĽH je  členom SZĽH. 

1.3.  Súťaž mladších žiakov 5 HT a súťaž mladších žiakov 6 HT sú dve samostatné súťaže  mladších 
žiakov organizované na území Slovenskej republiky.  

1.4. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja  
1.5. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvá súťažia 

v súťažiach mladších žiakov  
1.6. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie 

je SZĽH a ktorého družstvo súťaží v lige mladších žiakov. 
1.7. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom súťaží, alebo súťaže mladších žiakov 
1.8. Zahraničným hokejistom je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.  

 
Článok II. 

Pôsobnosť smernice 
2.1.  Táto smernica sa vzťahuje výlučne na Kluby, ktoré sú členmi SZĽH a ich družstvá súťažia v súťaži, 

alebo súťažiach mladších žiakov 
2.2. Táto smernica sa vzťahuje aj na Zahraničné kluby, ktorých družstvá súťažia v súťaži, alebo 

súťažiach mladších žiakov, s výnimkou  ustanovení, ktoré sa na zahraničný klub výslovne 
nevzťahujú. 

 
Článok III. 

Riadiaci orgán súťaže 
3.1. Riadiacim orgánom súťaží je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH 
3.2. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam riadiaceho orgánu je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.1 SZĽH vydáva a používa pre potreby riadenia a organizovania súťaží tieto špecializované tlačivá 
a listiny: 
4.2.1.1 podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP 
SZĽH, 
4.2.1.2 samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu, 

 
 
 

4.2.1.3 zoznamy kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového 
poriadku SZĽH  
4.2.1.4 licencia pre súťaž, ktorú vydáva VV SZĽH na návrh športového oddelenia SZĽH k  príslušnej 
súťaže SZĽH. 



4.2. Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty považujú smernice, usmernenia, nariadenia, 
špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže a Rozpis súťaží vydávané SZĽH, alebo  
prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže. 

 
Článok V. 

Športovo - technické podmienky a všeobecné ustanovenia 
 
Táto smernica upravuje osobitné pravidlá, predpisy a smernice SZĽH, ako aj pravidlá ľadového hokeja,  
pre súťaž mladší žiaci 6 HT a pre súťaž mladší žiaci 5 HT . Vo všetkých neupravených častiach sa 
podmienky organizovania a riadenia stanovujú predpismi a smernicami SZĽH.  
Zápasy hráčov v súťaži mladší žiaci 6 HT a v súťaži mladší žiaci 5 HT sa hrajú v zmysle pravidiel 
ľadového hokeja s výnimkami špecifikovanými touto smernicou. 
Systém súťaže je dlhodobá súťaž družstiev mladších žiakov v jednotlivých regiónoch. 
 
DRUŽSTVO A HRÁČI 

1. Na zápas musí nastúpiť predpísaný počet hráčov, najmenej však 10 korčuliarov a 1 brankár 
v zmysle SP SZĽH. SZĽH odporúča v tejto kategórií zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. 
počet 20 + 2). 

2. Hokejista žiackej a ženskej kategórie nesmie počas kalendárneho týždňa (pondelok až 
nedeľa) odohrať viac ako 3 zápasy. Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako 
jeden súťažný zápas. 

3. Vekové kategórie:  
5 HT -   hráči narodení od 1.9.2008 do 31.8.2009    
6 HT -   hráči narodení od 1.9.2007 do 31.8.2008  
 

Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, 
ktorý z dôvodu odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia 
nižší ročník povinnej školskej dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie 
podľa ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto 
podmienky: 

- hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného 
kalendárneho roku, 
- preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
- výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 
Uvedenú výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky.  

 
 

4. Vo vekovej kategórii mladší žiak môžu nastúpiť maximálne 3 zahraniční hokejisti v 
družstve. 

5. Hosťovania: 
 -    striedavý štart z nižšej súťaže do vyššej a naopak je možný. Striedavý štart v rovnakej 

úrovni súťaže možný nie je.  Hráči s platným hosťovaním podla článku 13, alebo článku 
14 Prestupového poriadku SZĽH môžu nastupovať za svoj materský klub aj za svoj 
hosťujúci klub počas celej sezóny pod podmienkou dodržania ostatných ustanovení SP 
SZĽH 

6. Ostaršenia:  
- hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 

mladší žiak 5. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- hokejista 5. ročníka môže môže byť ostaršený do kategórie mladší žiak, 6. ročník,  

na základe platného ostaršenia, 
- maximálny počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára, alebo brankárov.  

Porušenie týchto ustanovení sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 
7. Omladšenia - dievčatá 



- Za 6 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase6 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

- Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníku. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase 7 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 

8. Každý klub má povinnosť registrovať svojich hráčov v systéme elektronickej matriky 
SZĽH.  Rovnako všetky ďalšie náležitosti k štartu (napr. ostaršenie, hosťovanie, striedavé 
štarty a iné zmeny) je klub povinný evidovať prostredníctvom elektronickej matriky SZĽH. 
Štart hráčov v zápasoch je povolený len na základe podpisu trénera na predzápasovom 
zápise, ktorý týmto potvrdzuje oprávnenosť štartu hráčov registrovaných v klube. V prípade 
pochybenia alebo nedodržania týchto povinností sa bude postupovať v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SZĽH príp. ďalších súvisiacich predpisov. 

POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 
1. Vedúci družstiev 60 minút pred zápasom odovzdajú zapisovateľovi vyplnený zoznam 
hráčov, tzv. Štatistický list pre vedúceho družstva, na základe ktorého sa vyplní zápis o stretnutí. 
2. Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých 
hráčov v zápase.  

 
ÚPRAVA PRAVIDIEL HRY 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH 
s výnimkou dĺžky a formy trestov a zakázaného uvoľnenia - automatické.  

2. STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja s doplnením možnosti striedať po zakázanom uvoľnení. 

3. STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných 
pravidiel ľadového hokeja. 

4. ŠTATISTIKY – v kategórii mladších žiakov sa žiadne osobné štatistiky ani tabuľky 
zverejňovať nebudú. 

5. HRA TELOM 
A. V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka ľadového hokeja je hra telom 

OBMEDZENÁ. Súboj o puk sa môže uskutočniť v činnosti hokejka – hokejka v rámci 
platných pravidiel ľadového hokeja. Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt 
s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť 
pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčov.   

B. Je povolená nasledovná hra telom: 
- Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom a pritlačenie protihráča 
vedúceho puk na mantinel do tzv. lievika – pokiaľ obaja hráči idú rovnakým smerom 
a brániaci hráč jasne preukazuje snahu hrať puk. Napríklad je povolené brániacemu 
hráčovi, pokiaľ sa hráč v držaní puku pokúša prejsť medzi ním a mantinelom, „uzavrieť“ 
priestor medzi sebou a mantinelom s úmyslom donútiť hráča s pukom zmenšiť rýchlosť 
alebo obísť brániaceho hráča po vnútornej strane. 
- kontaktovať protihráča telom v prípade, že sa obaja pohybujú rovnakým smerom a sú 
otočení čelom oproti sebe ( brániaci hráč cúva – situácia jeden na jedného). Pokiaľ takto 
brániaci hráč bráni telom v pohybe útočiaceho hráča a prejavuje snahu hrať puk, 
nepovažuje sa to za priestupok proti pravidlám. 
- kontakt telom medzi brániacim a útočiacim hráčom môže nastať ak je výsledkom 
pohybu útočiaceho hráča s pukom. 

C. Okrem všetkých obmedzení pre hru telom v pravidlách ľadového hokeja je zakázané: 
- akékoľvek narazenie protihráča na mantinel. Porušenie sa bude trestať v zmysle 
Pravidla 119 Vrazenie na mantinel minimálne menším plus osobným trestom. 
- nakorčuľovanie do súpera alebo napadnutie súpera z iného smeru ako sa pohybuje hráč 
s pukom – Pravidlo 122 Napadnutie. 
- hranie do tela, sácanie alebo nakorčuľovávanie do súpera stojaceho pri mantineli alebo 
inde na ihrisku – Pravidlo 150 Nedovolené bránenie v hre.  
- akákoľvek hra telom na brankára a to aj v prípade, že je mimo svojho bránkoviska a má 
puk na hokejke - Pravidlo 122 Napadnutie. 

D. Posudzovanie: 



- ako nedovolená hra sa posudzuje najmä situácia, kedy hráč nehrá puk, ale pripravuje sa 
zahrať protihráča telom, niektorým zo spôsobov uvedených vyššie. Naopak kolízie, ku 
ktorým došlo nevedome, nemajú byť trestané. 
- údery rukavicami alebo hokejkou, napr. pred bránkou sa posudzujú v súlade 
s príslušnými pravidlami (Hrubosť, Krosček, Seknutie a pod.). 
- hra telom na hráča, ktorý nemá puk musí byť potrestaná ako Nedovolené bránenie v hre 
alebo Napadnutie. 
- za obzvlášť hrubé a nešportové je potreba posudzovať nájazd do protihráča zozadu. 
Tento zákrok sa v kategórii mladších žiakov bude trestať najmenej väčším trestom 
a automaticky osobným trestom do konca stretnutia za Napadnutie zozadu (Pravidlo 123) 
alebo trestom v hre.  
- ak dôjde pri nedovolenej hre telom ku zraneniu protihráča, uloží sa vždy väčší 
a automaticky osobný trest do konca stretnutia.  
- Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom  
nešportovom správaní hráča (funkcionára). 

