
1. Hlásateľ sa dostaví na stretnutie najmenej 30 minút pred začiatkom stretnutia. Po príchode 

prevezme od zapisovateľa kópiu oficiálneho Zápisu o stretnutí.  
 

2. 15 minút pred začiatkom stretnutia v úvodnom vstupe privíta divákov a stručne im predstaví 
obe družstvá – rok vzniku, najväčšie úspechy, najznámejší hráči, súčasné postavenie v súťaži, 
výsledky posledných (vzájomných) zápasov. V závere uvedie nahlásené zostavy družstiev (číslo, 
meno a priezvisko hráčov  
a členov realizačného tímu). Ako prvé uvedie družstvo hostí. 
 

3. Pri nástupe družstiev na ľadovú plochu zopakuje zostavy v rovnakom poradí a na koniec 

uvedie menovite rozhodcov, inštruktora rozhodcov a videobránkového rozhodcu (ak sú 

prítomní) bez udania bydliska. 

 

4. V priebehu stretnutia je hlásateľ povinný prostredníctvom miestneho rozhlasu oznámiť: 
 

-  strelca gólu a asistentov 

Forma hlásenia: „Čas 36:32, gól HKM Pezinok, číslo 10 Ivan NOVÝ, asistencia číslo 68 Ján STARÝ (a 
číslo 5 Štefan MODRÝ). Stav stretnutia 1:0.“ 
Pozn.: Druhá asistencia sa hlási iba vtedy, ak ju hlavný rozhodca prizná. 

 

- potrestaného hráča (-ov) 

Forma hlásenia: „Čas 36:32, číslo 23 Peter ZELENÝ, HC Šamorín, menší trest, zdržiavanie hry. 
(Súčasne vylúčený, číslo 21 Arpád TÓTH, HK ’00 Čierna nad Tisou, väčší trest, podrazenie).“ 
Pozn. 1: Trest hráča hosťujúceho družstva musí byť ohlásený ako prvý. 
Pozn. 2: V prípade, že potrestaný hráč nemôže ísť na trestnú lavicu (zranenie, VT+OK) alebo pri 
trestoch pre brankára, hlásateľ uvedie meno hráča, ktorý odpyká uložený trest:  
„Trest odpyká číslo 14 Pavol VESELÝ.“ 
Pozn. 3: V prípade vylúčenia hráča za „filmovanie“ pádu (Pravidlo 552) alebo zbytočný kontakt po 
prerušení (Pravidlo 522/2) hlásateľ oznámi na pokyn hlavného rozhodcu: „Čas 15:09, číslo 69 Karol 
MRVENICA, ŠKP Kriváň, menší trest nešportové správanie – filmovanie pádu (zbytočný kontakt po 
prerušení hry).“ 
Pozn. 4: V prípade zhodujúcich sa trestov oznámi, s akým počtom hráčov budú obidve družstvá 
pokračovať v hre: 
„Pre zhodujúce sa tresty hráča HKM Pezinok číslo 9 Miroslava PEKNÉHO  
a hráča HC Šamorín č. 21 Jakuba STARÉHO budú družstvá hrať v pomere  
5 proti 4.“  
- skončenie trestov 



Forma hlásenia:   „HK ’00 Čierna nad Tisou hrá s piatimi hráčmi.“  (ak družstvo už nemá na trestnej 
lavici hráčov, ktorí spôsobili početné oslabenie). 
Forma hlásenia:   „Družstevník Podháj hrá so štyrmi hráčmi.“ (ak družstvo má na trestnej lavici 
hráčov, ktorí spôsobili početné oslabenie). 
Forma hlásenia:   „Družstvá hrajú s piatimi hráčmi.“  (pri súčasnom návrate na ľad hráčov oboch 
družstiev, ak už nemajú na trestnej lavici ďalších hráčov, ktorí spôsobili ich početné oslabenie). 
Pozn.: Ak vylúčený hráč, ktorému sa skončil trest, sa vracia na ľad počas prerušenej hry (odložené 
tresty), hlásateľ oznámi skončenie jeho trestu : Forma hlásenia:  „Skončil sa trest hráča ŠKP Kriváň 
číslo 9 Karola MRVENICU.“ 
 

- začiatok poslednej minúty prvej a druhej tretiny 

Forma hlásenia: „Minúta do konca prvej (druhej) tretiny“. 
 

