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SMERNICA SZĽH 
upravujúca podmienky družstiev v súťaži 

EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2020/2021 
 
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. 
1.2. Extraliga seniorov je najvyššia profesionálna súťaž seniorov v ľadovom hokeji organizovaná SZĽH. 
Mediálny názov súťaže je Tipos extraliga. 
1.3. Riadiaci orgán súťaže Extraligy seniorov je SZĽH, ktorý prostredníctvom Ligovej rady riadi 
Extraligu (ďalej aj iba ako “Ligová rada”). 
1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 
v Extralige seniorov. 
1.5. Zahraničným klubom je Klub, ktorého národným športovým zväzom (t.j. materským zväzom) nie je 
SZĽH a ktorého družstvo súťaží v Extralige seniorov. 
1.6. Hokejistom je hokejista družstva Klubu a Zahraničného klubu, ktoré je účastníkom Extraligy seniorov. 
1.7. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako slovenskú. Pre 
Zahraničný klub je Zahraničným hokejistom hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako maďarskú. 
1.8. Hokejistom U20 je hokejista družstva Klubu, ktorý v súťažnom období 2020/2021 dovŕši najviac 20 
rokov veku a má slovenskú štátnu príslušnosť. 
1.9. Hokejistom U21 je hokejista družstva Klubu, ktorý v súťažnom období 2020/2021 dovŕši najviac 21 
rokov veku a má slovenskú štátnu príslušnosť. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť smernice 
 

2. 1. Táto smernica sa vzťahuje na Kluby a Zahraničné kluby, ak nie je ustanovené inak. 
2.2. Táto  smernica  upravuje  a  špecifikuje  niektoré  ustanovenia  Súťažného   poriadku  a  prestupového  
poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 
2.3. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy touto 
smernicou upravené, platia v zmysle SP a PP. 
 

Článok III. 
Riadiaci orgán súťaže 
 
3.1. Riadiacim orgánom Extraligy seniorov je Ligová rada. 
3.2. Ligovú radu tvorí: prezident SZĽH alebo ním poverená osoba, zástupca APHK, a.s., ktorým je riaditeľ 
alebo ním poverená osoba a člen, ktorého menuje a odvoláva prezident SZĽH. Rada rozhoduje väčšinou 
všetkých hlasov na zasadnutí alebo per rollam, pričom každý má jeden hlas. 
3.3. Nariadenia a Usmernenia Ligovej rady sú záväzné pre všetky Kluby a Zahraničné kluby. 
3.4. Rozhodnutia vydáva Ligová rada v jednotlivých veciach pre určený Klub a/alebo Zahraničný klub. 
Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Ligovej rady je Výkonný výbor SZĽH. 
 



2 
 

 
Článok IV. 
Dokumenty 
 
4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 

4.1.2. podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle  
bodu 2.1.4.1 SP SZĽH, 
4.1.3. licencia pre súťaž, ktorú udeľuje VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu 
príslušnej súťaže SZĽH. 

4.2.    Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty pre súťaž Tipos extraligy považujú smernice, 
usmernenia, nariadenia, špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže alebo Rozpis súťaží, ktoré 
vydáva SZĽH prostredníctvom riadiaceho orgánu súťaže. 
 
Článok V.  
Účastníci súťaže 
 
1. HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s.        
2. HC Slovan Bratislava a.s.       
3. HC 07 Detva s.r.o.        
4. HC Košice, s.r.o.        
5. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s.    
6. HK Dukla Ingema Michalovce         
7. HK Nitra, s.r.o.         
8. HC Nové Zámky s.r.o.       
9. Hokejový klub Dukla Trenčín a.s.      
10. HK Poprad a.s.        
11. HKM a.s. (Zvolen)       
12. DVTK Miskolc (po udelení platnej licencie pre súťaž) 
 
Článok VI. 
Systém súťaže 

6.1. Formát súťaže 
1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (50 kôl):   
Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl  
V období Vianočných sviatkov (22.12.2020 – 6.1.2021) odohrá každé družstvo vložené zápasy v rámci 
regiónu 1x doma, 1x vonku = 6 kôl  

 región západ: HC SLOVAN Bratislava, HK Nitra, HC Nové Zámky, HK DUKLA Trenčín 
 región stred: HC 05' Banská Bystrica, HC 07 Detva, HKM Zvolen, Mhk 32 Liptovský Mikuláš 
 región východ: HC Košice, HK Dukla Ingema Michalovce, HK Poprad, DVTK Miskolc 

2. ČASŤ – KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF   
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy)  
Postupujúce družstvá z Kvalifikácie budú nasadené ako 7. a 8. účastník PLAY OFF Štvrťfinále, pričom 
poradie sa určí podľa umiestnenia v tabuľke po ZČ (vyššie umiestnený účastník nasadený ako 7., nižšie 
umiestnený účastník nasadený ako 8.).   
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3. ČASŤ – PLAY OFF 
Pre celé PLAY OFF platia plávajúce termíny, pričom platí zásada 2 dňového voľna po poslednom zápase 
príslušnej série.  
ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá 
z Kvalifikácie (ako 7. a 8. účastník).  
Play-Off Štvrťfinále. Systém: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy), pričom v hracích 
termínoch začínajú ako prvé Štvrťfinálové dvojice 3.-6., 4.-5., v ďalších hracích termínoch ako druhé 
Štvrťfinálové dvojice 1.-8., 2.-7.   
SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
FINÁLE (F) postupujúce družstvá systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)  
6.2. Základná časť – Celoslovenská sa hrajú trojbodovým systémom podľa čl. 6.9  
Súťažného poriadku 

3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase 
0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase 
1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase 
1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy 

6.3.  Zostup z Extraligy seniorov 2020/2021   
Z Extraligy seniorov 2020/2021 sa nezostupuje. 

6.4.  Postup do Extraligy seniorov   
Víťaz 1HL (SHL) 2020/2021 postupuje priamo do Extraligy seniorov (Tipos extraligy) 
2021/2022.   

6.5.  Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná 
smernica. 
 
Článok VII. 
Športovo-technické podmienky 
 
7.1. Klub a Zahraničný klub je povinný zabezpečiť zimný štadión, ktorý bude vedený ako domáci súťažný 
štadión podľa predpisov SZĽH, ktorý spĺňa podmienky IIHF a je v súlade s platnými Pravidlami ĽH, 
prípadne výnimkami SZĽH. Domáci zimný štadión musí mať zabezpečené najmä: 

7.1.1. funkčný kamerový systém podľa špecifikácie určenej SZĽH, 
7.1.2. funkčné osvetlenie podľa špecifikácie určenej SZĽH, pričom osvetlenie musí spĺňať 
podmienky k vysielaniu živých televíznych prenosov Extraligy seniorov 
7.1.3. priestory pre videorozhodcu počas zápasov Extraligy seniorov, 
7.1.4. priestory mix zóny počas zápasov Extraligy seniorov, 
7.1.5. tlačové stredisko na zimnom štadióne počas zápasov Extraligy seniorov, aby spĺňalo potrebné 
pracovné a kultúrne podmienky pre prácu médií. 

7.2. Súpiska družstva Klubu a Zahraničného klubu pre každý zápas Extraligy môže obsahovať najviac 20 
korčuliarov a 2 brankárov (20+2). 
7.3. Klub v záujme podpory štátnej športovej reprezentácie v ľadovom hokeji berie na vedomie, že na 
súpiske družstva Klubu pre každý zápas Extraligy je garantované 
- jedno miesto pre Hokejistu U20 a 
- jedno miesto pre Hokejistu U20 alebo Hokejistu U21. 
Na tieto dve garantované miesta na súpiske, Klub nemôže zapísať iného Hokejistu. Porušenie tejto 
povinnosti je považované za neoprávnený štart Hokejistu  a je disciplinárnym  previnením Klubu. 
7.4. V prípade, ak Klub zabezpečí, aby Hokejista U20 odohral: 
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7.4.1. za kalendárny mesiac v priemere najmenej 10 minút na zápas v základnej časti/nadstavbovej 
časti Extraligy, 
7.4.2. v priemere najmenej 10 minút na zápas v play-off v zápasoch Extraligy. 

Pre tento účel v rámci každého zápasu je možné využiť aj sčítanie účasti viacerých Hokejistov U20. SZĽH 
uvedené podporí finančným príspevkom, avšak najviac na dvoch Hokejistov U20, ktorí splnili podmienku 
podľa bodu 7.4.1. alebo 7.4.2. smernice v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to v rozsahu a za podmienok 
určených osobitnou zmluvou uzavretou medzi SZĽH a Klubom. 
7.5. Ustanovenia bodov 7.3. a 7.4. tejto smernice sa nevzťahujú na Zahraničné kluby. 
7.6. V zápasoch Extraligy sú medzi tretinami 18 minútové prestávky. 
7.7. Klub a Zahraničný klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného 
predpisu. 
7.8. V zápasoch Extraligy seniorov môžu štartovať aj hráči z nižšej vekovej kategórie na základe platného 
ostaršenia: 

7.8.1. hráč na základe čl. 1.1.17 SP SZĽH, 
7.8.2. hráč vekovej kategórie dorast narodený v roku 2003, alebo 2004, ostaršený o dve vekové 
kategórie, 
7.8.3. hráč vekovej kategórie junior narodený v roku 2001, alebo 2002, ostaršený o jednu vekovú 
kategóriu, 
7.8.4. maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase Extraligy seniorov je 8 hráčov vrátane 
brankára, alebo brankárov.   

Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je 
disciplinárnym  previnením klubu. Nastúpením hokejistu na zápas bez platného zaevidovaného ostaršenia 
je previnením klubu, ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé jedno nastúpenie 
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé jedno nastúpenie 
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za každé jedno nastúpenie 
hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia  

7.9. Na zápas Extralige seniorov môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte v súlade s PP a to podľa:  
- článku 13 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart, 
- článku 14 Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart 
- Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve zmysle čl. 13., 
alebo čl. 14. PP je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu hráčov podľa tohto 
ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

7.10.  Hráči na striedavom štarte podľa článku 13, alebo článku 14 PP SZĽH môžu po skončení 
základnej časti súťaže nastupovať v ďalších zápasoch len za to družstvo, v ktorom po tomto  
dátume odohrajú prvý zápas. 
7.11. Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii 
kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavý štart podľa článku 13, alebo čl. 14 PP len za klub, v 
ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie  po skončení prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov 
kategórie dorast a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za 
neoprávnený štart hráča. 
7.12. V Extralige seniorov 2020/2021 je v jednom majstrovskom zápase za jedno družstvo povolený štart 
najviac 7 (sedem) zahraničných hráčov. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je považované za 
neoprávnený štart hráča a je disciplinárnym previnením klubu. 
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7.13. Bod 7.12. nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu. 
7.14. Hokejista do dovŕšenia 18 rokov môže mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Uzatvorenie 
zmluvy do dovŕšenia 18 rokov nie je podmienkou na štart hráča v súťažiach SZĽH. Ak uzatvorí hokejista 
do dovŕšenia 18 rokov hráčsku zmluvu, táto musí byť uzatvorená a podpísaná zákonnými zástupcami 
hokejistu. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien a príloh podpísaná zmluvnými stranami, 
musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní druhého súťažného zápasu.  Za splnenie tejto 
povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že  klub uzatvorí s hráčom hráčsku 
zmluvu je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 100 € za  každý jeden prípad 
nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH. 
7.15. Každá uzatvorená hráčska zmluva, vrátane jej dodatkov, musí byť podľa SP zaevidovaná v IS SZĽH. 
Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. 

- Hokejista po dovŕšení 18 roku musí mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, ktorá je podmienkou 
na štart hráča v súťažiach SZĽH. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien a príloh musí 
byť podpísaná zmluvy zmluvnými stranami musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní 
druhého súťažného zápasu. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto 
povinnosti je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 500 € za každý jeden 
prípad nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH.  
- Hokejista po dovŕšení 18 rokov veku na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku, 
alebo hokejista na striedavom štarte podľa čl. 13, alebo čl. 14 Prestupového poriadku, ak hrá v súťaži 
juniorov alebo seniorov, je povinný mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Táto povinnosť platí 
pre aj pre súťaž Extraligy seniorov. 

7.16.  Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa previnenia 
v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske potvrdenia všetkých hráčov.  
7.17. V sezóne 2020/2021 je v farmárskym družstvom klubu HK DUKLA Trenčín družstvo MHK Dubnica 
n. Váhom. Podľa ustanovení SP čl. 3.3.6.1 až 3.3.6.3: 

- V jednom stretnutí môže z družstva materského klubu za družstvo seniorov farmárskeho klubu 
nastúpiť maximálne 5 hokejistov seniorskej kategórie materského klubu a neobmedzený počet 
hokejistov iných vekových kategórií materského klubu, ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej 
kategórii materského klubu s výnimkou hokejistov, hosťujúcich v materskom klube na striedavý 
štart v zmysle PP. 
- V jednom zápase môže za družstvo seniorov materského klubu nastúpiť neobmedzený počet 
hokejistov seniorskej kategórie klubu s farmárskym družstvom, ako aj neobmedzený počet 
hokejistov iných vekových kategórií klubu s farmárskym družstvom, ktorí majú oprávnenie 
štartovať v seniorskej kategórii klubu s farmárskym družstvom, okrem hokejistov hosťujúcich v 
klube s farmárskym družstvom na základe PP. 
Pozn.: SP čl. 3.3 SP: 3.3.6.6 Družstvu seniorov farmárskeho klubu, v prípade jeho umiestnenia na 
postupovom mieste do súťaže, v ktorej hrá družstvo hlavného klubu, nebude priznaný postup a 
nebude mu vydaná licencia pre vyššiu súťaž, a to ani v prípade predčasného ukončenia platnosti 
zmluvy o vytvorení farmárskeho družstva počas sezóny. 