E. Nešportové správanie 
- ako nešportové správanie bude posudzované správanie trénera alebo iného funkcionára 
družstva, ktorý akýmkoľvek spôsobom nabáda hráčov k nedovolenej hre telom, 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. 
- akýkoľvek úmyselný fyzický kontakt hráča s protihráčom v prerušenej hre sa považuje 
za nešportový a trestá sa podľa závažnosti menším alebo väčším a osobným trestom do 
konca stretnutia za Hrubosť. 
- akékoľvek hrubé vulgárne prejavy hráčov alebo trénerov, či iných funkcionárov družstiev 
smerované voči protihráčom alebo voči rozhodcom budú automaticky potrestané trestom 
v hre (Pravidlo 168). 

 
POSUDZOVANIE TRESTOV 

1. Pri posudzovaní a udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka je každý nedovolený zákrok 
trestaný. 

2. Každý nedovolený zákrok je trestaný  1-minútovým trestom, osobný trest je 5 minút. 
V prípade porušenia pravidiel, za ktoré sa ukladá trest vyšší trest plus osobný trest do konca 
stretnutia alebo trest v hre, náhradník odpyká 3-minútové vylúčenie a potrestaný hráč 
(funkcionár) bude vykázaný do šatne. Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych 
zákrokoch alebo pri hrubom  nešportovom správaní hráča (funkcionára). V prípade 
vzájomných trestov sa postupuje v zmysle pravidiel ľadového hokeja so zachovaním 
skrátených dĺžok trestov v zmysle tejto smernice. 

3. V prípade, že bude v stretnutí nariadené trestné strieľanie (TS), bude sa v kategórii mladších 
žiakov realizovať nasledujúci postup: 
-  Faulovaný hráč (v prípade TS za technický priestupok to môže byť ľubovoľný hráč 
z ľadu) sa postaví s pukom na stredový bod a všetci ostatní hráči z ľadu, bez možnosti 
striedať, sa ihneď zoradia na modrú čiaru za ním. Na hvizd rozhodcu sa spúšťa časomer 
a hra pokračuje formou brejku faulovaného hráča, za ktorým korčuľujú ostatní hráči v snahe 
dobehnúť ho a dovoleným spôsobom mu odobrať puk skôr ako brejk zakončí. Hra následne 
pokračuje normálnym spôsobom ďalej (gól-prerušenie hry / zákrok brankára-prerušenie hry 
/ pokračovanie hry).  
- Ihneď po prerušení hry po faule a nariadení TS rozhodca, ktorý vylučuje, použije signál 
pre TS, nahlási trest zapisovateľovi a postaví sa ku bránke družstva, ktoré sa previnilo. 
Druhý rozhodca medzitým bez zdržania zorganizuje, aby všetci hráči zaujali svoje 
štartovacie pozície a sám zaujme pozíciu na modrej čiare spolu s hráčmi, skontroluje ich 
postavenie a akonáhle je jeho kolega pripravený pri bránke, hvizdom otvára hru a pokračuje 
za ňou. 

3.   Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO 
ZDVIHNUTOU HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži mladších žiakov 
uplatňuje ! Keď hráč nazbiera v priebehu jedného stretnutia 3 menšie tresty za uvedené 



priestupky, v zápase končí a jeho trest odpyká iný hráč družstva. Nejedná sa o vyšší trest, táto 
skutočnosť sa iba uvedie v poznámkach zápisu o stretnutí. Za sledovanie týchto priestupkov je 
zodpovedný zapisovateľ. 

 
HRACÍ ČAS 

1. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 
HRÁČSKY VÝSTROJ 

1. Hráči nastupujú na zápas s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, 
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre 
(tzv. „košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej. 

 
PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

1. Vždy 15 minút pred začiatkom zápasu začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. 
Po prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 3 minúty. 
Usporiadateľ (domáce družstvo) je povinný zapožičať družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvičke na ľade.  

  Čas 

T - 30 min.časomerač  spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút 
T - 30 min.úprava ľadovej plochy 
T - 15 min.rozcvička družstiev na ľade  
T -   2 min.nástup rozhodcov na ľadovú plochu 
T -   1 min.nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami 
T ±  0 min. začiatok prvého zápasu 
   1. tretina 
  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 
  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 
  koniec zápasu  

pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk vrátane trénerov oboch družstiev na 
ľadovej ploche, opustenie ľadovej plochy 

Vysvetlivky:  T = úradný začiatok prvého zápasu 
         t = reálny čas pri začiatku úpravy ľadovej plochy po prvom zápase  
 

KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH) 
6.4.1 Konfrontácia (kontrola totožnosti hokejistov) sa vykoná na žiadosť kapitána 
ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hokejistov, 
ktorí sú uvedení v Zápise o zápase cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a 
len jedného hokejistu súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. 
6.4.2 Konfrontácia sa môže urobiť aj z iniciatívy delegovaného rozhodcu zápasu, 
inštruktora zápasu, alebo riadiacim orgánom príslušnej súťaže a to kedykoľvek počas 
zápasu. Na konfrontácii sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, 
čiaroví rozhodcovia a konfrontovaní hokejisti. V prípade osôb mladších ako 18 rokov 
sa konfrontácie zúčastní aj jeden plnoletý zástupca z každého družstva (manažér, 
tréner alebo vedúci družstva). Pri konfrontácii konfrontovaní hokejisti, ktorí dovŕšili 
15 rokov, povinní predložiť doklad totožnosti občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
6.4.3 Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu 
poistenca hokejistu. 
6.4.4 Meno a priezvisko konfrontovaných hokejistov, ako aj výsledok konfrontácie je 
hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o zápase, prípadne do prílohy k zápisu o 
stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v 
zápase ďalej pokračovať. Túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do zápisu o zápase 
a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hokejista, ktorý je 
konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť, uloží rozhodca družstvu, ktoré 
neopodstatnene požiadalo o konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie 



hry. Nepredloženie dokladu totožnosti hokejistu, ktorý dovŕši 15 rokov, v rámci účasti 
na konfrontácii sa považuje za neoprávnený štart hokejistu. Rozhodca aj ostatní 
zástupcovia družstiev (kapitáni, vedúci družstiev) sú povinní k zápisu o zápase priložiť 
podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane fotodokumentácie hokejistov. 
V prípade, že sa konfrontovaný hokejista nedostaví na konfrontáciu, alebo ju 
odmietne, rozhodca uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí a jeho dovtedajší 
štart bude považovaný za neoprávnený so športovo−technickými a disciplinárnymi 
dôsledkami, ak následne nie je preukázaný opak. 

 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE 

1. Každé družstvo, ktoré je prijaté do súťaže mladších žiakov má povinnosť hrať podľa 
týchto pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravné, priateľské a turnajové zápasy na celom 
území Slovenska, ak riadiaci orgán nenariadi inak. Tréner, ktorý poruší smernice a platné 
pravidlá bude riešený v zmysle DP SZĽH. 

2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 0512.09.2019 s účinnosťou 
dňom jej schválenia, čím sa zároveň ruší platnosť všetkých predchádzajúcich smerníc pre 
túto kategóriu. Športové oddelenie rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ju 
berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia v nej uvedené.  

 



Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry a predpisy v stretnutiach 
vekovej kategórie mladších žiakov 5. triedy a mladších žiakov 6. triedy,  

pre sezónu 2019/2020 
 

Článok I. 
Výklad pojmov 

 
Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 
1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 

Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v 
zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Regionálny zväz ľadového hokeja (RZĽH) je športová organizácia pôsobiaca v regióne, ktorá 
združuje športové kluby pôsobiace a súťažiace v súťažiach  v ľadovom hokeji v danom regióne.  
RZĽH je  členom SZĽH. 

1.3.  Súťaž mladších žiakov 5 HT a súťaž mladších žiakov 6 HT sú dve samostatné súťaže  mladších 
žiakov organizované na území Slovenskej republiky.  

1.4. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja  
1.5. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvá súťažia 

v súťažiach mladších žiakov  
1.6. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie 

je SZĽH a ktorého družstvo súťaží v lige mladších žiakov. 
1.7. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom súťaží, alebo súťaže mladších žiakov 
1.8. Zahraničným hokejistom je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.  

 
Článok II. 

Pôsobnosť smernice 
2.1.  Táto smernica sa vzťahuje výlučne na Kluby, ktoré sú členmi SZĽH a ich družstvá súťažia v súťaži, 

alebo súťažiach mladších žiakov 
2.2. Táto smernica sa vzťahuje aj na Zahraničné kluby, ktorých družstvá súťažia v súťaži, alebo 

súťažiach mladších žiakov, s výnimkou  ustanovení, ktoré sa na zahraničný klub výslovne 
nevzťahujú. 

 
Článok III. 

Riadiaci orgán súťaže 
3.1. Riadiacim orgánom súťaží je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH 
3.2. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam riadiaceho orgánu je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.1 SZĽH vydáva a používa pre potreby riadenia a organizovania súťaží tieto špecializované tlačivá 
a listiny: 
4.2.1.1 podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP 
SZĽH, 
4.2.1.2 samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu, 
4.2.1.3 zoznamy kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového 
poriadku SZĽH  
4.2.1.4 licencia pre súťaž, ktorú vydáva VV SZĽH na návrh športového oddelenia SZĽH k  príslušnej 
súťaže SZĽH. 
4.2. Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty považujú smernice, usmernenia, nariadenia, 

špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže a Rozpis súťaží vydávané SZĽH, alebo  
prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže. 