- začiatok posledných dvoch minút stretnutia alebo tretej tretiny (pri prípadnom predĺžení) 
Forma hlásenia: „Dve minúty do konca stretnutia (tretej tretiny).“ 
 

- dôvod neuznania gólu alebo inú závažnú skutočnosť, ak ho o to požiada hlavný rozhodca 

Forma hlásenia: „Gól neplatí pre postavenie hráča číslo 14 v bránkovisku.“ 
 

Hlavný rozhodca upozorňuje divákov, že pri opakovanom hádzaní predmetov na ľadovú plochu 
preruší stretnutie (a dá vyprázdniť sektor). 
Pozn.: V týchto prípadoch musí hlásateľ presne citovať hlavného rozhodcu. 
 

- oddychový čas niektorého z družstiev 

Forma hlásenia: „HKM Pezinok, oddychový čas.“ 
 

- prezeranie videozáznamu videobránkovým rozhodcom 

Forma hlásenia:  „Hra je prerušená pre prezeranie videozáznamu.“ 
 

5. Hlásateľ sa musí  v priebehu hry vyvarovať hláseniam vyzývajúcich divákov na povzbudzovanie 
domáceho družstva. 
 

6. Iné hlásenia, nesúvisiace priamo s hrou, môže hlásateľ oznámiť len na žiadosť hlavného 
usporiadateľa v prestávkach medzi tretinami, prípadne pred predĺžením, nikdy však v priebehu 
hry. 

 

/Smernica schválená VV SZĽH 17. 08. 2004/ 
 



 

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

 

1. V stretnutí extraligy v priamom televíznom prenose sú počas každej tretiny riadneho 
hracieho času povolené prestávky pre vysielanie reklamy. 

 

2. Prestávka pre reklamu trvá 60 sekúnd. 

 

3. Prestávky pre reklamu môžu byť po prerušení hry, a to: 
 • prvá:     po 5. minúte čistého času tretiny, 
 • druhá:   po 10. minúte čistého času tretiny,  
 v stretnutiach play-off: 

 • prvá:     po 4. minúte čistého času tretiny, 

 • druhá:   po 9. minúte čistého času tretiny, 
 • tretia:    po 14. minúte čistého času tretiny, 
 ak družstvá budú pokračovať v hre s rovnakým počtom hráčov na ľade (4 proti 4, 

5 proti 5 alebo 6 proti 6). 

 

4. Pre stretnutie v priamom televíznom prenose nominuje koordinátora prestávok pre reklamu 

riadiaci orgán súťaže. 
 

5. Domáci klub zabezpečí koordinátorovi prestávok miesto na lavici funkcionárov mimo ľadu. 
 

6. Domáci klub zabezpečí inštaláciu svetelného majáka, ktorým koordinátor prestávok upozorní 

pracovníkov televíznej spoločnosti, rozhodcov, družstvá a divákov na prestávku pre reklamu. 
 

7. Domáci klub zabezpečí pre koordinátora prestávok tabuľky s číslami 45 a 55. 
 

8. Prestávka pre reklamu nesmie byť: 

 a) po dosiahnutí gólu, 

 b) po zakázanom uvoľnení, 
 c) počas posledných 30 sekúnd prvej a druhej tretiny, 
 d) počas posledných 120 sekúnd tretej tretiny, 
 e) počas celého predĺženia stretnutia 

 f) počas presilovej hry, 
 g) po prerušení hry, kedy bolo družstvo “A” oslabené a trest uložený  

 družstvu “B” zmení počet hráčov na ľade, 



 h) ak prerušenie hry bolo z dôvodu nariadenia trestného strieľania. 
9. Ak sa prestávka pre reklamu začne počas úpravy ľadovej plochy, opravy ochranného skla alebo 

mantinelu, alebo po prerušení hry z iného mimoriadneho dôvodu (napríklad zranenie hráča), v 
takom prípade rozhodcovia a družstvá postupujú podľa pravidiel ľadového hokeja č. 91 - 

Striedanie hráčov počas prerušenej hry a č. 92 - Postup pri striedaní hráčov. 
 

II. ČINNOSŤ  KOORDINÁTORA  PRESTÁVOK  PRE  REKLAMU 

 

1. Koordinátor prestávok pre reklamu po prerušení hry zapne svetelný maják. 
 

2. Po uplynutí 45 sekúnd koordinátor tabuľkou s číslom 45 upozorní hlavného rozhodcu 
stretnutia, aby zapískaním vyzval  hráčov, že sa majú pripraviť na pokračovanie v hre. 