7.18.  Podľa ustanovení SP čl. 5.2.8 Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako jeden zápas. 
To sa netýka zápasov Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov, pokiaľ sa hrá systémom turnaja, 
rovnako sa to netýka zápasov v mini hokeji a nesúťažných kategórií a taktiež zápasov hraných turnajovým 
spôsobom počas jedného dňa. 
7.19. Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené v 
samostatnej smernici. 
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Článok VIII. 
Všeobecné podmienky 
8.1.  Hráči narodení od 1.1.2003 a mladší sú povinní nosiť certifikovaný celotvárový chránič tváre 
(mriežka) a krku (nákrčník). 
8.2. Hráčom vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sa odporúča používať 
certifikovaný chránič zubov. 
8.3.  Družstvá zaradené v Extralige seniorov sú povinné používať prilby jednotnej farby. V prípade  
nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre. Rozhodca uvedie do Zápisu o stretnutí meno  
a číslo každého takéhoto hráča a dôvod jeho vyradenia z hry. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu  
aj inej farby. 
8.4. Organizátor zápasu zapožičia družstvu súpera na rozcvičenie 25 ks pukov. 
8.5. Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo spravidla v tmavých  
dresoch, ak sa družstvá nedohodnú inak. Riadiace orgány súťaží môžu najneskôr 90 dní pred začiatkom  
súťažnej sezóny prekontrolovať a zladiť dresy jednotlivých družstiev v príslušných súťažiach. 
8.6.   Domáci klub zabezpečí nahrávanie a vloženie videozáznamu z majstrovského zápasu Extraligy  
seniorov z video-podporného systému, alebo prostredníctvom dodaného video-setu SZĽH, alebo inak do  
video-archívu SZĽH. Nedodržanie tohto ustanovenia klubom v príslušnej súťaži sa považuje za  
disciplinárne previnenie s výnimkou prípadov, kedy sa preukáže, že nedodržanie stanovenej povinnosti  
nebolo zavinené klubom a to na základe posúdenia riadiaceho orgánu súťaže a odborného oddelenia SZĽH.  
V prípade, že počas sezóny bude k dispozícii iný systém nahrávania a vkladania videozáznamov, riadiaci  
orgán vydá k tomu osobitné usmernenie. 
8.7. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis. 
8.8. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu. 
8.9.   Reklamné prestávky upravuje usmernenie Ligovej rady.  
 
Článok IX. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty 
9. 1. ZÁKLADNÁ ČASŤ 
9.1.1. Predĺženie: 
V zápasoch základnej časti, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 5-minútovým 
predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) 
brankárom. 
Predĺženie bude nasledovať ihneď po minútovej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh 
okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri prestávkach pre reklamu. Počas tohto času zostanú hráči na 
svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať 
na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, 
pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil žiadne iné pravidlo. Družstvá 
nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne ihneď. Družstvá si 
nevymenia strany a na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu. 
 

9.1.2. Tresty: 
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po 
skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri 
najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. 
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, predĺženie sa začne 3 proti 3. 
Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 
5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3. Družstvo nemôže mať na 
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ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, družstvu, ktoré sa neprevinilo 
sa pridá štvrtý a/alebo piaty korčuliar. Ak je družstvo potrestané v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú 
obe družstvá potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty 
neprebiehajú), hra bude pokračovať 3 proti 3. 
Ak je družstvo v predĺžení potrestané tak, že má byť oslabené o dvoch hráčov, družstvu, ktoré sa neprevinilo 
sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa pomer 
upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3 ako náleží. 
 

9.1.3. Samostatné nájazdy po predĺžení: 
Ak sa v zápase základnej časti nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa 
nasledujúcich pravidiel: 
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy 
medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. Počas tohto času zostanú hráči 
na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať 
na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, 
pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil žiadne iné pravidlo. 
2. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú piati (5) rôzni korčuliari z každého družstva. Hráči nemusia byť 
stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o 
zápase 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, ktoré družstvo bude 
strieľať ako prvé. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho družstvo bude strieľať ako prvé alebo ako druhé. 
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 družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch družstiev 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 družstva, procedúra samostatných 
nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z každého 
družstva, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých družstiev, pričom poradie družstiev sa vymení. 
Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho družstva až do rozhodnutia. Zápas bude 
ukončený akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok. 
9. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, brankárov a 
dosiahnuté góly. 
10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému 
strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 
 

9.2. KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF   
V zápasoch predkola - kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 1 - 4 sa pri predĺžení, trestoch a samostatných 
nájazdoch po predĺžení postupuje podľa ustanovenia 9.3.1. tejto smernice. 
V zápase predkola - kvalifikácie o postup do PLAY OFF č. 5 sa pri predĺžení, trestoch a samostatných 
nájazdoch po predĺžení postupuje podľa ustanovenia 9.3.2. tejto smernice. 
 

9.3. PLAY OFF: 
9.3.1. Predĺženie v zápasoch č. 1 - 4: 
V zápasoch PLAY OFF č. 1 až 4, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovými 
predĺženiami, v ktorých sa hrá na náhlu smrť. 
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Družstvá budú hrať s piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. 
Pred predĺženiami a medzi nimi bude 18 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová plocha. Družstvá 
odídu do svojich šatní. Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej tretiny a všetky 
prebiehajúce aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase. Družstvá si 
vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá s družstvami na 
stranách tak, ako v druhej tretine zápasu.  
V prípade, ak má družstvo postupový „mečbal“ počas Play Off za stavu 3:0 na zápasy už aj vo 4. zápase 
pri nerozhodnom stave nasleduje 20 min. „nekonečné“ predĺženie 5 na 5. 
 

9.3.2. Predĺženie v zápasoch č. 5 - 7: 
V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovými 
predĺženiami, až do konečného rozhodnutia. Družstvá budú hrať s piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) 
brankárom. 
Pred predĺženiami a medzi nimi bude 18 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová plocha. Družstvá 
odídu do svojich šatní. Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej tretiny a všetky 
prebiehajúce aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase. Družstvá si 
vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá s družstvami na 
stranách tak, ako v druhej tretine zápasu. V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7 sa predlžuje až do strelenia 
víťazného gólu tzn., že trestné strieľania nebudú. 
 

9.3.3. Tresty: 
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po 
skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri 
najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4. 
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, predĺženie sa začne 3 proti 3. 
Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 
5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4. Družstvo nemôže mať na 
ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, družstvu, ktoré sa neprevinilo 
pridá sa štvrtý a/alebo piaty korčuliar. Ak je družstvo potrestané v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú 
obe družstvá potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty 
neprebiehajú), hra bude pokračovať 4 proti 4. Ak je družstvo v predĺžení potrestané tak, že má byť oslabené 
o dvoch hráčov, družstvu, ktoré sa neprevinilo sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako 
sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa pomer upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4 ako náleží. 
 

9.3.4. Samostatné nájazdy po predĺžení v zápasoch play off č. 1 - 4: 
Ak sa v zápasoch PLAY OFF č. 1 až 4 nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa 
nasledujúcich pravidiel: 
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy 
medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. 
2. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú piati (5) rôzni korčuliari z každého družstva. Hráči nemusia byť 
stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o 
zápase 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, ktoré družstvo bude 
strieľať ako prvé. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho družstvo bude strieľať ako prvé alebo ako druhé. 
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. 
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6. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. 
7. Hráči obidvoch družstiev 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 družstva, procedúra samostatných 
nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z každého 
družstva, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých družstiev, pričom poradie družstiev sa vymení. 
Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho družstva až do rozhodnutia. Zápas bude 
ukončený akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok. 
9. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, brankárov a 
dosiahnuté góly. 
10. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému 
strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. 
11. V prípade, že družstvo odmietne vykonanie samostatných nájazdov, výsledok zápasu tohto družstva 
bude označený ako prehra a súperove družstvo bude víťazom zápasu. Ak hráč ktoréhokoľvek družstva 
odmietne vykonať samostatný nájazd na určenie víťaza, výsledok jeho nájazdu bude započítaný ako 
neúspešný nájazd. 
 

9.3.5. Samostatné nájazdy po predĺžení v zápasoch play off č. 5 - 7: 
V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7, ktoré skončia po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovými 
predĺženiami, až do konečného rozhodnutia. Družstvá budú hrať s piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) 
brankárom. Pred predĺženiami a medzi nimi bude 18 minútová prestávka počas ktorej sa upraví ľadová 
plocha. Družstvá odídu do svojich šatní. Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej 
tretiny a všetky prebiehajúce aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase. 
Družstvá si vymenia strany pred začiatkom každého predĺženia tzn., že prvé predĺženie sa odohrá s 
družstvami na stranách tak, ako v druhej tretine zápasu. 
V zápasoch PLAY OFF č. 5 až 7 sa predlžuje až do strelenia víťazného gólu tzn., že trestné strieľania 
nebudú. 
 

POZNÁMKA: 
Od sezóny 2018/2019 na základe úpravy IIHF Pravidiel ľadového hokeja prichádza k zmene nástupu 
družstiev na 5 a 10 min predĺženie v majstrovských zápasoch. V týchto prípadoch družstvo nastupuje na 
tej istej strane na ktorej dohralo tretiu tretinu zápasu. (pomôcka: družstvá striedajú strany len po riadnej 
úprave ľadovej plochy tj. aj pred 20 min. predlžením) 
 

Článok X. 
Záverečné a spoločné ustanovenia ustanovenie 
10.1. Ligová rada je oprávnená upraviť systém samostatných nájazdov a predĺženia, ktoré sú uvedené v čl. 
IX tejto smernice. 
10.2. Táto smernica bola prerokovaná Ligovou radou Extraligy seniorov a schválená VV SZĽH dňa 
23.09.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 
 
 

Miroslav Šatan       Ivan Pulkert     
prezident SZĽH     generálny sekretár SZĽH   
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SMERNICA SZĽH 
upravujúca podmienky družstiev v súťaži 

1. ligy seniorov (1.HL SR/SHL) pre sezónu 2021/2021 
 

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. 1. liga seniorov (ďalej aj iba ako „Súťaž“ alebo “1LS”) je druhá najvyššia profesionálna súťaž seniorov  v ľadovom hokeji 
organizovaná na území Slovenskej republiky. Mediálny názov súťaže je SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA. 

1.3. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Ligovej rady 1LS (ďalej aj iba ako “Ligová rada”).  
1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží v 1LS.  
1.5. Účastník súťaže je družstvo Klubu, ktorému bola vydaná súťažná licencia v zmysle Licenčnej smernice SZĽH. 
1.6. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom 1LS. 
1.7. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.   
1.8. Hokejistom U20 je hokejista družstva Klubu, ktorý do 30.4.2021 dovŕši najviac 20 rokov veku (vrátane) a má slovenskú 

štátnu príslušnosť. 
1.9. Hokejistom U23 je hokejista družstva Klubu, ktorý do 30.4.2021 dovŕši najviac 23 rokov veku (vrátane) a má slovenskú 

štátnu príslušnosť. 
1.8. SP je Súťažný poriadok SZĽH (ďalej aj iba ako “SP”). 
1.9.  PP je Prestupový poriadok SZĽH (ďalej aj iba ako “PP”). 
1.10. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť smernice 

2.1. Táto smernica sumarizuje, upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia SP a PP  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je 
ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach SP a PP, v ktorých nie sú tieto predpisy touto smernicou upravené, platia ustanovenia SP a PP. 
 

Článok III. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1. Riadiacim orgánom 1LS je Ligová rada. Štatút LIGOVEJ RADY 1LS upravuje najmä poslanie, pôsobnosť a úlohy Ligovej 
rady.  

3.2.  Ligovú radu tvoria predseda a dvaja členovia, ktorých vymenoval VV SZĽH. Rada rozhoduje  väčšinou všetkých hlasov na 
zasadnutí alebo spôsobom per-rollam, pričom každý má jeden hlas.  

3.3.    Ligová rada prijíma rozhodnutia vo forme Nariadenia alebo Uznesenia, ktoré sú záväzné pre účastníkov súťaže alebo pre 
dotknutú osobu/osoby. 

3.4.  Závery je Ligová rada oprávnená prijímať aj vo forme stanoviska alebo usmernenia. 
3.5.    Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Ligovej rady  je Výkonný výbor SZĽH, okrem prípadov kedy odvolanie nie je možné 

podať.  
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.1. podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP SZĽH, 
4.1.2. licencia pre súťaž, ktorú udeľuje VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže SZĽH. 

4.2.       Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty pre súťaž 1. ligy seniorov považujú smernice, usmernenia, nariadenia,  
špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže alebo Rozpis súťaží, ktoré vydáva SZĽH prostredníctvom riadiaceho 
orgánu súťaže. 
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Článok V.  
Účastníci súťaže 

5.1. Účastníkmi súťaže sú družstvá klubov, ktorým VV SZĽH udelil licenciu pre súťaž, alebo voľnú licencie podľa Licenčnej 
smernice:  
1. MHK Dubnica  
2. HC 19 Humenné 
3. HK Levice 
4. HK Martin 
5. HK´95 Považská Bystrica 
6. HK Skalica s.r.o. 
7. HK Spišská Nová Ves 
8. HC TOPOĽČANY 
9. HK Trnava 
10. VLCI Žilina, a.s.  