 
Článok V. 



Športovo - technické podmienky a všeobecné ustanovenia 
 
Táto smernica upravuje osobitné pravidlá, predpisy a smernice SZĽH, ako aj pravidlá ľadového hokeja,  
pre súťaž mladší žiaci 6 HT a pre súťaž mladší žiaci 5 HT . Vo všetkých neupravených častiach sa 
podmienky organizovania a riadenia stanovujú predpismi a smernicami SZĽH.  
Zápasy hráčov v súťaži mladší žiaci 6 HT a v súťaži mladší žiaci 5 HT sa hrajú v zmysle pravidiel 
ľadového hokeja s výnimkami špecifikovanými touto smernicou. 
Systém súťaže je dlhodobá súťaž družstiev mladších žiakov v jednotlivých regiónoch. 
 
DRUŽSTVO A HRÁČI 

1. Na zápas musí nastúpiť predpísaný počet hráčov, najmenej však 10 korčuliarov a 1 brankár 
v zmysle SP SZĽH. SZĽH odporúča v tejto kategórií zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. 
počet 20 + 2). 

2. Hokejista žiackej a ženskej kategórie nesmie počas kalendárneho týždňa (pondelok až 
nedeľa) odohrať viac ako 3 zápasy. Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako 
jeden súťažný zápas. 

3. Vekové kategórie:  
5 HT -   hráči narodení od 1.9.2008 do 31.8.2009    
6 HT -   hráči narodení od 1.9.2007 do 31.8.2008  
 

Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, 
ktorý z dôvodu odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia 
nižší ročník povinnej školskej dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie 
podľa ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto 
podmienky: 

- hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného 
kalendárneho roku, 
- preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
- výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 
Uvedenú výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky.  

 
4. Vo vekovej kategórii mladší žiak môžu nastúpiť maximálne 3 zahraniční hokejisti v 

družstve. 
5. Hosťovania: 

 -    striedavý štart z nižšej súťaže do vyššej a naopak je možný. Striedavý štart v rovnakej 
úrovni súťaže možný nie je.  Hráči s platným hosťovaním podla článku 13, alebo článku 
14 Prestupového poriadku SZĽH môžu nastupovať za svoj materský klub aj za svoj 
hosťujúci klub počas celej sezóny pod podmienkou dodržania ostatných ustanovení SP 
SZĽH 

6. Ostaršenia:  
- hokejista 4. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 

mladší žiak 5. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- hokejista 5. ročníka môže môže byť ostaršený do kategórie mladší žiak, 6. ročník,  

na základe platného ostaršenia, 
- maximálny počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára, alebo brankárov.  

Porušenie týchto ustanovení sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 
7. Omladšenia - dievčatá 

- Za 6 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca siedmemu ročníku. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase6 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

- Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníku. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase 7 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 



8. Každý klub má povinnosť registrovať svojich hráčov v systéme elektronickej matriky 
SZĽH.  Rovnako všetky ďalšie náležitosti k štartu (napr. ostaršenie, hosťovanie, striedavé 
štarty a iné zmeny) je klub povinný evidovať prostredníctvom elektronickej matriky SZĽH. 
Štart hráčov v zápasoch je povolený len na základe podpisu trénera na predzápasovom 
zápise, ktorý týmto potvrdzuje oprávnenosť štartu hráčov registrovaných v klube. V prípade 
pochybenia alebo nedodržania týchto povinností sa bude postupovať v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SZĽH príp. ďalších súvisiacich predpisov. 

POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 
1. Vedúci družstiev 60 minút pred zápasom odovzdajú zapisovateľovi vyplnený zoznam 
hráčov, tzv. Štatistický list pre vedúceho družstva, na základe ktorého sa vyplní zápis o stretnutí. 
2. Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých 
hráčov v zápase.  

 
ÚPRAVA PRAVIDIEL HRY 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH 
s výnimkou dĺžky a formy trestov a zakázaného uvoľnenia - automatické.  

2. STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja s doplnením možnosti striedať po zakázanom uvoľnení. 

3. STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných 
pravidiel ľadového hokeja. 

4. ŠTATISTIKY – v kategórii mladších žiakov sa žiadne osobné štatistiky zverejňovať nebudú. 
5. HRA TELOM 

A. V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka ľadového hokeja je hra telom 
OBMEDZENÁ. Súboj o puk sa môže uskutočniť v činnosti hokejka – hokejka v rámci 
platných pravidiel ľadového hokeja. Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt 
s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť 
pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčov.   

B. Je povolená nasledovná hra telom: 
- Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom a pritlačenie protihráča 
vedúceho puk na mantinel do tzv. lievika – pokiaľ obaja hráči idú rovnakým smerom 
a brániaci hráč jasne preukazuje snahu hrať puk. Napríklad je povolené brániacemu 
hráčovi, pokiaľ sa hráč v držaní puku pokúša prejsť medzi ním a mantinelom, „uzavrieť“ 
priestor medzi sebou a mantinelom s úmyslom donútiť hráča s pukom zmenšiť rýchlosť 
alebo obísť brániaceho hráča po vnútornej strane. 
- kontaktovať protihráča telom v prípade, že sa obaja pohybujú rovnakým smerom a sú 
otočení čelom oproti sebe ( brániaci hráč cúva – situácia jeden na jedného). Pokiaľ takto 
brániaci hráč bráni telom v pohybe útočiaceho hráča a prejavuje snahu hrať puk, 
nepovažuje sa to za priestupok proti pravidlám. 
- kontakt telom medzi brániacim a útočiacim hráčom môže nastať ak je výsledkom 
pohybu útočiaceho hráča s pukom. 

C. Okrem všetkých obmedzení pre hru telom v pravidlách ľadového hokeja je zakázané: 
- akékoľvek narazenie protihráča na mantinel. Porušenie sa bude trestať v zmysle 
Pravidla 119 Vrazenie na mantinel minimálne menším plus osobným trestom. 
- nakorčuľovanie do súpera alebo napadnutie súpera z iného smeru ako sa pohybuje hráč 
s pukom – Pravidlo 122 Napadnutie. 
- hranie do tela, sácanie alebo nakorčuľovávanie do súpera stojaceho pri mantineli alebo 
inde na ihrisku – Pravidlo 150 Nedovolené bránenie v hre.  
- akákoľvek hra telom na brankára a to aj v prípade, že je mimo svojho bránkoviska a má 
puk na hokejke - Pravidlo 122 Napadnutie. 

D. Posudzovanie: 
- ako nedovolená hra sa posudzuje najmä situácia, kedy hráč nehrá puk, ale pripravuje sa 
zahrať protihráča telom, niektorým zo spôsobov uvedených vyššie. Naopak kolízie, ku 
ktorým došlo nevedome, nemajú byť trestané. 
- údery rukavicami alebo hokejkou, napr. pred bránkou sa posudzujú v súlade 
s príslušnými pravidlami (Hrubosť, Krosček, Seknutie a pod.). 
- hra telom na hráča, ktorý nemá puk musí byť potrestaná ako Nedovolené bránenie v hre 
alebo Napadnutie. 
- za obzvlášť hrubé a nešportové je potreba posudzovať nájazd do protihráča zozadu. 
Tento zákrok sa v kategórii mladších žiakov bude trestať najmenej väčším trestom 



a automaticky osobným trestom do konca stretnutia za Napadnutie zozadu (Pravidlo 123) 
alebo trestom v hre.  
- ak dôjde pri nedovolenej hre telom ku zraneniu protihráča, uloží sa vždy väčší 
a automaticky osobný trest do konca stretnutia.  
- Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom  
nešportovom správaní hráča (funkcionára). 

E. Nešportové správanie 
- ako nešportové správanie bude posudzované správanie trénera alebo iného funkcionára 
družstva, ktorý akýmkoľvek spôsobom nabáda hráčov k nedovolenej hre telom, 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. 
- akýkoľvek úmyselný fyzický kontakt hráča s protihráčom v prerušenej hre sa považuje 
za nešportový a trestá sa podľa závažnosti menším alebo väčším a osobným trestom do 
konca stretnutia za Hrubosť. 
- akékoľvek hrubé vulgárne prejavy hráčov alebo trénerov, či iných funkcionárov družstiev 
smerované voči protihráčom alebo voči rozhodcom budú automaticky potrestané trestom 
v hre (Pravidlo 168). 

 
POSUDZOVANIE TRESTOV 

1. Pri posudzovaní a udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka je každý nedovolený zákrok 
trestaný. 

2. Každý nedovolený zákrok je trestaný  1-minútovým trestom, osobný trest je 5 minút. 
V prípade porušenia pravidiel, za ktoré sa ukladá trest vyšší trest plus osobný trest do konca 
stretnutia alebo trest v hre, náhradník odpyká 3-minútové vylúčenie a potrestaný hráč 
(funkcionár) bude vykázaný do šatne. Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych 
zákrokoch alebo pri hrubom  nešportovom správaní hráča (funkcionára). V prípade 
vzájomných trestov sa postupuje v zmysle pravidiel ľadového hokeja so zachovaním 
skrátených dĺžok trestov v zmysle tejto smernice. 