 

3. Po uplynutí 55 sekúnd koordinátor tabuľkou s číslom 55 upozorní čiarového 

rozhodcu stretnutia, aby zapískaním vyzval hráčov na zaujatie správneho postavenia na 

vhadzovanie. 

 

4. Po uplynutí času prestávky pre reklamu (60 sekúnd) koordinátor vypne svetelný maják.  

 

 

III. ČINNOSŤ  ROZHODCOV  STRETNUTIA 

 

1. Jeden z rozhodcov po zapnutí svetelného majáka zapíska a rukou ukáže smerom k lavici 
funkcionárov mimo ľadu. 

 

2. Hlavný rozhodca odíde k lavici funkcionárov mimo ľadu a jeden čiarový rozhodca sa 
postaví medzi hráčske lavice. 

 

3. Druhý čiarový rozhodca položí puk na miesto, kde sa bude vhadzovať po skončení prestávky 
pre reklamu a potom odíde k lavici funkcionárov mimo ľadu.  

 

4. Keď koordinátor zdvihne tabuľku s číslom 45, hlavný rozhodca zapískaním vyzve hráčov, aby 
sa  odobrali na miesto vhadzovania, čiarový rozhodca pri hráčskych laviciach slovne vyzve 

hráčov, aby išli na miesto vhadzovania a druhý čiarový rozhodca ide na miesto vhadzovania. 

 

5. Keď koordinátor zdvihne tabuľku s číslom 55, čiarový rozhodca na mieste vhadzovania 
zapískaním vyzve hráčov, aby zaujali správne postavenie na vykonanie vhadzovania puku. 

 

6. Keď koordinátor vypne svetelný maják, čiarový rozhodca vhodí puk na ľadovú plochu. 
IV. PRÁVA  A  POVINNOSTI DRUŽSTIEV 

 



1. Okrem brankárov sú ostatní hráči počas prestávky pre reklamu povinní byť pri svojej 

hráčskej lavici. 
 

2. Po uplynutí 45 sekúnd prestávky pre reklamu, teda po zapískaní hlavného rozhodcu, družstvá 
pri výmene hráčov na ľade postupujú podľa pravidla ľadového hokeja č. 91 - Striedanie 

hráčov počas prerušenej hry a č. 92 - Postup pri striedaní hráčov. 
 

3. Pred uplynutím 45 sekúnd prestávky pre reklamu majú družstvá možnosť prostredníctvom 

kapitána požiadať o oddychový čas, ktorý začne plynúť ihneď po skončení prestávky pre 
reklamu.  

 

/Smernica schválená VV SZĽH 30. 10. 2002/ 
 



1. Nedostavenie sa na stretnutie bez predchádzajúceho ospravedlnenia  

a zaistenia náhrady za seba (o zrážke rozhoduje DK SZĽH na návrh  
KR SZĽH): 
 

– zrážka do výšky 100% príslušného paušálu a ďalšie disciplinárne konanie. 
 

2. Neskorý príchod rozhodcu na stretnutie – včasná prítomnosť v šatni rozhodcov pred 
stretnutím (o návrhu zrážky rozhoduje KR SZĽH na základe Správy inštruktora rozhodcov): 
 

a) menej ako 60 minút pred úradným začiatkom – zrážka vo výške  
50% príslušného paušálu, 
b) príchod po úradnom začiatku, alebo oneskorené otvorenie stretnutia  
po úradnom začiatku z viny rozhodcu – zrážka vo výške 75% príslušného paušálu. 
 

3. Nedodržanie iných predpisov a nariadení, napr. prítomnosť cudzích osôb v šatni 
rozhodcov, fajčenie v šatni pred, počas a po stretnutí, nepredpisový výstroj a výzbroj (o 
zrážke rozhoduje DK SZĽH na návrh KR SZĽH): 
 

– zrážka vo výške 50% príslušného paušálu. 
 

4. Za nedodržanie Pravidiel, predpisov a smerníc SZĽH rozhodcom v stretnutí na základe 
Správy inštruktora rozhodcov alebo videozáznamu podľa rozhodnutia Komisie rozhodcov 
SZĽH: 
 

a) zrážka do výšky 50 % príslušného paušálu, 
b) okamžité zrušenie nasledujúcich delegácií, 
c) Komisia rozhodcov SZĽH má právo výchovné opatrenie a zrážku skombinovať. 
 