5.2.  Do súťaže je zaradené aj družstvo reprezentácie SR18.  
 

Článok VI. 
Systém súťaže 

6.1. Formát súťaže 
6.1.1.  ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ)  

Družstvá odohrajú ZČ systémom každý s každým 2x doma, 2x vonku (36 kôl / zápasov). Každé družstvo SHL tiež 
odohrá spolu dva zápasy (1x doma a 1x vonku) s reprezentáciou SR18.  

6.1.2.  NADSTAVBOVÁ ČASŤ (NČ „pár/nepár“) 
Po skončení ZČ družstvá umiestnené na nepárnom mieste v tabuľke ZČ (1.,3.,5.,7.,9.) odohrajú zápasy 1x doma, 
1x vonku zápasy proti družstvám umiestneným na párnom mieste v tabuľke ZČ (2.,4.,6.,8.,10.), t.j. 10 kôl / 
zápasov. Družstvá si prenášajú body a skóre dosiahnuté v základnej časti. Družstvá umiestnené po skončení NČ 
na 1.-8. mieste tabuľky NČ postúpia do Play-Off. Družstvá umiestnené na 9. a 10. mieste tabuľky NČ končia 
sezónu 2020/2021. 

6.1.3.  ČASŤ – PLAY OFF 
ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené na 1.-8. mieste po NČ odohrajú Play-Off Štvrťfinále systémom: 1.-8., 
2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy).  
SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné 
zápasy). Zápasy o 3. miesto (bronz) sa neuskutočnia, konečné 3. miesto z porazených Semifinalistov získa to 
družstvo, ktoré sa po NČ umiestnilo v tabuľke NČ vyššie.     

FINÁLE (F): Postupujúce družstvá zo SF odohrajú F systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy).  
6. 2.  Bodovanie v Základnej a Nadstavbovej časti:  

- tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase,  
- po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase,  
- dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy,  
- žiadny bod družstvo, ktoré prehralo 

6.3. Družstvo reprezentácie SR18 je v tabuľke 1LS vedené mimo poradia. Body a skóre dosiahnuté klubmi SHL 
s družstvom reprezentácie SR18 sa klubom do tabuľky 1LS započítavajú.  

6.4.  Postup z 1HL 2020/2021 1)  
Víťaz 1HL 2020/2021 postupuje priamo do Extraligy seniorov (Tipos extraligy) 2021/2022.  

6.5.  Zostup z 1HL 2020/2021   
Z 1HL 2020/2021 sa nezostupuje. Do 1HL 2021/2022 postupuje Víťaz 2LS 2020/2021. 

6.6.  Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná smernica. 
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Článok VII. 
Športovo-technické podmienky 

 

7.1.  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.  
Domáci zimný štadión klubu musí mať zabezpečené najmä: 
7.1.1. funkčné osvetlenie podľa špecifikácie určenej SZĽH,  

7.2. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas 1. ligy seniorov môže obsahovať najviac 20 korčuliarov a 2 brankárov (20+2).  
7.3.    Veková kategória: V stretnutiach 1. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 2000 a starší. 
7.4.    Ak nebude stanovené inak, klub sa zaväzuje  na zápasy 1LS nominovať 7 talentovaných športovcov, z nich 

7.4.1. piati talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 23 rokov veku (vrátane),   
7.4.2. dvaja talentovaní športovci, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 20 rokov veku (vrátane),   
Podrobnosti určuje osobitná zmluva uzavretej medzi SZĽH a Klubom. 

7.5. SZĽH  podporí splnenie podmienky podľa bodu 7.4.  tejto smernice finančným príspevkom v rozsahu a za podmienok 
určených osobitnou zmluvou uzavretou medzi SZĽH a Klubom. 

7.6. V zápasoch 1. ligy seniorov sú medzi tretinami 18 minútové prestávky. 
7.7.    V zápasoch 1. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči z nižšej vekovej kategórie na základe platného  

ostaršenia: 
7.7.1. hráč na základe čl. 1.1.17 SP SZĽH, 
7.7.2. hráč vekovej kategórie dorast narodený v roku 2003, alebo 2004, ostaršený o dve vekové kategórie, 

          7.7.3. hráč vekovej kategórie junior narodený v roku 2001, alebo 2002, ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 
          7.7.4. maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase 1LS je 12 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   
          Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením  
          klubu. Nastúpením hokejistu na zápas bez platného zaevidovaného ostaršenia je previnením klubu, ktoré sa potrestá  

sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 
a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného 
evidovaného ostaršenia,  
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného 
evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného 
evidovaného ostaršenia  

7.8. Na zápas 1LS môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte v súlade s PP a to podľa:  
- článku 13 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart, 
- článku 14 Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart 
- Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve zmysle čl. 13., alebo čl. 14. PP je 5  
korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart 
hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

7.9.  Hráči na striedavom štarte podľa článku 13, alebo článku 14 PP SZĽH môžu po skončení základnej časti súťaže  
         nastupovať v ďalších zápasoch len za to družstvo, v ktorom po tomto dátume odohrajú prvý zápas. 
7.10. Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast,  
         junior  a  senior štartovať na striedavý štart podľa článku 13, alebo čl. 14 PP len za klub, v ktorom odohrá prvé   
         súťažné  stretnutie  po  skončení  prestupového  obdobia,  to  sa  nevzťahuje  na  štart hráčov kategórie dorast  
         a junior v súťažiach seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča. 
7.11. V  1LS  2020 / 2021  je  v  jednom  majstrovskom  zápase  za  jedno družstvo povolený štart najviac 5 (piatich)   
         zahraničných  hráčov  a to  výhradne  na  pozícii  korčuliara.  Štart zahraničného hráča – brankára v súťaži 1LS    
         2020 / 2021  nie  je  povolený  (SP  SZĽH  bod  2.1.4.7.).  Nastúpenie   vyššieho   počtu   zahraničných   hráčov,  alebo        
         nastúpenie  zahraničného   hráča -  brankára je považované za neoprávnený štart hráča a je disciplinárnym previnením klubu. 
7.12. Bod 7.11. nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu. 
7.13. Hokejista do  dovŕšenia  18  rokov  môže  mať  s klubom  uzatvorenú  hráčsku  zmluvu.  Uzatvorenie  zmluvy  do  dovŕšenia  
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         18 rokov  nie  je  podmienkou  na  štart hráča v súťažiach SZĽH. Ak uzatvorí hokejista do dovŕšenia 18 rokov hráčsku zmluvu,  
         táto musí byť uzatvorená a podpísaná zákonnými zástupcami hokejistu. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien  
         a príloh  musí  byť podpísaná  zmluvy  zmluvnými stranami musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní   druhého  
         súťažného zápasu. Za  splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že klub uzatvorí  
         s hráčom hráčsku zmluvu  je  previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 100 € za každý jeden prípad  
         nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH. 
7.14. Každá uzatvorená hráčska zmluva, vrátane jej dodatkov, musí byť podľa SP zaevidovaná v IS SZĽH. Za 

splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. 
- Hokejista po dovŕšení 18 roku musí mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, ktorá je podmienkou na 
štart hráča v súťažiach SZĽH. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, zmien a príloh musí byť podpísaná zmluvy 
zmluvnými stranami musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr po odohraní druhého súťažného zápasu. Za splnenie tejto 
povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného 
poplatku 500 € za každý jeden prípad nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH.  
- Hokejista po dovŕšení 18 rokov veku na hosťovaní podľa čl. 10, alebo čl. 11 Prestupového poriadku, alebo 
hokejista na striedavom štarte podľa čl. 13, alebo čl. 14 Prestupového poriadku, ak hrá v súťaži juniorov 
alebo seniorov, je povinný mať s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. Táto povinnosť platí pre aj pre súťaž 1LS. 

7.15.  Hokejista do dovŕšenia 18 rokov veku môže mať  s  klubom  uzatvorenú  hráčsku  zmluvu. Uzatvorenie zmluvy do                
          dovŕšenia 18 rokov veku nie je podmienkou na štart  hráča  v  súťažiach  SZĽH.  Ak uzatvorí hokejista do dovŕšenia 18 rokov            
          veku  hráčsku  zmluvu,  táto  musí  byť  podpísaná  zákonnými  zástupcami  hokejistu. Takto  uzatvorená zmluva vrátane jej  
          dodatkov, zmien a príloh podpísaná zmluvnými stranami, musí byť registrovaná  v  IS  SZĽH  najneskôr po odohraní druhého  
          súťažného zápasu.  Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že klub uzatvorí  
          s hráčom hráčsku zmluvu, je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 100 € za  každý jeden prípad  
          nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH. 
7.16.  Hokejista  môže  štartovať  v  zápase  za  podmienok  uvedených  v  čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista nastúpi na   
          zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa previnenia v zmysle                  
           čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske potvrdenia všetkých hráčov. Za každý jeden  
          prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po vyzvaní súťažného oddelenia bude uložený sankčný poplatok 100€.  
7.17. V sezóne 2020/2021 je v 1LS farmárskym družstvom klubu HK DUKLA Trenčín družstvo MHK Dubnica n. 

Váhom. Podľa ustanovení SP čl. 3.3.6.1 až 3.3.6.3: 
- V jednom stretnutí môže z družstva materského klubu za družstvo seniorov farmárskeho klubu nastúpiť  
maximálne 5 hokejistov seniorskej kategórie materského klubu a neobmedzený počet hokejistov iných vekových kategórií 
materského klubu, ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej kategórii materského klubu s výnimkou hokejistov, 
hosťujúcich v materskom klube na striedavý štart v zmysle PP. 
- V jednom zápase môže za družstvo seniorov materského klubu nastúpiť neobmedzený počet hokejistov seniorskej 
kategórie klubu s farmárskym družstvom, ako aj neobmedzený počet hokejistov iných vekových kategórií klubu s 
farmárskym družstvom, ktorí majú oprávnenie štartovať v seniorskej kategórii klubu s farmárskym družstvom, okrem 
hokejistov hosťujúcich v klube s farmárskym družstvom na základe PP. 
1) SP čl. 3.3 SP: 3.3.6.6 Družstvu seniorov farmárskeho klubu, v prípade jeho umiestnenia na postupovom mieste do 
súťaže, v ktorej hrá družstvo hlavného klubu, nebude priznaný postup a nebude mu vydaná licencia pre vyššiu súťaž, a to 
ani v prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy o vytvorení farmárskeho družstva počas sezóny. 

7.18. V sezóne 2020/2021 má HK Spišská Nová Ves zaradené v 2LS „B“ družstvo. Podľa ustanovení SP čl. 3.8.3 až 3.8.9:   
- Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie, musí mať súpisku A družstva. Na 
súpiske A družstva musí byť uvedených najmenej 15 korčuliarov a 1 brankár. 
- Hokejistu, ktorý je na súpiske B družstva a odohral najmenej 70 % zápasov v súťaži za A družstvo, musí klub bez 
zbytočného odkladu doplniť na súpisku A družstva. Takto zaradený hokejista na súpiske A družstva nemôže hrať za B 
družstvo. Počet zápasov, ktoré predstavujú 70 % zápasov súťaže bude uvedený v rozpise súťaže na príslušnú sezónu. 
- Doplnenie súpisky je možné vykonať po odohratí najmenej 1/2 (jednej polovice) súťaže. Najviac 5 korčuliarov a 1 brankár 
z pôvodnej súpisky, ktorí neodohrali 30% zápasov za "A" družstvo, môže byť zo súpisky vyškrtnutých a nahradených inými, 
títo hokejisti už nemôžu štartovať za “A” družstvo v príslušnej sezóne.1 Zmenu súpisky potvrdzuje SZĽH. 
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- V prípade prestupu alebo hosťovania hokejistu vekovej kategórie dorastenci, juniori a seniori, ktorý je uvedený na 
súpiske, je klub povinný nahradiť ho na súpiske iným hokejistom. 

- Súpisku A družstva potvrdzuje SZĽH pred prvým zápasom A družstva. Jednu kópiu súpisky musí mať “B” družstvo vždy k 
dispozícii pri zápase a predložiť ju pred stretnutím rozhodcovi stretnutia. 

7.19.  Podľa ustanovení SP čl. 5.2.6 Hokejista seniorskej, juniorskej, dorasteneckej kategórie a kadetov nesmie počas           
kalendárneho týždňa (pondelok až nedeľa) odohrať viac ako 4 zápasy. 

7.20.    Podľa  ustanovení  SP čl. 5.2.8  Hokejista  nesmie  počas  jedného  dňa  odohrať viac  ako  jeden  zápas. To sa            
            netýka  zápasov  Majstrovstiev  Slovenskej  republiky  starších  žiakov,  pokiaľ  sa  hrá  systémom   turnaja,  rovnako  sa  to  
            netýka zápasov v mini hokeji a nesúťažných kategórií a taktiež zápasov hraných  turnajovým spôsobom počas jedného dňa. 
7.21.   Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené v samostatnej   
            smernici. 

Článok VIII. 
Všeobecné podmienky 

8.1.   Hráči narodení od 1.1.2003 a mladší sú povinní nosiť certifikovaný celotvárový chránič tváre (mriežka) a krku (nákrčník). 
8.2.   Hráčom vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sa odporúča používať certifikovaný chránič  
         zubov. 
8.3.   Družstvá zaradené v 1LS sú povinné používať prilby jednotnej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč  
         pripustený k hre. Rozhodca uvedie do Zápisu o stretnutí meno a číslo každého takéhoto hráča a dôvod jeho vyradenia z hry.  
         Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby. 
8.4.   Organizátor zápasu zapožičia družstvu súpera na rozcvičenie 25 ks pukov. 
8.5.  Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo spravidla v tmavých dresoch, ak sa družstvá 

nedohodnú inak. Riadiace orgány súťaží môžu najneskôr 90 dní pred začiatkom súťažnej sezóny prekontrolovať a zladiť 
dresy jednotlivých družstiev v príslušných súťažiach. 