3.   Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO 
ZDVIHNUTOU HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži mladších žiakov 
uplatňuje ! Keď hráč nazbiera v priebehu jedného stretnutia 3 menšie tresty za uvedené 
priestupky, v zápase končí a jeho trest odpyká iný hráč družstva. Nejedná sa o vyšší trest, táto 
skutočnosť sa iba uvedie v poznámkach zápisu o stretnutí. Za sledovanie týchto priestupkov je 
zodpovedný zapisovateľ. 

 
HRACÍ ČAS 

1. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 
HRÁČSKY VÝSTROJ 

1. Hráči nastupujú na zápas s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, 
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre 
(tzv. „košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej. 

 
PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

1. Vždy 15 minút pred začiatkom zápasu začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. 
Po prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 3 minúty. 
Usporiadateľ (domáce družstvo) je povinný zapožičať družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvičke na ľade.  

  Čas 

T - 30 min.časomerač  spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút 
T - 30 min.úprava ľadovej plochy 
T - 15 min.rozcvička družstiev na ľade  
T -   2 min.nástup rozhodcov na ľadovú plochu 
T -   1 min.nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami 



T ±  0 min. začiatok prvého zápasu 
   1. tretina 
  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 
  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 
  koniec zápasu  

pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk vrátane trénerov oboch družstiev na 
ľadovej ploche, opustenie ľadovej plochy 

Vysvetlivky:  T = úradný začiatok prvého zápasu 
         t = reálny čas pri začiatku úpravy ľadovej plochy po prvom zápase  
 

KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH) 
6.4.1 Konfrontácia (kontrola totožnosti hokejistov) sa vykoná na žiadosť kapitána 
ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hokejistov, 
ktorí sú uvedení v Zápise o zápase cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a 
len jedného hokejistu súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. 
6.4.2 Konfrontácia sa môže urobiť aj z iniciatívy delegovaného rozhodcu zápasu, 
inštruktora zápasu, alebo riadiacim orgánom príslušnej súťaže a to kedykoľvek počas 
zápasu. Na konfrontácii sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, 
čiaroví rozhodcovia a konfrontovaní hokejisti. V prípade osôb mladších ako 18 rokov 
sa konfrontácie zúčastní aj jeden plnoletý zástupca z každého družstva (manažér, 
tréner alebo vedúci družstva). Pri konfrontácii konfrontovaní hokejisti, ktorí dovŕšili 
15 rokov, povinní predložiť doklad totožnosti občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
6.4.3 Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu 
poistenca hokejistu. 
6.4.4 Meno a priezvisko konfrontovaných hokejistov, ako aj výsledok konfrontácie je 
hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o zápase, prípadne do prílohy k zápisu o 
stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v 
zápase ďalej pokračovať. Túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do zápisu o zápase 
a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hokejista, ktorý je 
konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť, uloží rozhodca družstvu, ktoré 
neopodstatnene požiadalo o konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie 
hry. Nepredloženie dokladu totožnosti hokejistu, ktorý dovŕši 15 rokov, v rámci účasti 
na konfrontácii sa považuje za neoprávnený štart hokejistu. Rozhodca aj ostatní 
zástupcovia družstiev (kapitáni, vedúci družstiev) sú povinní k zápisu o zápase priložiť 
podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane fotodokumentácie hokejistov. 
V prípade, že sa konfrontovaný hokejista nedostaví na konfrontáciu, alebo ju 
odmietne, rozhodca uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí a jeho dovtedajší 
štart bude považovaný za neoprávnený so športovo−technickými a disciplinárnymi 
dôsledkami, ak následne nie je preukázaný opak. 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE 

1. Každé družstvo, ktoré je prijaté do súťaže mladších žiakov má povinnosť hrať podľa 
týchto pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravné, priateľské a turnajové zápasy na celom 
území Slovenska, ak riadiaci orgán nenariadi inak. Tréner, ktorý poruší smernice a platné 
pravidlá bude riešený v zmysle DP SZĽH. 

2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 12.09.2019 s účinnosťou dňom 
jej schválenia, čím sa zároveň ruší platnosť všetkých predchádzajúcich smerníc pre túto 
kategóriu. Športové oddelenie rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ju berú 
na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia v nej uvedené.  

 



Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry a predpisy v stretnutiach 
vekovej kategórie  

starších žiakov 7. triedy starších žiakov 8. triedy,  
pre sezónu 2019/2020 

 
Článok I. 

Výklad pojmov 
 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 
1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 

Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v 
zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Regionálny zväz ľadového hokeja (RZĽH) je športová organizácia pôsobiaca v regióne, ktorá 
združuje športové kluby pôsobiace a súťažiace v súťažiach  v ľadovom hokeji v danom regióne.  
RZĽH je  členom SZĽH. 

1.3. Súťaž starších žiakov 8 HT a súťaž starších žiakov 7 HT sú dve samostatné súťaže  starších 
žiakov   organizované na území Slovenskej republiky.  

1.4. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja  
1.5. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvá súťažia 

v súťažiach starších žiakov  
1.6. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie 

je SZĽH a ktorého družstvo súťaží v lige starších žiakov. 
1.7. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom súťaží, alebo súťaže starších žiakov 
1.8. Zahraničným hokejistom je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.  

 
Článok II. 

Pôsobnosť smernice 
2.1. Táto smernica sa vzťahuje výlučne na Kluby, ktoré sú členmi SZĽH a ich družstvá súťažia v súťaži, 

alebo súťažiach starších žiakov 
2.2. Táto smernica sa vzťahuje aj na Zahraničné kluby, ktorých družstvá súťažia v súťaži, alebo 

súťažiach starších žiakov, s výnimkou  ustanovení, ktoré sa na zahraničný klub výslovne 
nevzťahujú. 

 
Článok III. 

Riadiaci orgán súťaže 
3.1. Riadiacim orgánom súťaží je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH 
3.2. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam riadiaceho orgánu je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.1 SZĽH vydáva a používa pre potreby riadenia a organizovania súťaží tieto špecializované tlačivá 
a listiny: 
4.2.1.1 podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP 
SZĽH, 
4.2.1.2 samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu, 

 
 
 

4.2.1.3 zoznamy kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového 
poriadku SZĽH  
4.2.1.4 licencia pre súťaž, ktorú vydáva VV SZĽH na návrh športového oddelenia SZĽH k  príslušnej 
súťaže SZĽH. 



4.2. Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty považujú smernice, usmernenia, nariadenia, 
špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže a Rozpis súťaží vydávané SZĽH, alebo  
prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže. 

 
Článok V. 

Športovo - technické podmienky a úprava pravidiel  
 
Táto smernica upravuje osobitné pravidlá, predpisy a smernice SZĽH, ako aj pravidlá ľadového hokeja,  
pre súťaž starší žiaci 8 HT a pre súťaž starší žiaci 7 HT . Vo všetkých neupravených častiach sa 
podmienky organizovania a riadenia stanovujú predpismi a smernicami SZĽH.  
Zápasy hráčov v súťaži starší žiaci 8 HT a v súťaži starší žiaci 7 HT sa hrajú v zmysle pravidiel ľadového 
hokeja s výnimkami špecifikovanými touto smernicou. 
 
DRUŽSTVO A HRÁČI 

1. Na zápas musí nastúpiť predpísaný počet hráčov, najmenej však 10 korčuliarov a 1 brankár 
v zmysle SP SZĽH.  

2. Vekové kategórie:  
7 HT  -   hráči narodení od 1.9.2006 do 31.8.2007    
8 HT  -   hráči narodení od 1.9.2005 do 31.8.2006 
 
Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, 

ktorý z dôvodu odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia 
nižší ročník povinnej školskej dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie 
podľa ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto 
podmienky: 

- hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného 
kalendárneho roku, 
- preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
- výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 
Uvedenú výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky.  

    
3. Vo vekovej kategórii starší žiak môžu nastúpiť maximálne 3 zahraniční hokejisti v družstve. 
4. Hosťovania: 

 -    striedavý štart z nižšej súťaže do vyššej a naopak je možný. Striedavý štart v rovnakej 
úrovni súťaže možný nie je.  Hráči s platným hosťovaním môžu nastupovať za svoj 
materský klub aj za svoj hosťujúci klub počas celej sezóny pod podmienkou dodržania 
ostatných ustanovení SP SZĽH 

5. Ostaršenia:  
- hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 

starší žiak 7. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- hokejista 7. ročníka môže môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do 

kategórie starší žiak 8. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- maximálny počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára, alebo brankárov.  

Porušenie týchto ustanovení sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 
6. Omladšenia - dievčatá 

- Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníka. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase 7 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

- Za 8 HT môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2003 a mladšie. Štart starších 
dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v jednom 
zápase 8 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 

7. Každý klub má povinnosť registrovať svojich hráčov v systéme elektronickej matriky 
SZĽH.  Rovnako všetky ďalšie náležitosti k štartu (napr. ostaršenie, hosťovanie, striedavé 
štarty a iné zmeny) je klub povinný evidovať prostredníctvom elektronickej matriky SZĽH. 



Štart hráčov v zápasoch je povolený len na základe podpisu trénera na predzápasovom 
zápise, ktorý týmto potvrdzuje oprávnenosť štartu hráčov registrovaných v klube. V prípade 
pochybenia alebo nedodržania týchto povinností sa bude postupovať v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SZĽH príp. ďalších súvisiacich predpisov. 

POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 
1. Vedúci družstiev 60 minút pred zápasom odovzdajú zapisovateľovi vyplnený zoznam 
hráčov, tzv. Štatistický list pre vedúceho družstva, na základe ktorého sa vyplní zápis o 
stretnutí. 
2. Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých 
hráčov v zápase.  

 
PRAVIDLÁ HRY 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH 
s výnimkou zakázaného uvoľnenia - automatické.  

2. STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. 

3. STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných 
pravidiel ľadového hokeja. 

 
HRACÍ ČAS 

1. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 
HRÁČSKY VÝSTROJ 

1. Hráči nastupujú na zápas s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, 
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre 
(tzv. „košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej. 

 
PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

1. Vždy 15 minút pred začiatkom zápasu začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. 
Po prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 3 minúty. 
Usporiadateľ (domáce družstvo) je povinný zapožičať družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvičke na ľade.  

  Čas 

T - 30 min.časomerač  spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút 
T - 30 min.úprava ľadovej plochy 
T - 15 min.rozcvička družstiev na ľade  
T -   2 min.nástup rozhodcov na ľadovú plochu 
T -   1 min.nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami 
T ±  0 min. začiatok prvého zápasu 
   1. tretina 
  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 
  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 
  koniec zápasu  
 pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk vrátane trénerov oboch družstiev 

na ľadovej ploche, opustenie ľadovej plochy 

Vysvetlivky:  T = úradný začiatok prvého zápasu 
         t = reálny čas pri začiatku úpravy ľadovej plochy po prvom zápase  
 
POSUDZOVANIE TRESTOV 

1. Za obzvlášť hrubé a nešportové je potreba posudzovať napadnutie protihráča 
zozadu a napadnutie hlavy alebo krku protihráča. Tieto zákroky sa v kategórii 
starších žiakov budú trestať najmenej väčším trestom a automaticky osobným 
trestom do konca stretnutia za Napadnutie zozadu (Pravidlo 123) resp. Napadnutie 
hlavy a krku (Pravidlo 124) alebo trestom v hre.  

2.    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 budú automaticky 
potrestané trestom v hre (Pravidlo 168). 

3.   Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ 
HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži 
mladších žiakov uplatňuje ! Keď hráč nazbiera v priebehu jedného stretnutia 3 
menšie tresty za uvedené priestupky, v zápase končí a jeho trest odpyká iný hráč 
družstva. Nejedná sa o vyšší trest, táto skutočnosť sa iba uvedie v poznámkach 
zápisu o stretnutí. Za sledovanie týchto priestupkov je zodpovedný zapisovateľ. 

 
KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH) 
6.4.1 Konfrontácia (kontrola totožnosti hokejistov) sa vykoná na žiadosť kapitána 
ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hokejistov, 
ktorí sú uvedení v Zápise o zápase cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a 
len jedného hokejistu súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. 
6.4.2 Konfrontácia sa môže urobiť aj z iniciatívy delegovaného rozhodcu zápasu, 
inštruktora zápasu, alebo riadiacim orgánom príslušnej súťaže a to kedykoľvek počas 
zápasu. Na konfrontácii sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, 
čiaroví rozhodcovia a konfrontovaní hokejisti. V prípade osôb mladších ako 18 rokov 
sa konfrontácie zúčastní aj jeden plnoletý zástupca z každého družstva (manažér, 
tréner alebo vedúci družstva). Pri konfrontácii konfrontovaní hokejisti, ktorí dovŕšili 
15 rokov, povinní predložiť doklad totožnosti občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
6.4.3 Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu 
poistenca hokejistu. 
6.4.4 Meno a priezvisko konfrontovaných hokejistov, ako aj výsledok konfrontácie je 
hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o zápase, prípadne do prílohy k zápisu o 
stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v 
zápase ďalej pokračovať. Túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do zápisu o zápase 
a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hokejista, ktorý je 
konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť, uloží rozhodca družstvu, ktoré 
neopodstatnene požiadalo o konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie 
hry. Nepredloženie dokladu totožnosti hokejistu, ktorý dovŕši 15 rokov, v rámci účasti 
na konfrontácii sa považuje za neoprávnený štart hokejistu. Rozhodca aj ostatní 
zástupcovia družstiev (kapitáni, vedúci družstiev) sú povinní k zápisu o zápase priložiť 
podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane fotodokumentácie hokejistov. 
V prípade, že sa konfrontovaný hokejista nedostaví na konfrontáciu, alebo ju 
odmietne, rozhodca uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí a jeho dovtedajší 
štart bude považovaný za neoprávnený so športovo−technickými a disciplinárnymi 
dôsledkami, ak následne nie je preukázaný opak. 

 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE 

1. Každé družstvo, ktoré je prijaté do súťaže starších žiakov má povinnosť hrať podľa 
týchto pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravné, priateľské a turnajové zápasy na celom 
území Slovenska, ak riadiaci orgán nenariadi inak. Tréner, ktorý poruší smernice a platné 
pravidlá bude riešený v zmysle DP SZĽH. 



2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 0512.09.2019 s účinnosťou 
dňom jej schválenia, čím sa zároveň ruší platnosť všetkých predchádzajúcich smerníc pre 
túto kategóriu. Športové oddelenie rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ju 
berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia v nej uvedené.  

 
 

 
 
 
      
 



Smernica SZĽH upravujúca výkon pravidiel hry a predpisy v stretnutiach 
vekovej kategórie  

starších žiakov 7. triedy starších žiakov 8. triedy,  
pre sezónu 2019/2020 

 
Článok I. 

Výklad pojmov 
 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 
1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 

Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v 
zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Regionálny zväz ľadového hokeja (RZĽH) je športová organizácia pôsobiaca v regióne, ktorá 
združuje športové kluby pôsobiace a súťažiace v súťažiach  v ľadovom hokeji v danom regióne.  
RZĽH je  členom SZĽH. 

1.3. Súťaž starších žiakov 8 HT a súťaž starších žiakov 7 HT sú dve samostatné súťaže  starších 
žiakov   organizované na území Slovenskej republiky.  

1.4. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja  
1.5. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvá súťažia 

v súťažiach starších žiakov  
1.6. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie 

je SZĽH a ktorého družstvo súťaží v lige starších žiakov. 
1.7. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom súťaží, alebo súťaže starších žiakov 
1.8. Zahraničným hokejistom je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.  

 
Článok II. 

Pôsobnosť smernice 
2.1. Táto smernica sa vzťahuje výlučne na Kluby, ktoré sú členmi SZĽH a ich družstvá súťažia v súťaži, 

alebo súťažiach starších žiakov 
2.2. Táto smernica sa vzťahuje aj na Zahraničné kluby, ktorých družstvá súťažia v súťaži, alebo 

súťažiach starších žiakov, s výnimkou  ustanovení, ktoré sa na zahraničný klub výslovne 
nevzťahujú. 

 
Článok III. 

Riadiaci orgán súťaže 
3.1. Riadiacim orgánom súťaží je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH 
3.2. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam riadiaceho orgánu je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.1 SZĽH vydáva a používa pre potreby riadenia a organizovania súťaží tieto špecializované tlačivá 
a listiny: 
4.2.1.1 podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP 
SZĽH, 
4.2.1.2 samostatnú prihlášku do súťaží na príslušnú súťažnú sezónu, 
4.2.1.3 zoznamy kmeňových a/alebo hosťujúcich hokejistov podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového 
poriadku SZĽH  
4.2.1.4 licencia pre súťaž, ktorú vydáva VV SZĽH na návrh športového oddelenia SZĽH k  príslušnej 
súťaže SZĽH. 
4.2. Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty považujú smernice, usmernenia, nariadenia, 

špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže a Rozpis súťaží vydávané SZĽH, alebo  
prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže. 

 



Článok V. 
Športovo - technické podmienky a úprava pravidiel  

 
Táto smernica upravuje osobitné pravidlá, predpisy a smernice SZĽH, ako aj pravidlá ľadového hokeja,  
pre súťaž starší žiaci 8 HT a pre súťaž starší žiaci 7 HT . Vo všetkých neupravených častiach sa 
podmienky organizovania a riadenia stanovujú predpismi a smernicami SZĽH.  
Zápasy hráčov v súťaži starší žiaci 8 HT a v súťaži starší žiaci 7 HT sa hrajú v zmysle pravidiel ľadového 
hokeja s výnimkami špecifikovanými touto smernicou. 
 
DRUŽSTVO A HRÁČI 

1. Na zápas musí nastúpiť predpísaný počet hráčov, najmenej však 10 korčuliarov a 1 brankár 
v zmysle SP SZĽH.  

2. Vekové kategórie:  
7 HT  -   hráči narodení od 1.9.2006 do 31.8.2007    
8 HT  -   hráči narodení od 1.9.2005 do 31.8.2006 
 
Výnimka z takéhoto určenia vekovej kategórie bude udelená hokejistovi, 

ktorý z dôvodu odloženia školskej dochádzky navštevuje vzhľadom na dátum narodenia 
nižší ročník povinnej školskej dochádzky a síce, že bude zaradený do vekovej kategórie 
podľa ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý navštevuje, len ak sú splnené tieto 
podmienky: 

- hokejista sa narodil od 1.1. príslušného kalendárneho roku do 31.8. príslušného 
kalendárneho roku, 
- preukáže sa potvrdením o návšteve nižšieho ročníka školskej dochádzky, 
- výnimka sa uplatní najneskôr do ukončenia 5. ročníka povinnej školskej dochádzky. 
Uvedenú výnimku je možné uplatniť iba raz a je platná až do ukončenia povinnej 
školskej dochádzky.  

