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DEFINÍCIA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
modelový príklad pre sezónu 2022/2023

pôvodný model bez úprav na olympijský cyklus nový návrh na olympijský cyklus



ŠTRUKTÚRA MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ
porovnanie

pôvodný model bez úprav na olympijský cyklus nový návrh na olympijský cyklus



ÚPRAVA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
vo vzťahu k reorganizácii mládežníckych súťaží

Vo vzťahu k úprave vekových kategórií zaniká súťaž „Liga kadetov“, pričom formát jednotlivých súťaží sa 

upravuje na základe prihlásených družstiev s úplnou mládežníckou štruktúrou.

Kluby, ktoré disponujú úplnou štruktúrou mládežníckych družstiev sú tie, ktoré majú prihlásené družstvá v 
kategóriách „mladší žiaci 6. ročník, mladší žiaci 7. ročník, starší žiaci 8. ročník, starší žiaci 9. ročník“. 

ŽIACI  „AA“ ŽIACI  „A“

STARŠÍ ŽIACI „AA“

9.ročník
KLUBY S ÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

STARŠÍ ŽIACI „A“

6.ročník
KLUBY S ÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

7.ročník
KLUBY S ÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

8.ročník
KLUBY S ÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

MLADŠÍ ŽIACI „A“MLADŠÍ ŽIACI „AA“

9.+8.ročník
KLUBY S NEÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

7.+6.ročník
KLUBY S NEÚPLNOU ŠTRUKTÚROU

pričom je zachovaná povinnosť klubu disponovať minimálne jedným prihláseným družstvom v kategórií prípraviek (HP 5 / HP 4) 



ÚPRAVA HRACIEHO MODELU PRÍPRAVIEK

Na základe žiadosti metodického oddelenia SZĽH sa po skompletizovaní technických náležitostí a vybavení jednotlivých štadiónov pristúpi k úprave hracieho formátu súťaží 

(turnajov) prípraviek HP 5 na formát 4 – 4 na polovicu ihriska (viď obrázok). Kým budú mať štadióny potrebné technické vybavenie, hrací formát bude počas prechodného obdobia 

definovaný v Smernici pre prípravky. 



synchronizácia vekových kategórií s ročníkmi školskej dochádzky (základná škola, stredná škola), čo umožňuje 

jednoduchšie plánovanie tréningového procesu  

vytvorenie súťaží s kvalitatívne podobnými družstvami, následkom čoho má byť zvyšujúca sa úroveň jednotlivých súťaží a 

rozvoj hráčov

EFEKTY ZMIEN VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ A 
ŠTRUKTÚRY MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ

vytvorenie prostredia, ktoré predpokladá tvorbu družstiev v rámci príslušných kategórií odrážajúc skutočný vek hráčov v 

daných kategóriách (minimalizovanie tzv. „ostaršení“ hráčov)

zrušením súťaže „Liga kadetov“, ktorá je jednou z ekonomicky najnáročnejších, príde k úspore financií jednotlivých klubov 

(cestovanie, vyťaženie ľadovej plochy a pod.) 

zrušením súťaže „Liga kadetov“ sa finančné prostriedky z priameho príspevku prerozdelia medzi ostatné kategórie, čím 

príde k nárastu finančných prostriedkov zo strany SZĽH na prihlásené družstvá v ostatných kategóriách 



EKONOMICKÉ POROVNANIE PRIAMEHO PRíSPEVKU
na jednotlivé družstvá v rámci vekových kategórii a  príslušných súťaží

SÚČASNÝ STAV PO SCHVÁLENÍ NAVRHOVANÝCH ZMIEN