8.6.   Domáci klub zabezpečí nahrávanie a vloženie videozáznamu z majstrovského zápasu 1LS z video-podporného systému, alebo 
prostredníctvom dodaného video-setu SZĽH, alebo inak do video-archívu SZĽH. Nedodržanie tohto ustanovenia klubom v 
príslušnej súťaži sa považuje za disciplinárne previnenie s výnimkou prípadov, kedy sa preukáže, že nedodržanie stanovenej 
povinnosti nebolo zavinené klubom a to na základe posúdenia riadiaceho orgánu súťaže a odborného oddelenia SZĽH. 
V prípade, že počas sezóny bude k dispozícii iný systém nahrávania a vkladania videozáznamov, riadiaci orgán vydá k tomu 
osobitné usmernenie. 

8.7. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis. 
8.8. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu. 
 

Článok IX. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty 

9. 1.   PREDĹŽENIE  
9.1.1. Základná časť   
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.  
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9.1.2.  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.  
9.1.3. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 1 až 6 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 desať (10) 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 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.  
9.1.4. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 7 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.  

9.2. 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.  
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9.3.     SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ: 
Ak je po skončení riadneho hracieho času pri akomkoľvek stretnutí remíza, družstvá hrajú predĺženie v trvaní a s počtom 
hráčov podľa predpisov, s tým, že to družstvo ktoré strelí gól ako prvé sa stane víťazom.  
Ak počas predĺženia žiadne z družstiev neskóruje, potom sa pri samostatných nájazdoch postupuje podľa nasledovného 
postupu: 

1. Samostatné nájazdy sa uskutočnia na oboch stranách ľadovej plochy. Pred samostatnými nájazdmi počas času určeného 
na úpravu ľadovej plochy sa rolbou upraví štrnásť metrov pozdĺžny úsek ľadovej plochy medzi bodmi na vhadzovanie 
v obranných pásmach a bodmi na vhadzovanie pri modrých čiarach. 

2. Samostatné nájazdy sa začínajú tak, že päť (5) rôznych strelcov z každého družstva sa strieda pri samostatných nájazdoch. 
Nie je potrebné vopred určiť mená hráčov. Zúčastniť sa na samostatných nájazdoch sú spôsobilí 4 brankári a všetci hráči 
z oboch tímov uvedení na oficiálnej súpiske s výnimkou hráčov uvedených nižšie v bode 3.  

3. Hráčovi, ktorému nestihol uplynúť uložený trest pred koncom predĺženia nie je umožnené zúčastniť sa na strieľaniach 
a musí zostať na trestnej lavici alebo v šatni. Rovnako hráči, ktorým bol uložený trest počas samostatných nájazdoch, 
musia až do konca týchto nájazdov zostať na trestnej lavici alebo v šatni.  

4. Rozhodca zavolá kapitánov oboch družstiev do územia rozhodcov a hodením mincou rozhodne o tom, ktoré družstvo začína 
nájazdy ako prvé. Víťaz hodu mincou rozhodne o tom, či jeho družstvo vykonáva samostatný nájazd ako prvé alebo ako 
druhé.  

5. Brankári si ponechajú tú istú bránku ako počas predĺženia a môžu zostať vo svojom bránkovisku aj počas samostatných 
nájazdov druhého družstva.  

6. Po každom nájazde môže družstvo vymeniť brankára.  
7. Strely možno vykonať v súlade s Pravidlom 63 Oficiálnych pravidiel ĽH IIHF.  
8. Hráči oboch družstiev sa striedajú v nájazdoch na bránu až dovtedy, kým nie je strelený rozhodujúci gól. Zvyšné nájazdy sa 

už nevykonávajú.  
9. Ak je stav nerozhodný aj po všetkých nájazdoch oboch družstiev, postup pokračuje rozstrelom po jednom hráčovi 

z každého družstva, s tými istými alebo novými hráčmi. To družstvo, ktoré v prvých piatich samostatných nájazdoch 
začínalo ako druhé, začína v rozstrele ako prvé. Stretnutia sa končí hneď ako sa rozhodne v dueli dvoch hráčov. Pri každom 
nájazde pri nerozhodnom stave pri rozstrele môže družstvo použiť toho istého hráča.  

10. Oficiálny zapisovateľ skóre zaznamená všetky uskutočnené strely, hráčov, brankárov a strelené góly.  
11. Iba rozhodujúci gól sa započítava do výsledku stretnutia. Gól sa pripočíta tomu družstvu, ktoré ho strelilo a na úkor toho 

družstva, ktoré ho dostalo.  
12. V prípade, že družstvo odmietne účasť v samostatných nájazdoch, znamená to prehru tohto družstva a druhému družstvu 

sa pridelia 3 body za výhru. V prípade, že hráč odmietne strieľať vyhlási sa, že „nebol gól“ pre jeho družstvo.  
 

POZNÁMKA: 
Od sezóny 2018/2019 na základe úpravy IIHF Pravidiel ľadového hokeja prichádza k zmene nástupu družstiev na 5 a 10 min 
predĺženie v majstrovských zápasoch. V týchto prípadoch družstvo nastupuje na tej istej strane na ktorej dohralo tretiu tretinu 
zápasu. (pomôcka: družstvá striedajú strany len po riadnej úprave ľadovej plochy tj. aj pred 20 min. predlžením) 

 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1.  Riadiaci orgán súťaže je oprávnený upraviť systém samostatných nájazdov a predĺženia. 
10.2.  Táto smernica bola prerokovaná Ligovou radou 1. ligy seniorov a schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 a nadobúda platnosť a  
          účinnosť dňom jej schválenia. 
 
 

Miroslav Šatan       Ivan Pulkert 
prezident SZĽH       generálny sekretár SZĽH 
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SMERNICA SZĽH  
upravujúca podmienky družstiev v súťaži 

2. ligy seniorov (2LS) pre sezónu 2021/2021 
 

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. 2. liga seniorov (ďalej aj iba ako „Súťaž“ alebo “2LS”) je amatérska súťaž seniorov v ľadovom hokeji organizovaná na 

území Slovenskej republiky, ktorá je schválená VV a nie je profesionálna súťaž.  
1.3. Riadiaci orgán súťaže je SZĽH prostredníctvom Ligovej rady 2LS (ďalej aj iba ako “Ligová rada”).  

1.4. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží v 2LS.  

1.5. Účastník súťaže je družstvo Klubu, ktorému bola vydaná súťažná licencia v zmysle Licenčnej smernice SZĽH. 

1.6. Hokejistom je hokejista družstva Klubu, ktoré je účastníkom 2LS. 

1.7. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.   

1.8. Hokejistom U20 je hokejista družstva Klubu, ktorý do 30.4.2021 dovŕši najviac 20 rokov veku (vrátane) a má 

slovenskú štátnu príslušnosť. 

1.9. Hokejistom U23 je hokejista družstva Klubu, ktorý do 30.4.2021 dovŕši najviac 23 rokov veku (vrátane) a má 

slovenskú štátnu príslušnosť. 
1.8. SP je Súťažný poriadok SZĽH (ďalej aj iba ako “SP”). 

1.9.  PP je Prestupový poriadok SZĽH (ďalej aj iba ako “PP”). 

1.10. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 
 

Článok II. 
Pôsobnosť smernice 

2.1. Táto smernica sumarizuje, upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia SP a PP  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie 

je ustanovené  inak. 
2.2. V tých častiach SP a PP, v ktorých nie sú tieto predpisy touto smernicou upravené, platia ustanovenia SP a PP. 

 

Článok III. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1. Riadiacim orgánom 2LS je Ligová rada. Štatút LIGOVEJ RADY 2LS upravuje najmä poslanie, pôsobnosť a úlohy 

Ligovej rady.  

3.2.  Ligovú radu tvoria predseda a dvaja členovia, ktorých vymenoval VV SZĽH. Rada rozhoduje  väčšinou všetkých hlasov 

na zasadnutí alebo spôsobom per-rollam, pričom každý má jeden hlas.  
3.3.    Ligová rada prijíma rozhodnutia vo forme Nariadenia alebo Uznesenia, ktoré sú záväzné pre účastníkov súťaže alebo 

pre dotknutú osobu/osoby. 

3.4.  Závery je Ligová rada oprávnená prijímať aj vo forme stanoviska alebo usmernenia. 

3.5.    Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Ligovej rady  je Výkonný výbor SZĽH, okrem prípadov, kedy odvolanie nie je  

možné podať.  
 

Článok IV. 
Dokumenty 

4.1. Súťažné dokumenty vydávané SZĽH: 
4.1.2. podmienky pre prihlásenie sa družstiev do jednotlivých súťaží v zmysle bodu 2.1.4.1 SP SZĽH, 

4.1.3. licencia pre súťaž, ktorú udeľuje VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže SZĽH. 
4.2.       Pre účely tejto smernice sa za ďalšie dokumenty pre súťaž 2. ligy seniorov považujú smernice, usmernenia, nariadenia,  

špecifikácie, Všeobecné ustanovenia platné pre súťaže alebo Rozpis súťaží, ktoré vydáva SZĽH prostredníctvom 

riadiaceho orgánu súťaže. 
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Článok V.  
Účastníci súťaže 

5.1. Účastníkmi súťaže sú družstvá klubov, ktorým VV SZĽH udelil licenciu pre súťaž, alebo voľnú licencie podľa Licenčnej  

smernice:   

Skupina A (7)     Skupina B (8)   

1. MŠK Púchov     1. HKM Rimavská Sobota 

2. MŠK Žiar nad Hronom    2. HK Bardejov 

3. HK Brezno      3. MHK Kežmarok 

4. HK Iskra Partizánske    4. HK 2016 Trebišov  

5. HK 91 Senica     5. HK Sabinov 

6. HO HAMIKOVO O.Z. Hamuliakovo   6. MHK Dolný Kubín  

7. ŠHK 37 Piešťany s.r.o.    7. HK Čaňa 

8. voľno       8. HK Spišská Nová Ves 
         

Článok VI. 
Systém súťaže 

6.1. Formát súťaže 
6.1.1.  ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ)  

Skupina A (7 účastníkov) 

Družstvá v skupine A odohrajú ZČ systémom každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 12 zápasov).  

Skupina B (8 účastníkov) 

Družstvá v skupine B odohrajú ZČ systémom každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 14 zápasov). 

Družstvo umiestnené po základnej časti v sk. B na 8. mieste končí sezónu v 2LS. 
6.1.2.  NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ (sk. A+ sk. B) 

Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené v skupine A po ZĆ na 1. až 3. mieste a družstvá umiestnené 

v skupine B po ZC na 1. až 3. mieste. V Nadstavbovej časti Celoslovenská odohrajú zápasy systémom 1x 

doma,1x vonku o nasadenie do Play Off. Družstvá z oboch skupín obdržia bonifikáciu 3,2 a 1 bod za 

umiestnenie v sk. A a sk. B po ZČ (1. m. - 3 b., 2. m. - 2 b., 3. m. - 1b) 
6.1.3.  NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA (sk. A, sk. B) 

Družstvá umiestnené v sk. A po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A medzi 

sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off. 

Družstvá umiestnené v sk. B po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. B medzi 

sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off. 

Družstvá v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A aj B obdržia bonifikáciu 3, 2, 1 a 0 bodov za umiestnenie v 

sk. A a sk. B po ZČ (4.m.-3 b., 5.m.-2 b.,6.m.-1b.,7.m.-0b.) 

Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. A na 1. mieste postupuje do PlayOff. 

Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. B na 1. mieste postupuje do PlayOff. 

Tieto družstvá budú nasadené do Play-Off ako 7. a 8. družstvo, pričom pre určenie poradia 7. a 8. rozhodujú 

nasledovné kritériá: 

1. vyššie umiestnenie družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. 

B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.), 

2. vyšší bodový zisk družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. B 

po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.), 

3. vyšší gólový rozdiel družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. 

B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.), 

4. vyšší počet strelených gólov družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej 

tabuľke sk. B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.) 
6.1.4.  ČASŤ – PLAY OFF 

ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti celoslovenská (A+B) na 1. až 6. mieste 

a postupujúce družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti regionálna na 1. miestach v sk. A a sk. B, 
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(nasadené ako 7. a 8.) odohrajú zápasy Play-Off 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína 

sa u vyššie postaveného družstva) 

SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3., = 5 kôl na 3 víťazné 

zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva) 

O 3. miesto (O 3 m.) - Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy O 3. m. systémom P1.-P2. = 5 kôl na 

víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ) 

Finále 2LS (celoslovenská) - Víťazné družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na = 5 

kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ) 
6. 2.  Bodovanie v Základnej a Nadstavbovej časti:  

- tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase,  

- po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase,  

- dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy,  

- žiadny bod družstvo, ktoré prehralo 
6.3. Postup z 2LS 2020/2021 1)  

Víťaz 2LS 2020/2021 postupuje priamo do 1. ligy seniorov (Slovenskej hokejovej ligy) 2021/2022.  

6.4.  Zostup z 2LS 2020/2021   
Z 2LS 2020/2021 sa nezostupuje. 

6.5.  Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná smernica. 
 

Článok VII. 
Športovo-technické podmienky 

 

7.1.  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.  