    
3. Vo vekovej kategórii starší žiak môžu nastúpiť maximálne 3 zahraniční hokejisti v družstve. 
4. Hosťovania: 

 -    striedavý štart z nižšej súťaže do vyššej a naopak je možný. Striedavý štart v rovnakej 
úrovni súťaže možný nie je.  Hráči s platným hosťovaním môžu nastupovať za svoj 
materský klub aj za svoj hosťujúci klub počas celej sezóny pod podmienkou dodržania 
ostatných ustanovení SP SZĽH 

5. Ostaršenia:  
- hokejista 6. ročníka môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do kategórie 

starší žiak 7. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- hokejista 7. ročníka môže môže byť ostaršený o jednu vekovú kategóriu do 

kategórie starší žiak 8. ročník,  na základe platného ostaršenia, 
- maximálny počet ostaršených hráčov je 8 vrátane brankára, alebo brankárov.  

Porušenie týchto ustanovení sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 
6. Omladšenia - dievčatá 

- Za 7 HT môže nastúpiť hráčka vekovo zodpovedajúca ôsmemu ročníka. Štart 
starších dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v 
jednom zápase 7 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

- Za 8 HT môžu nastúpiť hráčky narodené v  roku 2003 a mladšie. Štart starších 
dievčat nie je prípustný. Maximálny počet takýchto starších dievčat v jednom 
zápase 8 HT sú tri korčuliarky a jedna brankárka. 

Porušenie tohoto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart hráča so všetkými športovo 
-  technickými dôsledkami. 

7. Každý klub má povinnosť registrovať svojich hráčov v systéme elektronickej matriky 
SZĽH.  Rovnako všetky ďalšie náležitosti k štartu (napr. ostaršenie, hosťovanie, striedavé 
štarty a iné zmeny) je klub povinný evidovať prostredníctvom elektronickej matriky SZĽH. 
Štart hráčov v zápasoch je povolený len na základe podpisu trénera na predzápasovom 
zápise, ktorý týmto potvrdzuje oprávnenosť štartu hráčov registrovaných v klube. V prípade 
pochybenia alebo nedodržania týchto povinností sa bude postupovať v zmysle 
Disciplinárneho poriadku SZĽH príp. ďalších súvisiacich predpisov. 



POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 
1. Vedúci družstiev 60 minút pred zápasom odovzdajú zapisovateľovi vyplnený zoznam 
hráčov, tzv. Štatistický list pre vedúceho družstva, na základe ktorého sa vyplní zápis o 
stretnutí. 
2. Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých 
hráčov v zápase.  

 
PRAVIDLÁ HRY 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH 
s výnimkou zakázaného uvoľnenia - automatické.  

2. STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. 

3. STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných 
pravidiel ľadového hokeja. 

 
HRACÍ ČAS 

1. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 
HRÁČSKY VÝSTROJ 

1. Hráči nastupujú na zápas s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, 
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre 
(tzv. „košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej. 

 
PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

1. Vždy 15 minút pred začiatkom zápasu začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. 
Po prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 3 minúty. 
Usporiadateľ (domáce družstvo) je povinný zapožičať družstvu hostí 25 kusov pukov 
potrebných k rozcvičke na ľade.  

  Čas 

T - 30 min.časomerač  spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 30 minút 
T - 30 min.úprava ľadovej plochy 
T - 15 min.rozcvička družstiev na ľade  
T -   2 min.nástup rozhodcov na ľadovú plochu 
T -   1 min.nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami 
T ±  0 min. začiatok prvého zápasu 
   1. tretina 
  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 
  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 
  koniec zápasu  
 pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk vrátane trénerov oboch družstiev 

na ľadovej ploche, opustenie ľadovej plochy 

Vysvetlivky:  T = úradný začiatok prvého zápasu 
         t = reálny čas pri začiatku úpravy ľadovej plochy po prvom zápase  
 
POSUDZOVANIE TRESTOV 

1. Za obzvlášť hrubé a nešportové je potreba posudzovať napadnutie protihráča 
zozadu a napadnutie hlavy alebo krku protihráča. Tieto zákroky sa v kategórii 
starších žiakov budú trestať najmenej väčším trestom a automaticky osobným 
trestom do konca stretnutia za Napadnutie zozadu (Pravidlo 123) resp. Napadnutie 
hlavy a krku (Pravidlo 124) alebo trestom v hre.  

2.    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 budú automaticky 
potrestané trestom v hre (Pravidlo 168). 

3.   Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ 
HRA SO ZDVIHNUTOU HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži 
mladších žiakov uplatňuje ! Keď hráč nazbiera v priebehu jedného stretnutia 3 
menšie tresty za uvedené priestupky, v zápase končí a jeho trest odpyká iný hráč 
družstva. Nejedná sa o vyšší trest, táto skutočnosť sa iba uvedie v poznámkach 
zápisu o stretnutí. Za sledovanie týchto priestupkov je zodpovedný zapisovateľ. 

 
KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH) 
6.4.1 Konfrontácia (kontrola totožnosti hokejistov) sa vykoná na žiadosť kapitána 
ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hokejistov, 
ktorí sú uvedení v Zápise o zápase cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a 
len jedného hokejistu súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. 
6.4.2 Konfrontácia sa môže urobiť aj z iniciatívy delegovaného rozhodcu zápasu, 
inštruktora zápasu, alebo riadiacim orgánom príslušnej súťaže a to kedykoľvek počas 
zápasu. Na konfrontácii sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, 
čiaroví rozhodcovia a konfrontovaní hokejisti. V prípade osôb mladších ako 18 rokov 
sa konfrontácie zúčastní aj jeden plnoletý zástupca z každého družstva (manažér, 
tréner alebo vedúci družstva). Pri konfrontácii konfrontovaní hokejisti, ktorí dovŕšili 
15 rokov, povinní predložiť doklad totožnosti občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
6.4.3 Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu 
poistenca hokejistu. 
6.4.4 Meno a priezvisko konfrontovaných hokejistov, ako aj výsledok konfrontácie je 
hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o zápase, prípadne do prílohy k zápisu o 
stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v 
zápase ďalej pokračovať. Túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do zápisu o zápase 
a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hokejista, ktorý je 
konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť, uloží rozhodca družstvu, ktoré 
neopodstatnene požiadalo o konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie 
hry. Nepredloženie dokladu totožnosti hokejistu, ktorý dovŕši 15 rokov, v rámci účasti 
na konfrontácii sa považuje za neoprávnený štart hokejistu. Rozhodca aj ostatní 
zástupcovia družstiev (kapitáni, vedúci družstiev) sú povinní k zápisu o zápase priložiť 
podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane fotodokumentácie hokejistov. 
V prípade, že sa konfrontovaný hokejista nedostaví na konfrontáciu, alebo ju 
odmietne, rozhodca uvedenú skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí a jeho dovtedajší 
štart bude považovaný za neoprávnený so športovo−technickými a disciplinárnymi 
dôsledkami, ak následne nie je preukázaný opak. 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE 

1. Každé družstvo, ktoré je prijaté do súťaže starších žiakov má povinnosť hrať podľa 
týchto pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravné, priateľské a turnajové zápasy na celom 
území Slovenska, ak riadiaci orgán nenariadi inak. Tréner, ktorý poruší smernice a platné 
pravidlá bude riešený v zmysle DP SZĽH. 

2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 12.09.2019 s účinnosťou dňom 
jej schválenia, čím sa zároveň ruší platnosť všetkých predchádzajúcich smerníc pre túto 
kategóriu. Športové oddelenie rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ju berú 
na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia v nej uvedené.  



SMERNICA SZĽH 
upravujúca podmienky družstiev v súťaži  

Extraliga žien pre sezónu 2019/2020 
 

Článok I. 
Výklad pojmov 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 

1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, 
IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. 
o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Extraliga žien je najvyššia súťaž žien v ľadovom hokeji organizovaná na území Slovenskej republiky. Mediálny 
názov súťaže je Extraliga žien . 

1.3. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH. 
1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží v EXZ.  
1.5. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom Extraligy žien. 
1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejistka, ktorá má štátnu príslušnosť inú ako SR.   
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť smernice 

2.1.   Táto smernica sa vzťahuje na Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 
    

Článok III. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.     Riadiacim orgánom Extraliga žien je SZĽH. 
3.2.     Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.  
3.4.     Rozhodnutia vydáva SO SZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam 

SO SZĽH  je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Športovo-technické podmienky 

4.1  Klub je povinný zabezpečiť zimný štadión, ktorý bude vedený ako domáci súťažný štadión klubu podľa 
predpisov SZĽH, ktorý spĺňa podmienky IIHF a je v súlade s platnými Pravidlami ĽH, prípadne výnimkami SZĽH.  

4.2. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas Extraligy žien  môže obsahovať najviac 20 korčuliarov a 2 brankárov 
(20+2).  