5. Nedostatky na stretnutiach a akciách poriadaných SZĽH (platí pre rozhodcov a inštruktorov 
rozhodcov): 

a) neospravedlniteľný neskorý príchod – nedelegovanie na 2 – 5 kôl  

po sebe nasledujúcich, na stretnutia najvyššej súťaže, v ktorej rozhodca  
pôsobí, 



b) neprimerané a nevhodné správanie sa – nedelegovanie na 3 – 6  

po sebe nasledujúcich, na stretnutia najvyššej súťaže, v ktorej rozhodca  
pôsobí.  

 O výške postihu rozhoduje KR SZĽH na základe Správy inštruktora  
rozhodcov alebo na základe správy člena KR SZĽH prítomného na stretnutí  
a člena VV SZĽH. 
 

6. O výchovných opatreniach a zrážkach rozhoduje KR SZĽH. Zrážky sa spravidla stanovujú 
pred vyplatením paušálnych náhrad a KR SZĽH je  
povinná do 15-ho dňa v mesiaci, v ktorom sa príslušné paušály náhrad vyplácajú dodať 
rozhodnutie o zrážkach riaditelovi EO SZĽH. V prípade dodatočného vyrubenia zrážky z 
paušálnej náhrady je rozhodca povinný zrážku 

v stanovenej sume poukázať na číslo účtu SZĽH: 1184593756/0200. Jednotliví rozhodcovia 
budú písomne oboznámení o vyrubení zrážky  

prostredníctvom KR SZĽH. 
 

7. Sadzobník zrážok je nedeliteľnou súčasťou „SMERNÍC PRE POSKYTOVANIE NÁHRAD 

ROZHODCOM A INŠTRUKTOROM SZĽH. 
 

8. Tento novelizovaný Sadzobník zrážok prejednala KR SZĽH na svojom zasadnutí dňa 
7.11.2009 a VV SZĽH ho schválil na svojom zasadnutí  
dňa 10.11.2009. 
 

9. Tento sadzobník zrážok nadobúda účinnosť dňom 11. 11. 2009. 



S M E R N I C A 
pre výkon funkcie delegáta zväzu SZĽH. 

 
 

ÚLOHA DELEGÁTA ZVÄZU: 
 

Úloha delegáta zväzu  na  športovom podujatí  je  vykonávanie dozoru, a to 
de facto za  príslušný  národný športový zväz, teda SZĽH.  
 
Delegát podľa ZoOVŠP: 
 

 sa zúčastňuje na príprave  športového podujatia,  
 dozerá a hodnotí  dodržiavanie povinností podľa ZoOVŠP  a vnútorných 

predpisov SZĽH, 
 o zistených nedostatkoch  týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti  

podujatia v priebehu podujatia  bezodkladne  informuje  hlavného 

usporiadateľa  alebo bezpečnostného manažéra a žiada ich  odstránenie, 
 ak došlo k hrubému  narušeniu  verejného poriadku alebo vážnemu  

ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného 
prostredia vyzýva organizátora  podujatia  prostredníctvom hlavného 

usporiadateľa na prerušenie alebo ukončenie  podujatia, 
 o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú 

správu, ktorú predkladá určenému orgánu  zväzu na prerokovanie 
a prijatie potrebných opatrení. 

 

 
1, Delegát zväzu SZĽH (v ďalšom DZ SZĽH)  je povinný vykonať 1,5 hod. pred 
začiatkom stretnutia spolu s Bezpečnostným managerom (resp. s Hlavným 
usporiadateľom) kontrolu zimného štadióna, hlavne v hľadisku sektor hostí, 
sektor domácich, sociálne zariadenia pre divákov, kabínu hostí so sociálnymi 

zariadeniami, kabínu domácich so sociálnymi zariadeniami, kabínu rozhodcov 

so sociálnymi zariadeniami, ošetrovňu, vyznačenie ihriska na ľadovej ploche, 
funkčnosť videosystému resp. snímanie a vyhotovenie záznamu stretnutia, 
zabezpečenie zákazu fajčenia, poprípade vykonať kontrolu ďalších zariadení 
zimného štadióna majúce vplyv na priebeh stretnutia. 
 

2, V súvislosti s vznikom funkcie Delegáta zväzu SZĽH v zmysle platnej 
legislatívy  (Zákon č.1/2015 Z.z. a Zákon č.440/2015 Z.z.) domáci klub od 
platnosti vzniku DZ SZĽH musí zabezpečiť od 1,5 hodiny pred stretnutím jednu 
miestnosť (napr. voľnú kabínu, zasadačku) na čas od 1,5 hodiny pred stretnutím 
až        A.) pri normálnom stretnutí na dobu do 45 minút do začiatku stretnutia 

            B.) pri rizikovom stretnutí na dobu až do 30 minút po stretnutí. 
 