Domáci zimný štadión klubu musí mať zabezpečené najmä: 

7.1.1. funkčné osvetlenie podľa špecifikácie určenej SZĽH,  
7.2. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas 2. ligy seniorov môže obsahovať najviac 20 korčuliarov a 2 brankárov (20+2).  

7.3.    Veková kategória: V stretnutiach 2. ligy seniorov môžu štartovať hráči narodení v roku 2000 a starší. 

7.4.   Ak nebude stanovené inak, klub sa zaväzuje  na zápasy 2LS nominovať 4 talentovaných športovcov, z nich 
7.4.1. aspoň jedného talentovaného športovca, ktorý do 30.04.2020 dovŕši najviac 20 rokov veku (vrátane),  

7.4.2. príslušný počet talentovaných športovcov, ktorí do 30.04.2020 dovŕšia najviac 23 rokov veku (vrátane),   

Podrobnosti určuje osobitná zmluva uzavretej medzi SZĽH a Klubom. 

7.5. SZĽH  podporí splnenie podmienky podľa bodu 7.4.  tejto smernice finančným príspevkom v rozsahu a za podmienok 

určených osobitnou zmluvou uzavretou medzi SZĽH a Klubom. 
7.6. V zápasoch 2. ligy seniorov sú medzi tretinami 15 minútové prestávky. 

7.7.    V zápasoch 2. ligy seniorov  môžu štartovať aj hráči z nižšej vekovej kategórie na základe platného ostaršenia: 
7.7.1 hráč vekovej kategórie dorast narodený v roku 2003, alebo 2004, ostaršený o dve vekové kategórie, 

           7.7.2 hráč vekovej kategórie junior narodený v roku 2001, alebo 2002, ostaršený o jednu vekovú kategóriu, 

           7.7.3 maximálny počet ostaršených hráčov v jednom zápase 2LS je 12 hráčov vrátane brankára, alebo brankárov.   

           Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym     

           previnením klubu. Nastúpením hokejistu na zápas bez platného zaevidovaného ostaršenia je previnením klubu, ktoré  

           sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 
a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného  

evidovaného ostaršenia,  
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného 

evidovaného ostaršenia,  

c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za každé jedno nastúpenie hokejistu bez 

platného evidovaného ostaršenia  
7.8. Na zápas 2LS môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte v súlade s PP a to podľa:  

- článku 13 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart, 

- článku 14 Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart 
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- Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve zmysle čl. 13., alebo čl. 14. PP je 5 

korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart 

hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 
7.9.  Hráči na striedavom štarte podľa článku 13, alebo článku 14 PP SZĽH môžu po skončení základnej časti           
        súťaže nastupovať v ďalších zápasoch len za to družstvo, v ktorom po tomto dátume odohrajú prvý zápas. 
7.10. Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových kategórii kadet, dorast, junior a  

        senior štartovať na striedavý štart podľa článku 13, alebo čl. 14 PP len za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie  

        po skončení prestupového obdobia, to sa nevzťahuje na štart hráčov kategórie dorast a junior v súťažiach  
        seniorov. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča. 

7.11. V 2LS 2020/2021 je v jednom majstrovskom zápase za jedno družstvo povolený štart najviac 3 (troch)  
zahraničných hráčov (SP SZĽH bod 2.1.4.7.). Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je považované za 

neoprávnený štart hráča a je disciplinárnym previnením klubu. 

7.12. Bod 7.11. nelimituje počet Zahraničných hokejistov v družstve Klubu. 
7.13.  Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista nastúpi na zápas          
          bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH.  
          Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske potvrdenia všetkých hráčov. Za každý jeden prípad nedoloženia lekárskej  
          prehliadky hráčov po vyzvaní súťažného oddelenia bude uložený sankčný poplatok 100€.  
7.14.  V sezóne 2020/2021 má HK Spišská Nová Ves zaradené „B“ družstvo  v 2LS. Podľa ustanovení SP čl. 3.8.3 až 3.8.9:   

- Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie, musí mať súpisku A družstva. 

Na súpiske A družstva musí byť uvedených najmenej 15 korčuliarov a 1 brankár. 

- Hokejistu, ktorý je na súpiske B družstva a odohral najmenej 70 % zápasov v súťaži za A družstvo, musí klub bez 

zbytočného odkladu doplniť na súpisku A družstva. Takto zaradený hokejista na súpiske A družstva nemôže hrať za B 

družstvo. Počet zápasov, ktoré predstavujú 70 % zápasov súťaže bude uvedený v rozpise súťaže na príslušnú sezónu. 

- Doplnenie súpisky je možné vykonať po odohratí najmenej 1/2 (jednej polovice) súťaže. Najviac 5 korčuliarov a 1 

brankár z pôvodnej súpisky, ktorí neodohrali 30% zápasov za "A" družstvo, môže byť zo súpisky vyškrtnutých a 

nahradených inými, títo hokejisti už nemôžu štartovať za “A” družstvo v príslušnej sezóne.1 Zmenu súpisky potvrdzuje 

SZĽH. 

- V prípade prestupu alebo hosťovania hokejistu vekovej kategórie dorastenci, juniori a seniori, ktorý je uvedený na 

súpiske, je klub povinný nahradiť ho na súpiske iným hokejistom. 

- Súpisku A družstva potvrdzuje SZĽH pred prvým zápasom A družstva. Jednu kópiu súpisky musí mať “B” družstvo 

vždy k dispozícii pri zápase a predložiť ju pred stretnutím rozhodcovi stretnutia. 

7.15.  Podľa ustanovení SP čl. 5.2.6 Hokejista seniorskej, juniorskej, dorasteneckej kategórie a kadetov nesmie počas  

kalendárneho týždňa (pondelok až nedeľa) odohrať viac ako 4 zápasy. 

7.16.  Podľa ustanovení SP čl. 5.2.8 Hokejista nesmie počas jedného dňa odohrať viac ako jeden zápas. To sa  

netýka zápasov Majstrovstiev Slovenskej republiky starších žiakov, pokiaľ sa hrá systémom turnaja, rovnako sa to  

netýka zápasov v mini hokeji a nesúťažných kategórií a taktiež zápasov hraných turnajovým spôsobom počas jedného 

dňa. 

7.17. Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené v samostatnej  
smernici. 

Článok VIII. 
Všeobecné podmienky 

8.1.    Hráči narodení od 1.1.2003 a mladší sú povinní nosiť certifikovaný celotvárový chránič tváre (mriežka) a krku (nákrčník). 

8.2.    Hráčom vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sa odporúča používať certifikovaný chránič  

         zubov. 
8.3.    Družstvá zaradené v 2LS sú povinné používať prilby jednotnej farby. V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť  

hráč pripustený k hre. Rozhodca uvedie do Zápisu o stretnutí meno a číslo každého takéhoto hráča a dôvod jeho 

vyradenia z hry. Výnimku má brankár, ktorý môže mať prilbu aj inej farby. 
8.4.     Organizátor zápasu zapožičia družstvu súpera na rozcvičenie 25 ks pukov. 



Smernica 2LS 2020/2021     5 
 

8.5.   Domáce družstvo nastupuje spravidla vo svetlých dresoch, hosťujúce družstvo spravidla v tmavých dresoch, ak sa 

družstvá nedohodnú inak. Riadiace orgány súťaží môžu najneskôr 90 dní pred začiatkom súťažnej sezóny 

prekontrolovať a zladiť dresy jednotlivých družstiev v príslušných súťažiach. 
8.6.   Domáci klub zabezpečí nahrávanie a vloženie videozáznamu z majstrovského zápasu 2LS z video-podporného systému, 

alebo prostredníctvom dodaného video-setu SZĽH, alebo inak do video-archívu SZĽH. Nedodržanie tohto ustanovenia 

klubom v príslušnej súťaži sa považuje za disciplinárne previnenie s výnimkou prípadov, kedy sa preukáže, že 

nedodržanie stanovenej povinnosti nebolo zavinené klubom a to na základe posúdenia riadiaceho orgánu súťaže a 

odborného oddelenia SZĽH. V prípade, že počas sezóny bude k dispozícii iný systém nahrávania a vkladania 

videozáznamov, riadiaci orgán vydá k tomu osobitné usmernenie. 
8.7. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný predpis. 
8.8. Klub je povinný poskytnúť delegátovi SZĽH súčinnosť v zmysle osobitného predpisu. 
 

Článok IX. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty 

9. 1.   PREDĹŽENIE  
9.1.1. Základná časť, Nadstavbová časť celoslovenská / regionálna   
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.  
9.1.2.  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.  
9.1.3. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 1 až 4 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 desať (10) 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 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.  
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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.  
9.1.4. Stretnutia o zlatú medailu - postup v stretnutí (zápase) č. 5 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.  
9.2. 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.  
9.3.     SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ: 

Ak je po skončení riadneho hracieho času pri akomkoľvek stretnutí remíza, družstvá hrajú predĺženie v trvaní a s 

počtom hráčov podľa predpisov, s tým, že to družstvo ktoré strelí gól ako prvé sa stane víťazom.  

Ak počas predĺženia žiadne z družstiev neskóruje, potom sa pri samostatných nájazdoch postupuje podľa 

nasledovného postupu: 

1. Samostatné nájazdy sa uskutočnia na oboch stranách ľadovej plochy. Pred samostatnými nájazdmi počas času 

určeného na úpravu ľadovej plochy sa rolbou upraví štrnásť metrov pozdĺžny úsek ľadovej plochy medzi bodmi na 

vhadzovanie v obranných pásmach a bodmi na vhadzovanie pri modrých čiarach. 

2. Samostatné nájazdy sa začínajú tak, že päť (5) rôznych strelcov z každého družstva sa strieda pri samostatných 

nájazdoch. Nie je potrebné vopred určiť mená hráčov. Zúčastniť sa na samostatných nájazdoch sú spôsobilí 4 brankári 

a všetci hráči z oboch tímov uvedení na oficiálnej súpiske s výnimkou hráčov uvedených nižšie v bode 3.  

3. Hráčovi, ktorému nestihol uplynúť uložený trest pred koncom predĺženia nie je umožnené zúčastniť sa na strieľaniach 

a musí zostať na trestnej lavici alebo v šatni. Rovnako hráči, ktorým bol uložený trest počas samostatných nájazdoch, 

musia až do konca týchto nájazdov zostať na trestnej lavici alebo v šatni.  

4. Rozhodca zavolá kapitánov oboch družstiev do územia rozhodcov a hodením mincou rozhodne o tom, ktoré družstvo 

začína nájazdy ako prvé. Víťaz hodu mincou rozhodne o tom, či jeho družstvo vykonáva samostatný nájazd ako prvé 

alebo ako druhé.  

5. Brankári si ponechajú tú istú bránku ako počas predĺženia a môžu zostať vo svojom bránkovisku aj počas 

samostatných nájazdov druhého družstva.  

6. Po každom nájazde môže družstvo vymeniť brankára.  
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7. Strely možno vykonať v súlade s Pravidlom 63 Oficiálnych pravidiel ĽH IIHF.  

8. Hráči oboch družstiev sa striedajú v nájazdoch na bránu až dovtedy, kým nie je strelený rozhodujúci gól. Zvyšné 

nájazdy sa už nevykonávajú.  

9. Ak je stav nerozhodný aj po všetkých nájazdoch oboch družstiev, postup pokračuje rozstrelom po jednom hráčovi 

z každého družstva, s tými istými alebo novými hráčmi. To družstvo, ktoré v prvých piatich samostatných nájazdoch 

začínalo ako druhé, začína v rozstrele ako prvé. Stretnutia sa končí hneď ako sa rozhodne v dueli dvoch hráčov. Pri 

každom nájazde pri nerozhodnom stave pri rozstrele môže družstvo použiť toho istého hráča.  

10. Oficiálny zapisovateľ skóre zaznamená všetky uskutočnené strely, hráčov, brankárov a strelené góly.  

11. Iba rozhodujúci gól sa započítava do výsledku stretnutia. Gól sa pripočíta tomu družstvu, ktoré ho strelilo a na úkor 

toho družstva, ktoré ho dostalo.  

12. V prípade, že družstvo odmietne účasť v samostatných nájazdoch, znamená to prehru tohto družstva a druhému 

družstvu sa pridelia 3 body za výhru. V prípade, že hráč odmietne strieľať vyhlási sa, že „nebol gól“ pre jeho družstvo.  

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
10.1.  Riadiaci orgán súťaže je oprávnený upraviť systém samostatných nájazdov a predĺženia. 
10.2.  Táto smernica bola prerokovaná Ligovou radou 2. ligy seniorov, schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 a nadobúda  

          platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 

 

 

Miroslav Šatan       Ivan Pulkert 

prezident SZĽH       generálny sekretár SZĽH 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
1. Liga juniorov pre sezónu 2020/2021 

 

Článok 1. 
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. 1. liga juniorov je druhá najvyššia súťaž juniorov v ľadovom hokeji organizovaná na území 
Slovenskej republiky.  

1.3. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 1LJ.   

1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.5. PP je Prestupový poriadok SZĽH 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice 

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 

touto smernicou upravené, platia v zmysle SP a PP. 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.     Riadiacim orgánom 1. Ligy juniorov je Športové oddelenie SZĽH.  
3.2.     Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.3.     Rozhodnutia vydáva Športové oddelenie SZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím 

orgánom voči rozhodnutiam ŠO SZĽH  je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4.  
Účastníci súťaže 

Skupina A 

1. HC Nové Zámky 

2. HK ‘95 Považská Bystrica 

3. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 

4. HK Trnava 

5. HOBA Bratislava 

6. Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o. 
 