4.3. V zápasoch Extraligy žien sú medzi tretinami 15 minútové prestávky. 
4.5. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis. 
4.6. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu. 
4.7       V jednom zápase môže nastúpiť maximálne 8 ostaršených hráčok v jednom družstve vrátane jedného 

brankára. 
4.7.8. V súťaži Extraliga žien sa odporúča, aby hráči jedného družstva nastúpili v prilbách a hokejových nohaviciach 

rovnakej farby. 
4.8.9.Veková kategória povolená pre štart hráčok v extralige žien je stanovená na hráčky narodené v roku 2004 

a staršie. Štart hráčok, ktoré sú narodené v roku 2005 a mladšie nie je povolený. 
4.9.10.Zástupcovia klubov Extraligy žien sa na zasadnutí dňa 30.8.2017 za účasti zástupcov oddelenia rozhodcov  
           SZĽH uzniesli, že hokejistky (ženy) nad 18 rokov nie sú v súťažných zápasoch organizovaných SZĽH povinné  
           nosiť certifikovaný chránič krku v zmysle pravidiel IIHF a predpisov SZĽH. Hokejistka (žena) nad 18 rokov  
           preberá v prípade rozhodnutia o nenosení certifikovaného chrániča krku v zmysle tohto uznesenia plnú  
           zodpovednosť za prípadné následky. Oddelenie rozhodcov SZĽH o tomto uznesení informuje rozhodkyne,  
           rozhodcov a inštruktorov rozhodcov.  
4.10.11.Riadiaci orgán súťaží vydáva rozhodnutie pre usporiadateľov stretnutí (domáce družstvá) kategórie EXZ, EXJ,  
           EXD, 1LJ, 1LD o povinnosti poskytnúť družstvu hostí 25 ks pukov potrebných k rozcvičke na ľade. Hosťujúce  
           družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet zapožičaných pukov usporiadateľovi  
           stretnutia (domácemu družstvu).  



Článok V. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty  

5. 1.   PREDĹŽENIE  
5.1.1.  
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny stretnutia v súťaži, kde sa hrá systémom každý 
s každým alebo základnej časti súťaže  pri stretnutí dvoch družstiev remíza, družstvá hrajú predĺženie 
systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac päť (5) minút, s tým, že to družstvo, ktoré ako prvé strelí gól, 
vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár.  

 

Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy 
použitím rovnakého postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera 
nastaví na 5:00 minút a okamžite začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  

 

Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  
 

Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest 
zostávajú na trestnej lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu 
rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí 
ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  
 
5.1.2.  Play-off, vyraďovacie kolo, klasifikačné stretnutia alebo stretnutia o bronzovú medailu 
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí play-off, vo vyraďovacom kole, 
klasifikačných stretnutiach alebo v stretnutí o bronzovú medailu pri stretnutí dvoch družstiev remíza, 
družstvá hrajú predĺženie systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac desať (10) minút, s tým, že to 
družstvo, ktoré ako prvé strelí gól, vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari 
a jeden (1) brankár. 
Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy 
použitím rovnakého postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera 
nastaví na 10:00 minút a okamžite sa začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  
Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  
Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest 
zostávajú na trestnej lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu 
rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí 
ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  

 
5.1.3. Stretnutia o zlatú medailu 
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí o zlatú medailu remíza, družstvá  
hrajú predĺženie systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac dvadsať (20) minút, s tým, že to družstvo, ktoré  
ako prvý strelí gól, vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár. 
Predĺženie začína po pätnásťminútovej prestávke počas ktorej sa vykoná riadna úprava ľadovej plochy 
a družstvá pred začiatkom predĺženia odídu do svojich šatní. Družstvá nemenia strany.  

 
5.2. TRESTY 

Ak po skončení riadneho hracieho času, hrajú družstvá 5 proti 3, predĺženie sa začne hrať v počte hráčov 5 
proti 3. V prípade, že sa počet hráčov zmení na 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa počet 
hráčov upraví primerane na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.  

 

Ak po skončení riadneho hracieho času hrajú družstvá 4 proti 4, predĺženie sa začne hrať v počte hráčov 3 
proti 3. V prípade, že sa počet hráčov zmení na 4 proti 4, pri najbližšom prerušení hry sa počet hráčov upraví 
primerane na 3 proti 3.  

 

Ak po skončení riadneho hracieho času hrajú družstvá 3 proti 3, predĺženie sa začne hrať 3 proti 3. V prípade, 
že sa počet hráčov zmení na 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa počet hráčov 
upraví primerane 3 proti 3 alebo 4 proti 3.  

 

V žiadnom prípade nemôže byť na ľade počas hry menej ako traja hráči z jedného družstva. Toto pravidlo 
vyžaduje pridať štvrtého a/alebo piateho korčuliara na ľad v prípade, že je v zápase uložený trest.  

 



Ak je družstvu uložený trest v predĺžení, družstvá hrajú v počte 4 proti 3. V prípade, že je obom družstvám 
uložený trest za drobné porušenie počas jedného prerušenia hry (ak nie sú súčasne uložené iné tresty) 
družstvá pokračujú v hre 3 proti 3.  

 

Ak je v predĺžení jednému z družstiev uložený trest, ktorý by znamenal výhodu hry o dvoch hráčov, vtedy to 
družstvo, ktorému bol uložený takýto trest zostáva hrať v počte troch (3) korčuliarov a to družstvo, ktoré má 
výhodu presilovej hry môže hrať s piatimi (5) korčuliarmi.  
Pri prvom prerušení hry, ak už výhoda hry o dvoch hráčov pominie, počet hráčov na ľadovej ploche sa 
primerane vráti späť na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.  

 
5.3.     SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ: 

Ak sa  v stretnutiach základnej časti sa nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa 
nasledujúcich pravidiel: 
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky po krátkej prestávke, počas ktorej personál na to určený upraví 

rolbou 14 metrový pozdĺžny úsek ľadovej plochy medzi bodmi na vhadzovanie v obranných pásmach 
a bodmi na vhadzovanie pri modrých čiarach. 

2. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú piati (5) rôzni korčuliari z každého tímu. Hráči nemusia byť 
stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise 
o stretnutí okrem výnimiek špecifikovaných v nasledujúcom odstavci 3 (viď nižšie).  

3. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani hráči potrestaní v priebehu samostatných 
nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej lavici alebo odísť do šatne.  

4. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktorý tím bude 
strieľať ako prvý. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho tím bude strieľať ako prvý alebo ako druhý. 

5. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a musia zostať buď vo svojich bránkach 
(bránkoviskách) počas celého priebehu samostatných nájazdov, alebo môžu odísť na striedačku. 

6. Brankári obidvoch tímov sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch tímov budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. 

Zostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú. 
8. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého tímu, procedúra samostatných 

nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom 
z každého tímu, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých tímov, pričom poradie tímov sa vymení.  
Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho tímu až do rozhodnutia. Stretnutie bude 
ukončené akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok.   

9. Oficiálny zapisovateľ stretnutia zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, 
brankárov a dosiahnuté góly. 

10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku stretnutia. Tento gól bude zaznamenaný iba 
úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 

11. Strely možno vykonať v súlade s Pravidlom 63 oficiálnych pravidiel ĽH IIHF. 
 

Článok VI. 
Obmedzenie počtu Zahraničných hokejistov v zápase Extraligy dorastu, striedavé štarty podľa čl. 13, 14 PP 

6.1. SZĽH v zmysle bodu 2.1.4.7 Súťažného poriadku SZĽH v sezóne 2019/2020 obmedzuje počet Zahraničných 
hokejistov v jednom zápase Extraligy žien najviac na 4.  

6.2. Predchádzajúci bod nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu. 
6.3. V rámci striedavých štartov čl. 13 a 14 PP SZĽH môže nastúpiť v jednom zápase najviac 5 korčuliarov a 1 

brankár. 
6.4. V jednom zápase, môžu nastúpiť najviac 3+1 ostaršené dievčatá v jednom zápase. 
6.4. V zmysle Súťažného poriadku  SZĽH čl. 2.1.4.3 má riadiaci orgán súťaže právo určiť výnimky v mládežníckych 

a ženských súťažiach. 
    

Článok VIII. VII. 
Záverečné ustanovenie 

7.1. 8.1.   Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením. 
8.2.  Táto smernica bola schválená VV SZĽH dňa 5.9.2019 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej  schválenia. 
7.2.  Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 12.09.2019 s účinnosťou dňom jej   schválenia, čím 

sa zároveň ruší platnosť predchádzajúcej smernice pre Extraligu žien z 5.9.2019. 
 



SMERNICA SZĽH 
upravujúca podmienky družstiev v súťaži  

Extraliga žien pre sezónu 2019/2020 
 

Článok I. 
Výklad pojmov 

Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
 

1.1. SZĽH je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, 
IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. 
o športe v platnom znení a ktoré organizuje a riadi súťaž. 

1.2. Extraliga žien je najvyššia súťaž žien v ľadovom hokeji organizovaná na území Slovenskej republiky. Mediálny 
názov súťaže je Extraliga žien . 

1.3. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH. 
1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží v EXZ.  
1.5. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom Extraligy žien. 
1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejistka, ktorá má štátnu príslušnosť inú ako SR.   
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť smernice 

2.1.   Táto smernica sa vzťahuje na Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 
    

Článok III. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.     Riadiacim orgánom Extraliga žien je SZĽH. 
3.2.     Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.  
3.4.     Rozhodnutia vydáva SO SZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam 

SO SZĽH  je Výkonný výbor SZĽH. 
 

Článok IV. 
Športovo-technické podmienky 

4.1  Klub je povinný zabezpečiť zimný štadión, ktorý bude vedený ako domáci súťažný štadión klubu podľa 
predpisov SZĽH, ktorý spĺňa podmienky IIHF a je v súlade s platnými Pravidlami ĽH, prípadne výnimkami SZĽH.  