V tejto miestnosti vykonáva DZ SZĽH  stretnutie a poradu zainteresovaných. 
 

3, Na každom stretnutí Extraligy SR a 1. Ligy SR, resp. na stretnutí na ktoré je 
delegovaný  DZ  SZĽH  musia  byť  vyhradené  3  (slovom  tri)  miesta  pre DZ 



-2- 

 

SZĽH. Tieto miesta musia byť bezpečné, jasne a výrazne označené a musia 

byť také, z ktorých je nerušný výhľad na celú ľadovú plochu a na celé 
hľadisko zimného štadióna a to pre osoby:  
            A.) DZ SZĽH, 
            B.) Inštruktor stretnutia (nie videorozhodca)  
            C.) Jeden člen usporiadateľskej služby vyhradený pre potreby DZ SZĽH 

 

4, DZ SZĽH vykoná 1 hodinu pred začiatkom stretnutia vo vyhradenom 
priestore (miestnosti, prázdnej kabíne a pod.) predzápasovú poradu DZ SZĽH. Z 
tejto predzápasovej porady vyhotoví DZ SZĽH predpísaný záznam s prezenčnou 
listinou účastníkov predzápasovej porady, ktorí svoju účasť na porade potvrdia 
do záznamu z predzápasovej porady svojim podpisom. Účastníkom 
predzápasovej porady musia byť nasledovní účastníci (v každom prípade im 
to musí riadiaci orgán SZĽH riadiaci príslušnú súťaž pod disciplinárnymi 
dôsledkami nariadiť). 
 
Účastníci predpísanej porady DZ SZĽH: 
 
    1, Delegát zväzu SZĽH – vedie predzápasovú poradu 
    2, Hlavný usporiadateľ stretnutia, resp. jeho zástupca 
    3, Bezpečnostný manager domáceho družstva 
    4, vedúci (manager) domáceho družstva 
    5, vedúci (manager) hosťujúceho družstva 
    6, inštruktor stretnutia (ak je delegovaný) 
    7, videotechnik stretnutia 
    8, lekár stretnutia (bez jeho prítomnosti, nebude možná rozcvička družstiev) 
    9, vedúci SBS 
 
V prípade vyhlásenia stretnutia za rizikové, porady DZ SZĽH sa ďalej povinne 
zúčastňujú: 
 
  10, zástupca štátnej polície 
  11, zástupca mestskej polície (ak ju má obec zriadenú) 
  12, Bezpečnostný manager hosťujúceho družstva 

 

5, Delegát zväzu SZĽH po stretnutí vyhotoví písomné hodnotenie stretnutia, kde 
popíše všetky zistené skutočnosti zo stretnutia na predpísanom tlačive a toto v 
čo najkratšom čase (najneskôr do dvoch dní) odošle elektronickou poštou na 
úložisko správ delegátov zväzu na mailovú adresu k tomuto účelu zriadenú na 
serveri SZĽH a to:  delegat@szlh.sk  
 
Spracoval: Soro SZĽH 

 

Bratislava, 5.9.2017                                               
 

(Smernica schválená VV SZĽH  X.Y.2017) 



S M E R N I C A 

pre udeľovanie sankcií rozhodcom a inštruktorom SZĽH. 
 

 

 

 

 

 

Nedostatky na stretnutiach a akciách poriadaných SZĽH rozhodcov SZĽH 
a inštruktorov rozhodcov SZĽH rieši výhradne DK SZĽH v zmysle 
Osobitnej časti, Hlava I. Tresty pre fyzické osoby, Článok 38 Porušenie 
súťažného poriadku rozhodcom, Článok 39 Nečestné rozhodovanie 
rozhodcu a Článok 40 Nesprávnosti pri vyúčtovaní a  to na základe Zápisu 
o stretnutí, Správy inštruktora rozhodcov, Správy Delegáta zväzu SZĽH, 
člena VV SZĽH alebo ktoréhokoľvek člena SZĽH. 
 

 

 

 

 

Spracoval: Soro SZĽH 

 

Bratislava, 5.9.2017 

 

(Smernica schválená VV SZĽH  X.Y.2017) 