 

 



Skupina B 

1. HK Mládež Michalovce 

2. MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

3. Prešov Penguins 

4. MHK Kežmarok 

 

Článok 5. 
Systém súťaže 

5.1. Formát súťaže 

1. Základné regionálne časti (ZČ): 
Skupina A: družstvá odohrajú šesť krát každý s každým 30 zápasov (3x doma, 3x vonku) vo 

svojej skupine 

Skupina B: družstvá odohrajú osem krát každý s každým 24 zápasov (4x doma, 4x vonku) vo 

svojej skupine 

2. Kvalifikačný turnaj 

Po ukončení základných častí družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste v skupine „A“ 
a družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste v skupine „B“, odohrajú kvalifikačný turnaj 

o postup do skupiny „O Play- off“ extraligy juniorov. Družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. 

mieste v kvalifikačnom turnaji  postúpia do  EXJ do časti „O Play- off“.  

Družstvá, ktoré sa umiestnia v kvalifikačnom turnaji  na 3. a 4. mieste budú pokračovať v 1LJ 

v nadstavbovej skupine „O Play- out“ extraligy juniorov.  

Propozície kvalifikačného turnaja budú stanovené pred začiatkom turnaja. 

3. Nadstavbová celoštátna časť: O Play- out  extraligy juniorov  

Družstvá zo základných regionálnych častí A a B, ktoré nepostúpili do kvalifikačného turnaja 
a družstvá ktoré sa umiestnili na 3. a 4. mieste v kvalifikačnom turnaji  odohrajú 2 krát každý 
s každý celkom 14 zápasov (1x doma, 1x vonku). Družstvá, ktoré  po ukončení nadstavbovej 
časti „O play out“ budú umiestnené na 1. a 2. mieste postúpia do časti „Play out“ extraligy 

juniorov. 

4. Regionálne turnaje 

Pre družstvá, ktoré sa umiestnia na 3. – 8. mieste v časti „O Play- out“ bude vytvorený systém 
regionálnych turnajov, ktoré odohrajú ako súčasť súťaže. 

5.2. Základná časť a Nadstavbová časť sa hrá trojbodovým systémom podľa čl. 6.9 Súťažného 
poriadku 

3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase 

0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase 

1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase 

1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy 

 

 

 

 



5.3. Postupy z 1. Ligy juniorov  v sezóne 2020/2021:  
Právo účasti v Extralige juniorov pre sezónu 2021/2022 získajú družstvá, ktoré postúpia do 
„Play- off“ extraligy juniorov a zároveň družstvá, ktoré skončia na 1. a 2. mieste v časti „Play- 

out“ extraligy juniorov 

Družstvá, ktoré sa  v časti „Play- out“ extraligy juniorov po jej ukončení umiestnia na 3. až 6. 
mieste (celkom 4 družstvá),  zostupujú pre sezénu 2021/2022 priamo do 1. Ligy juniorov.  

 

Článok 6. 
Športovo-technické podmienky 

6.1. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas 1. Ligy juniorov  musí obsahovať najmenej desať (10) 
korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) brankárov 

6.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie junior, t.j. hráči narodení v roku 2001 

a 2002. 

6.3. V stretnutiach 1. Ligy juniorov sa povoľuje štart hráčov ročníka 2000. Maximálny počet hráčov 
ročníka 2000 v jednom zápase a za jedno družstvo sú  traja (3) hráči materského klubu alebo 
klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH. Štart brankára narodeného v r. 2000 je 

zakázaný.  Výnimka bude udelená v prípade, že družstvo juniorov bude mať na základe 
nominačného listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 2001, 2002 v projektoch 

HK VSR SR 20 alebo SR 18 povoľuje sa počas nominácie štart brankára narodeného v roku 2000 

materského klubu alebo klubu, s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v kategórii junior 
započítavajúceho do počtu 3 hráčov v jednom dni. Do povoleného počtu 3-och hráčov roku 
narodenia 2000 nemôže byť zaradený cudzinec, ktorý je v materskom klube na limitovanom 

alebo nelimitovanom transfere. Nastúpenie vyššieho počtu hráčov podľa tohto ustanovenia je 
považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

6.4. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS 

SZĽH nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, 

alebo brankárov. 

Pre súťaž 1. Ligy juniorov môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie dorast, narodení v roku 

2003 a 2004 a hráči vekovej kategórie kadet narodení v roku 2005 a od 1.1.2006 do 

31.8.2006. Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený 
štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu.  
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného zaevidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé 
jedno      nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia  
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé 
jedno      nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za 
každé jedno nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia  

6.5. Na zápas 1.Ligy juniorov môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte v súlade s PP  SZĽH. 

Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve zmysle čl. 
13. a čl. 14. Prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym 
previnením klubu. 



Hráči narodení v roku 2002 a 2001 na striedavom štarte podľa článku 13. PP SZĽH môžu po 

skončení základnej časti súťaže v ďalších zápasoch nastupovať len za to družstvo, v ktorom 

odohrajú po tomto dátume prvý zápas. 

6.6. V súťaži 1. Ligy juniorov je povolený štart jedného zahraničného hráča v zápase v jednom 

družstve a to výhradne na pozícii korčuliara. Štart zahraničného hráča – brankára v súťaži 1. 

Ligy juniorov nie je povolený. ( SP SZĽH bod 2.1.4.7.) Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných 
hráčov, alebo nastúpenie zahraničného hráča - brankára je považované za neoprávnený štart 
hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

6.7. Hokejista do dovŕšenia 18 rokov môže mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. 

Uzatvorenie zmluvy do dovŕšenia 18 rokov nie je podmienkou na štart hráča v súťažiach SZĽH. 
Ak uzatvorí hokejista do dovŕšenia 18 rokov hráčsku zmluvu, táto musí byť uzatvorená a 
podpísaná zákonnými zástupcami hokejistu. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, 
zmien a príloh musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy 
zmluvnými stranami najneskôr však do odohrania druhého súťažného zápasu.  Za splnenie 
tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že klub uzatvorí 
s hráčom hráčsku zmluvu je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného poplatku 
100 € za každý jeden prípad nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH. 

6.8. Hokejista po dovŕšení 18 roku veku musí mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, ktorá je 
podmienkou na štart hráča v súťažiach SZĽH. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, 
zmien a príloh musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy 
zmluvnými stranami najneskôr však do odohrania druhého súťažného zápasu.  Za splnenie 
tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti je previnením klubu, ktoré 
sa potrestá uložením sankčného poplatku 500 € za každý jeden prípad nezaevidovania zmluvy 
v IS SZĽH. 

6.9. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 

nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 
previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 
potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 

vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€.  
 

Článok 7. 
Všeobecne podmienky 

7.1. V súťaži 1. Ligy juniorov sa odporúča, aby hráči jedného družstva nastúpili v prilbách a 
hokejových nohaviciach rovnakej farby. 

7.2. Hráči sú povinní nosiť certifikovaný  celotvárový chránič tváre (mriežka) a krku (nákrčník). 

7.3. Hráči vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sú povinný 
používať certifikovaný chránič zubov. 

7.4. Riadiaci orgán mládežníckych súťaží z dôvodu požiadaviek klubov vydáva rozhodnutie pre 
usporiadateľov stretnutí (domáce družstvá) kategórie 1LJ 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). 



7.5. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 

7.6. Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené 
v samostatnej smernici. 

 

Článok 8. 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty v predĺžení 

8.1. Predĺženie 

8.1.1. 

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. 
Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 5:00 minút a okamžite začne predĺženie.  
Družstvá nemenia strany. Počas trojminútovej prestávky zostávajú hráči na svojej striedačke. 
Brankári môžu 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. 

8.1.2.  

Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí play-off, klasifikačných 
stretnutiach 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 štyria (4) korčuliari a jeden (1) brankár.  
Predĺženie začína po trojminútovej prestávke. Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 
10:00 minút a okamžite začne predĺženie. Družstvá nemenia strany. Počas trojminútovej 
prestávky zostávajú hráči na svojej striedačke.Brankári môžu 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. 

8.2. Samostatné nájazdy po predĺžení 

Ak sa  v stretnutiach nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa 
nasledujúcich pravidiel:  

1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky po krátkej prestávke, počas ktorej sa ľadová plocha 
neupravuje.  

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

8.3. Tresty v predĺžení 

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. 

 

 

 

 



Článok 9. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením.  
9.2. Táto smernica bola schválená VV SZĽH dňa 23.9.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

jej  schválenia.  
9.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny 

počtu účastníkov súťaže. 
 

 

 

 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
1. Liga dorastu pre sezónu 2020/2021 

 
Článok 1. 

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. 1. Liga dorastu (1LD) je druhá najvyššia súťaž dorastu v ľadovom hokeji organizovaná na území 
Slovenskej republiky. Mediálny názov súťaže je K-Classic 1. liga dorastu .  

1.3. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 
v 1LD.   

1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.5. PP je Prestupový poriadok 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice  

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 
touto smernicou upravené, platia SP a PP. 

 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.     Riadiacim orgánom 1. Ligy dorastu je Športové oddelenie (ŠO) SZĽH.  
3.2.     Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.4.     Rozhodnutia vydáva Športové oddelenie SZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím 

orgánom voči rozhodnutiam ŠO SZĽH  je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4.  
Účastníci súťaže 

Skupina A 

1. HC SLOVAN Bratislava, a.s. družstvo „B“ 

2. HK HAVRANI Piešťany 

3. HK Levice 

4. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 
5. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo 

6. HOBA Bratislava 

Skupina B 

1. HC 07 Detva 

2. HC Topoľčany 

3. HK ‘95 Považská Bystrica 

4. HK Iskra Partizánske 



5. HK Spartak Dubnica 

6. MŠHK - mládež Prievidza, n.o. 

Skupina C 

1. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš 

2. MHK Ružomberok 

3. Mládež HC 46 Bardejov 

4. MŠKM Trebišov 

5. Prešov Penguins 

6. HK Brezno 

7. LIBA ACADEMY 11 

 

Článok 5. 
Systém súťaže 

5.1. Formát súťaže 

1. Základná časť (ZČ): 
Skupina A a B: družstvá odohrajú šesť krát každý s každým 30 zápasov (3x doma, 3x vonku) vo 

svojej skupine. 

Skupina C: družstvá odohrajú štyri krát každý s každým 24 zápasov (2x doma, 2x vonku) vo 
svojej skupine. 

2. Nadstavbová časť 

a) O Extraligu 

Do časti „O Extraligu“ postúpia družstva umiestnené na 1. a 2. mieste vo svojej skupine 

po ukončení základnej časti. 6 družstiev odohrá štyri krát každý s každým 20 zápasov 
(2x doma, 2x vonku) 

Do tejto časti súťaže nemôže zo základnej skupiny „A“ postúpiť HC Slovan Bratislava 

a.s. družstvo „B“,  bez ohľadu na jeho umiestnenie v základnej časti skupiny „A“. 

V prípade, že sa HC Slovan Bratislava a.s. družstvo „B“ umiestni na 1. alebo 2. mieste 

základnej časti skupiny „A“, do časti „O extraligu“ postúpi družstvo umiestnené na 3 
mieste tejto skupiny.  

b) O regionálne poháre  

Skupina A a B: družstvá umiestnené na 3.-6. mieste vo svojej skupine po ukončení ZČ 
sa spoja do jednej skupiny a odohrajú 2 krát každý s každým 14 zápasov (1x doma, 1x 
vonku) v rámci  tejto jednej skupiny. Do tejto časti súťaže bude  zaradený HC Slovan 
Bratislava a.s. družstvo „B“ bez ohľadu na jeho umiestnenie v skupine „A“ ZČ.  

Skupina C: družstvá umiestnené na 3.-7. mieste vo svojej skupine po ZČ odohrajú štyri 
krát každý s každým 16 zápasov (2x doma, 2x vonku) vo svojej skupine. 

5.2. Základná a nadstavbová časť sa hrá trojbodovým systémom podľa čl. 6.9 Súťažného poriadku 

3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase 

0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase 

1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase 

1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy 

 

 

 

 

 



5.3. Postupy z 1. Ligy dorastu sa v sezóne 2020/2021 : 
Družstvo, ktoré skončí na prvom (1.) mieste v časti „O Extraligu“ postupuje priamo do EXD pre 
sezónu  2021/2022. 

Družstvo, ktoré skončí v časti „O Extraligu“ na druhom (2.) mieste odohrá s družstvom EXD 
umiesteným na piatom (5.) mieste v časti „Play- out“ EXD baráž na 2 víťazné zápasy (V-D-D 

z pohľadu tímu, ktorý bojuje o udržanie sa v EXD). Víťaz baráže (klasifikačných zápasov) sa 

stáva účastníkom Extraligy dorastu a porazený sa stáva účastníkom 1. ligy dorastu pre 

sezónu 2021/22. 
 

Článok 6. 
Športovo-technické podmienky 

6.1.  Súpiska družstva Klubu pre každý zápas 1. Ligy dorastu  musí obsahovať najmenej desať (10) 
korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) brankárov 

6.1.1.  

Klub Extraligy dorastu, ktorý má zaradené družstvo aj v 1. lige dorastu, t.j. viac ako jedno družstvo 
jednej vekovej kategórie, zaradené v súťažiach SZĽH, musí mať súpisku „A“ družstva. Na súpiske 
„A“ družstva musí byť uvedených najmenej 15 korčuliarov a 1 brankár.  
6.1.2.  

Družstvo „A“ je družstvo zaradené do súťaže Extraligy dorastu, družstvo „B“ je družstvo zaradené 
do 1. ligy dorastu.  

6.1.3.  