4.2. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas Extraligy žien  môže obsahovať najviac 20 korčuliarov a 2 brankárov 
(20+2).  

4.3. V zápasoch Extraligy žien sú medzi tretinami 15 minútové prestávky. 
4.5. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis. 
4.6. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu. 
4.7.    V súťaži Extraliga žien sa odporúča, aby hráči jedného družstva nastúpili v prilbách a hokejových nohaviciach 

rovnakej farby. 
4.8.   Veková kategória povolená pre štart hráčok v extralige žien je stanovená na hráčky narodené v roku 2004 

a staršie. Štart hráčok, ktoré sú narodené v roku 2005 a mladšie nie je povolený. 
4.9.    Zástupcovia klubov Extraligy žien sa na zasadnutí dňa 30.8.2017 za účasti zástupcov oddelenia rozhodcov  
           SZĽH uzniesli, že hokejistky (ženy) nad 18 rokov nie sú v súťažných zápasoch organizovaných SZĽH povinné  
           nosiť certifikovaný chránič krku v zmysle pravidiel IIHF a predpisov SZĽH. Hokejistka (žena) nad 18 rokov  
           preberá v prípade rozhodnutia o nenosení certifikovaného chrániča krku v zmysle tohto uznesenia plnú  
           zodpovednosť za prípadné následky. Oddelenie rozhodcov SZĽH o tomto uznesení informuje rozhodkyne,  
           rozhodcov a inštruktorov rozhodcov.  
4.10. Riadiaci orgán súťaží vydáva rozhodnutie pre usporiadateľov stretnutí (domáce družstvá) kategórie EXZ, EXJ,  
           EXD, 1LJ, 1LD o povinnosti poskytnúť družstvu hostí 25 ks pukov potrebných k rozcvičke na ľade. Hosťujúce  
           družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet zapožičaných pukov usporiadateľovi  
           stretnutia (domácemu družstvu).  

 
 



Článok V. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty  

5. 1.   PREDĹŽENIE  
5.1.1.  
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny stretnutia v súťaži, kde sa hrá systémom každý 
s každým alebo základnej časti súťaže  pri stretnutí dvoch družstiev remíza, družstvá hrajú predĺženie 
systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac päť (5) minút, s tým, že to družstvo, ktoré ako prvé strelí gól, 
vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár.  

 

Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy 
použitím rovnakého postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera 
nastaví na 5:00 minút a okamžite začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  

 

Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  
 

Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest 
zostávajú na trestnej lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu 
rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí 
ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  
 
5.1.2.  Play-off, vyraďovacie kolo, klasifikačné stretnutia alebo stretnutia o bronzovú medailu 
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí play-off, vo vyraďovacom kole, 
klasifikačných stretnutiach alebo v stretnutí o bronzovú medailu pri stretnutí dvoch družstiev remíza, 
družstvá hrajú predĺženie systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac desať (10) minút, s tým, že to 
družstvo, ktoré ako prvé strelí gól, vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari 
a jeden (1) brankár. 
Predĺženie začína po trojminútovej prestávke počas ktorej personál štadiónu vykoná úpravu ľadovej plochy 
použitím rovnakého postupu aký sa použije pri reklamných prestávkach. Po skončení prestávky sa časomiera 
nastaví na 10:00 minút a okamžite sa začne predĺženie. Družstvá nemenia strany.  
Počas trojminútovej prestávky, kedy prebieha úprava ľadovej plochy, zostávajú hráči na svojej striedačke.  
Brankári musia počas tejto prestávky odísť na svoju striedačku, avšak hráči, ktorým bol udelený trest 
zostávajú na trestnej lavici. V prípade, že hráč, ktorému bol uložený trest v stretnutí, opustí trestnú lavicu 
rozhodcovia sú povinní ho okamžite poslať späť na trestnú lavicu a to bez udelenia ďalšieho trestu, to neplatí 
ak hráč poruší ďalšie pravidlo. Družstvá sa počas tohto prerušenia nesmú vrátiť do svojich šatní.  

 
5.1.3. Stretnutia o zlatú medailu 
Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí o zlatú medailu remíza, družstvá  
hrajú predĺženie systémom tzv. „rýchlej smrti“ v trvaní najviac dvadsať (20) minút, s tým, že to družstvo, ktoré  
ako prvý strelí gól, vyhráva. Predĺženie hrá každé z družstiev v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár. 
Predĺženie začína po pätnásťminútovej prestávke počas ktorej sa vykoná riadna úprava ľadovej plochy 
a družstvá pred začiatkom predĺženia odídu do svojich šatní. Družstvá nemenia strany.  

 
5.2. TRESTY 

Ak po skončení riadneho hracieho času, hrajú družstvá 5 proti 3, predĺženie sa začne hrať v počte hráčov 5 
proti 3. V prípade, že sa počet hráčov zmení na 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa počet 
hráčov upraví primerane na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.  

 

Ak po skončení riadneho hracieho času hrajú družstvá 4 proti 4, predĺženie sa začne hrať v počte hráčov 3 
proti 3. V prípade, že sa počet hráčov zmení na 4 proti 4, pri najbližšom prerušení hry sa počet hráčov upraví 
primerane na 3 proti 3.  

 

Ak po skončení riadneho hracieho času hrajú družstvá 3 proti 3, predĺženie sa začne hrať 3 proti 3. V prípade, 
že sa počet hráčov zmení na 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa počet hráčov 
upraví primerane 3 proti 3 alebo 4 proti 3.  

 

V žiadnom prípade nemôže byť na ľade počas hry menej ako traja hráči z jedného družstva. Toto pravidlo 
vyžaduje pridať štvrtého a/alebo piateho korčuliara na ľad v prípade, že je v zápase uložený trest.  

 



Ak je družstvu uložený trest v predĺžení, družstvá hrajú v počte 4 proti 3. V prípade, že je obom družstvám 
uložený trest za drobné porušenie počas jedného prerušenia hry (ak nie sú súčasne uložené iné tresty) 
družstvá pokračujú v hre 3 proti 3.  

 

Ak je v predĺžení jednému z družstiev uložený trest, ktorý by znamenal výhodu hry o dvoch hráčov, vtedy to 
družstvo, ktorému bol uložený takýto trest zostáva hrať v počte troch (3) korčuliarov a to družstvo, ktoré má 
výhodu presilovej hry môže hrať s piatimi (5) korčuliarmi.  
Pri prvom prerušení hry, ak už výhoda hry o dvoch hráčov pominie, počet hráčov na ľadovej ploche sa 
primerane vráti späť na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.  

 
5.3.     SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ: 

Ak sa  v stretnutiach základnej časti sa nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa 
nasledujúcich pravidiel: 
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky po krátkej prestávke, počas ktorej personál na to určený upraví 

rolbou 14 metrový pozdĺžny úsek ľadovej plochy medzi bodmi na vhadzovanie v obranných pásmach 
a bodmi na vhadzovanie pri modrých čiarach. 

2. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú piati (5) rôzni korčuliari z každého tímu. Hráči nemusia byť 
stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise 
o stretnutí okrem výnimiek špecifikovaných v nasledujúcom odstavci 3 (viď nižšie).  

3. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani hráči potrestaní v priebehu samostatných 
nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej lavici alebo odísť do šatne.  

4. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktorý tím bude 
strieľať ako prvý. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho tím bude strieľať ako prvý alebo ako druhý. 

5. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a musia zostať buď vo svojich bránkach 
(bránkoviskách) počas celého priebehu samostatných nájazdov, alebo môžu odísť na striedačku. 

6. Brankári obidvoch tímov sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch tímov budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. 

Zostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú. 
8. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého tímu, procedúra samostatných 

nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom 
z každého tímu, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých tímov, pričom poradie tímov sa vymení.  
Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho tímu až do rozhodnutia. Stretnutie bude 
ukončené akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok.   

9. Oficiálny zapisovateľ stretnutia zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, 
brankárov a dosiahnuté góly. 

10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku stretnutia. Tento gól bude zaznamenaný iba 
úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 

11. Strely možno vykonať v súlade s Pravidlom 63 oficiálnych pravidiel ĽH IIHF. 
 

Článok VI. 
Obmedzenie počtu Zahraničných hokejistov v zápase Extraligy dorastu, striedavé štarty podľa čl. 13, 14 PP 

6.1. SZĽH v zmysle bodu 2.1.4.7 Súťažného poriadku SZĽH v sezóne 2019/2020 obmedzuje počet Zahraničných 
hokejistov v jednom zápase Extraligy žien najviac na 4.  

6.2. Predchádzajúci bod nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu. 
6.3. V rámci striedavých štartov čl. 13 a 14 PP SZĽH môže nastúpiť v jednom zápase najviac 5 korčuliarov a 1 

brankár. 
6.4. V zmysle Súťažného poriadku  SZĽH čl. 2.1.4.3 má riadiaci orgán súťaže právo určiť výnimky v mládežníckych 

a ženských súťažiach. 
    

Článok VII. 
Záverečné ustanovenie 

7.1.  Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením. 
7.2.  Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 12.09.2019 s účinnosťou dňom jej   schválenia, čím  
         sa zároveň ruší platnosť predchádzajúcej smernice pre Extraligu žien z 5.9.2019. 
 