Hokejistu, ktorý je na súpiske „B“ družstva a odohral za „A“ družstvo 36 a viac zápasov, musí klub 
bez zbytočného odkladu doplniť na súpisku „A“ družstva. Takto zaradený hokejista na súpiske 
„A“ družstva už nemôže hrať za „B“ družstvo.  
6.1.4.  

Doplnenie súpisky je možné vykonať po odohratí jednej polovice základnej časti súťaže (po 
odohratí 26 kôl základnej časti EXD). Najviac 5 korčuliarov a 1 brankár z pôvodnej súpisky 
družstva „A“, ktorí neodohrali viac ako 16 zápasov v extralige dorastu, môže byť zo súpisky 
vyškrtnutých a nahradených inými. Vyškrtnutí hokejisti už nemôžu štartovať za „A” družstvo v 
príslušnej sezóne. Zmenu súpisky potvrdzuje SZĽH.  
6.1.5.  

V prípade prestupu alebo hosťovania hokejistu zaradeného na súpisku „A“, alebo na súpisku „B“, 
je klub povinný takéhoto hokejistu zo súpisky bezodkladne vyškrtnúť a nahradiť ho iným 
hokejistom.  

6.1.6.  

Súpisku „A“ družstva potvrdzuje SZĽH pred prvým zápasom „A“ družstva. Jednu kópiu súpisky 
musí mať „B” družstvo vždy k dispozícii pri zápase a predložiť ju pred stretnutím rozhodcovi 
stretnutia.  

6.1.7.  

Nepredloženie alebo nepotvrdenie súpisky sa považuje za disciplinárne previnenie. Súpisky 
registruje Matrika SZĽH.  

6.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie dorast, t.j. hráči narodení v roku 2003 

a 2004. 

6.3. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS SZĽH 
nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, alebo 
brankárov. 
Pre súťaž 1. Ligy dorastu môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie kadet, narodení v roku 

2005 a od 1.1.2006 do 31.8.2006 a hráči vekovej kategórie 8 HT starší žiaci narodení od 
1.9.2006 do 31.8.2007. 



Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 150 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 300 € za každé jedno 

nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 600 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  

6.4. V zápasoch 1. Ligy dorastu môžu nastupovať aj ženy ročníka 2002-2001. Maximálny počet 
omladšených žien v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

6.5. Na zápas 1. Ligy dorastu môžu nastúpiť aj hráči na striedavom štarte súlade s PP SZĽH. 
 Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve v zmysle 

čl. 13. a čl. 14. Prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár.  

Nastúpenie vyššieho počtu hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený 
štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

Hráči narodení v roku 2004 a 2003 na striedavom štarte podľa článku 13. PP SZĽH môžu po 
skončení základnej časti súťaže v ďalších zápasoch nastupovať len za to družstvo, v ktorom 

odohrajú po tomto dátume prvý zápas. 

6.6. Do kategórie Dorastu (Extraliga, 1.Liga Dorastu) môže byť omladšená hráčka seniorskej vekovej 
kategórie na základe doporučenia reprezentačného oddelenia a to maximálne  do dovŕšenia 
26 roku veku hráčky. 

6.7. V súťaži 1. Ligy dorastu je povolený štart jedného zahraničného hráča v zápase v jednom 

družstve a to výhradne na pozícii korčuliara. Štart zahraničného hráča – brankára v súťaži 1. 

Ligy dorastu nie je povolený ( SP SZĽH bod 2.1.4.7.) Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných 
hráčov, alebo nastúpenie zahraničného hráča - brankára je považované za neoprávnený štart 
hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

6.8. Hokejista do dovŕšenia 18 rokov môže mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu. 

Uzatvorenie zmluvy do dovŕšenia 18 rokov nie je podmienkou na štart hráča v súťažiach 
SZĽH. Ak uzatvorí hokejista do dovŕšenia 18 rokov hráčsku zmluvu, táto musí byť uzatvorená 
a podpísaná zákonnými zástupcami hokejistu. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, 
zmien a príloh musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy 
zmluvnými stranami najneskôr však do odohrania druhého súťažného zápasu.  Za splnenie 

tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti v prípade, že klub uzatvorí 
s hráčom hráčsku zmluvu je previnením klubu, ktoré sa potrestá uložením sankčného 
poplatku 100 € za každý jeden prípad nezaevidovania zmluvy v IS SZĽH. 

6.9. Hokejista po dovŕšení 18 roku musí mať  s klubom uzatvorenú hráčsku zmluvu, ktorá je 
podmienkou na štart hráča v súťažiach SZĽH. Takto uzatvorená zmluva vrátane jej dodatkov, 
zmien a príloh musí byť registrovaná v IS SZĽH najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy 

zmluvnými stranami najneskôr však do odohrania druhého súťažného zápasu.  Za splnenie 
tejto povinnosti je zodpovedný klub. Nesplnenie si tejto povinnosti je previnením klubu, ktoré 
sa potrestá uložením sankčného poplatku 500 € za každý jeden prípad nezaevidovania zmluvy 
v IS SZĽH. 



6.10. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 
previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 
potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 
vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€. 

 

Článok 7. 
Všeobecne podmienky 

7.1. V súťaži 1. Ligy dorastu je odporúčané, aby hráči jedného družstva nastúpili v prilbách a 
hokejových nohaviciach rovnakej farby. 

7.2. Hráči sú povinní nosiť certifikovaný  celotvárový chránič tváre (mriežka) a krku (nákrčník). 

7.3. Riadiaci orgán mládežníckych súťaží z dôvodu požiadaviek klubov vydáva rozhodnutie pre 
usporiadateľov stretnutí (domáce družstvá) 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). 

7.4. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 

7.5.  Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené v 
samostatnej smernici. 

 

Článok 8. 
Predĺženie, tresty v predĺžení, samostatné nájazdy 

8.1. Predĺženie 

8.1.1. 

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. 
Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 5:00 minút a okamžite začne predĺženie.  
Družstvá nemenia strany.  
Počas trojminútovej prestávky zostávajú hráči na svojej striedačke. 
Brankári môžu 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. 
8.1.2.  

Ak je na konci bežnej tretej (3) dvadsať (20) minútovej tretiny v stretnutí play-off alebo 

klasifikačných stretnutiach 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 štyria (4) korčuliari a jeden (1) brankár.  
Predĺženie začína po trojminútovej prestávke.  



Po skončení prestávky sa časomiera nastaví na 10:00 minút a okamžite začne predĺženie. 
Družstvá nemenia strany.  
Počas trojminútovej prestávky zostávajú hráči na svojej striedačke.  
Brankári môžu 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. 

8.2. Samostatné nájazdy po predĺžení 
Ak sa  v stretnutiach 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 ako náhle súboj dvojice hráčov 
prinesie rozhodujúci výsledok.    

9. Oficiálny zapisovateľ stretnutia zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov 
nájazdov, brankárov a dosiahnuté góly.  
Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku stretnutia. Tento gól bude 
zaznamenaný iba úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal.  

8.3. Tresty v predĺžení 
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. 

 

Článok 9. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením.  
9.2. Táto smernica bola schválená VV SZĽH dňa 23.9.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej  

schválenia.  
9.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 

účastníkov súťaže. 
 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
Liga kadetov pre sezónu 2020/2021 

 

Článok 1. 
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. Liga kadetov (LKA) je súťaž kadetov v ľadovom hokeji organizovaná na území Slovenskej republiky.  
1.4.Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží v          
LKA 

1.5. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.6. PP je Prestupový poriadok 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice  

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 
touto smernicou upravené, platia SP a PP. 

 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.     Riadiacim orgánom Ligy kadetov je Športové oddelenie (ŠO) SZĽH.  
3.2.     Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.4.     Rozhodnutia vydáva Športové oddelenie SZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím 

orgánom voči rozhodnutiam ŠO SZĽH  je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4. 
Účastníci súťaže 

Skupina A 

1. HC SLOVAN Bratislava – mládež 

2. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 
3. HOBA Bratislava  

4. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo 

5. HC Petržalka 2010 Bratislava 

6. HK Trnava 

7. HK Lokomotíva Nové Zámky 

8. MHKM Skalica, n.o. 

 

 

 

 



Skupina B 

1.  HK DUKLA Trenčín n.o. 
2. Mestský mládežnícky HK Nitra 

3. MŠK Púchov 

4. HK Iskra Partizánske 

5. HK Spartak Dubnica 

6. MŠHK - mládež Prievidza, n.o. 
7. HC Topoľčany 

8. MsHKM Žilina, s.r.o. 
9. HK Levice 

 

Skupina C 

1. HC ‘05 Banská Bystrica 

2. HKM Zvolen – mládež 

3. MHA Martin 

4. HK ALTIS Orava 

5. MHK Ružomberok 

6. MHK Dolný Kubín 

7. HK Brezno 

8. HC 07 Detva 

9. HC Lučenec 

 

Skupina D 

1. HC Košice 

2. HK ŠKP Poprad 

3. HK Mládež Michalovce 

4. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš 

5. Prešov Penguins 

6. HK Spišská Nová Ves 

7. HK HUMENSKÉ LEVY 

 

Článok 5. 
Systém súťaže 

5.1. Model súťaže 

1. Základná časť (ZČ) 
Prihlásené družstvá budú rozdelené do 4. skupín (A, B, C, D). 
Družstvá odohrajú v skupine 1x doma 1x vonku proti družstvám zo skupiny. 

2. Nadstavbová časť 

a) Top 14 

Družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste v skupinách (A, B, C, D) po základnej časti postupujú do 
skupiny Top 14. 

Družstvá umiestnené na 4. miestach v skupinách (A, B, C, D) postupujú na kvalifikačný turnaj 
o dve postupové miesta do skupiny Top 14. 
Družstvá v skupine Top 14 odohrajú 1x doma 1x vonku proti družstvám zo skupiny. 

Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú. 

 

 



 

b) Regionálne poháre 

Družstvá, ktoré nepostúpia do skupiny Top 14 vytvoria skupiny v ktorých odohrajú dlhodobú 
časť o poháre jednotlivých skupín.  
Počet družstiev a skupín určí SZĽH na základe geografickej polohy družstiev. 

Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú. 

3. Záverečný turnaj štyroch o titul Majster SR v kategórii kadet 

Družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste v skupine Top 14 sa kvalifikujú na záverečný turnaj ligy 
kadetov o titul Majstra Slovenskej Republiky. Víťaz turnaja získa titul Majster Slovenskej 
republiky. 

5.2. Základná a nadstavbová časť sa hrá dvojbodovým systémom podľa čl. 6.8 Súťažného poriadku 

-   2 body víťaznému družstvu 

-   po 1.  bode každému družstvu za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase 

-   0 bodov družstvu, ktoré prehralo 

 

Článok 6. 
Športovo-technické podmienky 

6.1.  Súpiska družstva Klubu pre každý zápas Ligy kadetov  musí obsahovať najmenej 10 korčuliarov 
a 1 brankára, najviac 20 korčuliarov a 2 brankári. 

6.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie kadet, t.j. hráči narodení od 1. 1. 2005 do 

31. 8. 2006. 

6.3. V jednom zápase môžu nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to 8 hráčov vrátane 
brankára / brankárov na základe platného ostaršenia v IS SZĽH. 
Pre súťaž Ligy kadetov môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie starší žiak 8. ročník, 

narodení od 1. 9. 2006 do 31.8.2007. 

Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 100 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 200 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 400 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia 

6.4. V zápasoch Ligy kadetov môžu nastupovať aj dievčatá ročníka 2004-2003. Maximálny počet 
omladšených dievčat v jednom zápase v jednom družstve sú 3 korčuliarky a 1 brankárka. 
Nastúpenie vyššieho počtu hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 

6.5. Striedavý štart z nižšej súťaže do vyššej a naopak je možný. Striedavý štart v rovnakej úrovni 
súťaže kadetov 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. 



6.6. V súťaži Ligy kadetov je povolený štart dvoch zahraničných hráčov v zápase v jednom družstve 
bez obmedzenia na post hráča. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov, je považované 
za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

6.7. Organizácia a priebeh stretnutia: 

Vždy 15 minút pred začiatkom zápasu začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po 
prvej a druhej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. 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 zápasu  
1. tretina  

15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy  
2. tretina   

15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy  
3. tretina  

koniec zápasu pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami, podávanie rúk na ľadovej 
ploche, opustenie ľadovej plochy.  
 

Článok 7. 
Všeobecne podmienky 

7.1. V súťaži Ligy kadetov je odporúčané, aby hráči jedného družstva nastúpili v prilbách a 
hokejových nohaviciach rovnakej farby. 

7.2. Hráči sú povinní nosiť certifikovaný  celotvárový chránič tváre (mriežka) a krku (nákrčník). 

7.3. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 

7.4. Športovo-technické nastavenia príslušných častí v súvislosti s COVID-19 budú upresnené 
v samostatnej smernici. 

 

Článok 9. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením.  
9.2. Táto smernica bola schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

jej  schválenia.  
9.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 

účastníkov súťaže. 
 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
Starší žiaci 8. ročník pre sezónu 2020/2021 

 

Článok 1. 
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. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 
Starších žiakov 8. ročník. 
1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.5. PP je Prestupový poriadok 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice  

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 
touto smernicou upravené, platia SP a PP. 

 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1. Riadiacim orgánom súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja  
v rozsahu poverenia od SZĽH. 

3.2. Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.3. Rozhodnutia vydáva RZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči 

rozhodnutiam RZĽH je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4. 

Účastníci súťaže 

4.1. Regionálne na základe platných prihlášok družstiev.  Účastníci a model súťaže regionálne. 
 

Článok 5. 
Športovo – technické podmienky 

5.1. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas  Ligy starších žiakov 8. ročník musí obsahovať najmenej 
desať (10) korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) 

brankárov. 

5.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie starší žiaci 8. ročník, t.j. hráči narodení 
od 1.9.2006 do 31.8.2007 a hráči na základe platného omladšenia. 



5.3. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS 

SZĽH nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, 
alebo brankárov. 
Pre súťaž Ligy starších žiakov 8. ročník môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie starší žiak 
7. ročník, narodení od 1.9.2007 do 31.8.2008.  

Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  
a je disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 100 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 200 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 400 € za každé 
jedno nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  

5.4.  V zápasoch Ligy starších žiakov 8. ročník môžu nastupovať aj dievčatá ročníka 2005 a mladšie. 

Maximálny počet omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 brankárka. 
Nastúpenie vyššieho počtu hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 

5.5. Na zápas  Ligy starších žiakov 8. ročník môžu nastúpiť aj hráči na striedavý štart z nižšej súťaže 
do vyššej a naopak. 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 a PP SZĽH. 

Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve v zmysle 

čl. 13. a čl. 14 prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym 
previnením klubu. 

5.6.  V súťaži Ligy starších žiakov 8. ročník  je povolený štart dvoch zahraničných hráčov v zápase 
v jednom družstve bez obmedzenia postu. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je 
považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

5.7. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 

nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 

previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 

potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 

vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€. 
 

Článok 6. 

Všeobecne podmienky 

6.1. 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.  

6.2. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 

 



 

6.3. POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 

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. 
Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých hráčov 
v zápase.  

6.4. ÚPRAVA PRAVIDIEL HRY 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY –  hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH 
s výnimkou zakázaného uvoľnenia – automatické (nie hybridné).  
STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového 
hokeja. 

STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 

ľadového hokeja. 

6.5. POSUDZOVANIE TRESTOV 

- 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.  

- 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).  

- Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO ZDVIHNUTOU 
HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži  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.  

6.6. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 

6.7. PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

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 zápasu 

    



1. tretina 

  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 

  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 

  koniec zápasu  

6.8. KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH)  

6.8.1. 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.  

6.8.2.  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. 

6.8.3. Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu poistenca 

hokejistu.  

6.8.4. 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. 

 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. 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. 

7.2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 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.  

7.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 
účastníkov súťaže. 



 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
Liga Starší žiaci 7. ročník pre sezónu 2020/2021 

 

Článok 1. 
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. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 
Starších žiakov 7. ročník. 
1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.5. PP je Prestupový poriadok 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice  

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 
touto smernicou upravené, platia SP a PP. 

 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1. Riadiacim orgánom súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH.  

3.2. Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.4.  Rozhodnutia vydáva RZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči 

rozhodnutiam RZĽH je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4. 
Účastníci súťaže 

4.1. Regionálne na základe platných prihlášok družstiev.  Účastníci a model súťaže regionálne. 
 

Článok 5. 

Športovo-technické podmienky 

5.1. Súpiska družstva Klubu pre každý zápas  Ligy starších žiakov 7. ročník musí obsahovať najmenej 
desať (10) korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) 

brankárov 

5.1.1. V prípade ak má klub v súťaži dve družstvá je povinný odoslať na Matriku SZĽH pred začiatkom 
súťaže súpisku družstva A a súpisku družstva B na ktorých musí byť minimálne jedenásť (11) hráčov.  



a/ Po odohratí jednej tretiny zápasov základnej časti, môže klub upraviť súpisky družstiev A a B 

maximálne však 5 hráčov môže byť presunutých z družstva A do družstva B a maximálne 5 hráčov 
môže byť presunutých z družstva B do družstva A. 

b/ Po skončení základnej časti, môže klub upraviť súpisky družstiev A a B maximálne však 5 
hráčov môže byť presunutých z družstva A do družstva B a maximálne 5 hráčov môže byť 
presunutých z družstva B do družstva A. 

c/ V prípade dlhodobého zranenia hráča, klub môže na základe písomnej žiadosti požiadať 
o úpravu jednotlivých súpisiek družstiev A a B. 

d/ Hráči uvedení na súpiske družstva A môžu nastupovať na zápasy Ligy starších žiakov 7. ročník 
len za družstvo A.  

e/ Hráči uvedení na súpiske družstva B môžu nastupovať na zápasy Ligy starších žiakov 7. ročník 
len za družstvo B. 

   

 

5.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie starší žiaci 7. ročník, t.j. hráči narodení od 
1.9.2007 do 31.8.2008 a hráči na základe platného omladšenia. 

5.3. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS SZĽH 
nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, alebo 
brankárov. 
Pre súťaž Ligy starších žiakov 7. ročník môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie mladší žiak 
6. ročník, narodení od 1.9.2008 do 31.8.2009.  
Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 100 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 200 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 400 € za každé 
jedno nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia 

5.4. V zápasoch Ligy starších žiakov 7. ročník môžu nastupovať aj dievčatá narodené od 1.9.2006 

do 31.8.2007. Maximálny počet omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 

brankárka. Nastúpenie vyššieho počtu hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 

5.5.  Na zápas  Ligy starších žiakov 7. ročník môžu nastúpiť aj hráči na striedavý štart z nižšej súťaže 
do vyššej a naopak. 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 a PP SZĽH 

Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve v zmysle 

čl. 13. a čl. 14 prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym 
previnením klubu. 



5.6.  V súťaži Ligy starších žiakov 7. ročník  je povolený štart dvoch zahraničných hráčov v zápase 
v jednom družstve bez obmedzenia postu. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je 
považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

5.7. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 
previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 
potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 
vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€. 

 

Článok 6. 

Všeobecne podmienky 

6.1. 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.  

6.2. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 

6.3. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH s výnimkou 
zakázaného uvoľnenia – automatické (nie hybridné). 
STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového 
hokeja. 

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

6.4. Hrací čas - hrá sa 3 x 20 minút čistého času 

6.5. PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

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 zápasu 

   1. tretina 

  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 

  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 

  koniec zápasu  

 

 

 

 



 

6.6. POSUDZOVANIE TRESTOV 

6.6.1. 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.  

6.6.2. 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).  

6.6.3. Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO 
ZDVIHNUTOU HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži 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. 

6.7. KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH)  
6.7.1. 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.  

6.7.2.  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. 

6.7.3. Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu poistenca 
hokejistu.  

6.7.4. 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. 

 

 

 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. 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. 

7.2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 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.  

7.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 
účastníkov súťaže. 

 



SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
Mladších žiakov 6. ročník pre sezónu 2020/2021 

 

Článok 1. 
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. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží 
Mladších žiakov 6. ročník. 
1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 

1.5. PP je Prestupový poriadok 

1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 

Článok 2. 
Pôsobnosť smernice  

2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 
Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 

2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 
touto smernicou upravené, platia SP a PP. 

 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.  Riadiacim orgánom súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH.  

3.2. Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.4. Rozhodnutia vydáva RZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči 

rozhodnutiam RZĽH je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4. 
Účastníci súťaže 

4.1. Regionálne na základe platných prihlášok družstiev.  Účastníci a model súťaže regionálne. 
 

Článok 5. 

Športovo-technické podmienky 

 

5.1.  Súpiska družstva Klubu pre každý zápas  Ligy mladších žiakov 6. ročník musí obsahovať najmenej 
desať (10) korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) 

brankárov 

5.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie mladší žiaci 6. ročník, t.j. hráči narodení od 

1.9.2008 do 31.8.2009 a hráči na základe platného omladšenia. 



5.3. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS 

SZĽH nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, 
alebo brankárov. 
Pre súťaž Ligy mladších žiakov 6. ročník môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie mladší 
žiak 5. ročník, narodení od 1.9.2009 do 31.8.2010.  

Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  
a je disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 100 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 200 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 400 € za každé 
jedno nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  

5.4.  V zápasoch Ligy mladších žiakov 6. ročník môžu nastupovať aj dievčatá narodené od 1.9.2007 
do 31.8.2008. Maximálny počet omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 

brankárka. Nastúpenie vyššieho počtu hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je 

disciplinárnym previnením klubu. 

5.5. Na zápas  Ligy mladších žiakov 6. ročník môžu nastúpiť aj hráči na striedavý štart z nižšej súťaže 
do vyššej a naopak. 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 a PP SZĽH o  

striedavom štarte nasledovne:   

Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve v zmysle 

čl. 13. a čl. 14 prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym 
previnením klubu. 

5.6. V súťaži Ligy mladších žiakov 6. ročník  je povolený štart dvoch zahraničných hráčov v zápase 
v jednom družstve bez obmedzenia postu. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je 
považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

5.7. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 
previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 
potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 
vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€. 

 

Článok 6. 

Všeobecne podmienky 

6.1. 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.  

6.2. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 



6.3. POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 

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. 
Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých hráčov 
v zápase.  

6.4. ÚPRAVA PRAVIDIEL HRY 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH s výnimkou 
dĺžky a formy trestov a zakázaného uvoľnenia – automatické (nie hybridné).  
STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového 
hokeja s doplnením možnosti striedať po zakázanom uvoľnení. 
STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. 
ŠTATISTIKY – v kategórii mladších žiakov sa žiadne osobné štatistiky ani tabuľky zverejňovať 
nebudú. 

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. 

 

6.5. POSUDZOVANIE TRESTOV 

- 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. 

- 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. 

-    Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO ZDVIHNUTOU 
HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži 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. 

6.6. Hrací čas  

6.6.1. V prípade zápasov základnej časti 3 x 20 minút čistého času. 

6.6.2. V prípade turnajových zápasov sa hrá 3 x 15 minút čistého času bez úpravy ľadu, ak 
riadiaci orgán nestanoví inak. 

 

 



6.7. PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 

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 zápasu 

   1. tretina 

  15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 

  2. tretina 

3-minútová prestávka   
  3. tretina 

  koniec zápasu  

- Pri turnajovom spôsobe rozcvička 3 min. – rozkorčuľovanie bez puku. 

 

6.8. KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH)  
6.8.1. 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.  

6.8.2.  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. 

6.8.3. Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu poistenca 
hokejistu.  

6.8.4. 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. 
 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. 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. 

7.2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 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.  

7.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 
účastníkov súťaže). 

 



SMERNICA SZĽH 
Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 

Mladších žiakov 5. ročník pre sezónu 2020/2021 
 

Článok 1. 
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. Klubom (ďalej len „Klub“) je športová organizácia, ktorá je  členom SZĽH a jeho družstvo súťaží                           
Mladších žiakov 5. ročník. 
1.4. SP je Súťažný poriadok SZĽH 
1.5. PP je Prestupový poriadok 
1.6. Zahraničným hokejistom Klubu je hokejista, ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR.    
1.7. IS SZĽH je elektronický informačný systém SZĽH. 

 
Článok 2. 

Pôsobnosť smernice  
2.1. Táto smernica upravuje a špecifikuje niektoré ustanovenia Súťažného poriadku a 

Prestupového poriadku  a vzťahuje sa na všetky Kluby, ak nie je ustanovené  inak. 
2.2. V tých častiach Súťažného poriadku a Prestupového poriadku, v ktorých nie sú tieto predpisy 

touto smernicou upravené, platia SP a PP. 
 

Článok 3. 
Riadiaci orgán súťaže 

3.1.  Riadiacim orgánom súťaže je SZĽH prostredníctvom Regionálnych zväzov ľadového hokeja 
v rozsahu poverenia od SZĽH.  

3.2. Nariadenia, Usmernenia a Rozhodnutia SZĽH sú záväzné pre Kluby.   
3.4. Rozhodnutia vydáva RZĽH v jednotlivých veciach pre určený Klub. Odvolacím orgánom voči 

rozhodnutiam RZĽH je Výkonný výbor SZĽH.  
 

Článok 4. 
Účastníci súťaže 

4.1. Regionálne na základe platných prihlášok družstiev.  Účastníci a model súťaže regionálne. 
 

Článok 5. 
Športovo-technické podmienky 

 
5.1.  Súpiska družstva Klubu pre každý zápas  Ligy mladších žiakov 5. ročník musí obsahovať najmenej 

desať (10) korčuliarov a jedného (1) brankára najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) 
brankárov 

5.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie mladší žiaci 5. ročník, t.j. hráči narodení od 
1.9.2009 do 31.8.2010 a hráči na základe platného omladšenia. 



5.3. V jednom zápase môžu na základe platného ostaršenia zaevidovaného a schváleného v IS SZĽH 
nastúpiť aj hokejisti z nižšej vekovej kategórie a to najviac 8 hráčov vrátane brankára, alebo 
brankárov. 
Pre súťaž Ligy mladších žiakov 5. ročník môžu byť ostaršení hráči vekovej kategórie prípravka 
4. ročník, narodení od 1.9.2010 do 31.8.2011.  
Nastúpenie vyššieho počtu ostaršených hráčov je považované za neoprávnený štart hráča  
a je disciplinárnym previnením klubu. 
Nastúpením hokejistu na zápas bez platného evidovaného ostaršenia je previnením klubu, 
ktoré sa potrestá sankčným poplatkom v nasledovnej výške: 

a/ za prvé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 100 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 
b/ za druhé previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 200 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia,  
c/ za každé ďalšie previnenie klubu sankčným poplatkom vo výške 400 € za každé jedno 
nastúpenie hokejistu bez platného evidovaného ostaršenia, 

5.4.  V zápasoch Ligy mladších žiakov 5. ročník môžu nastupovať aj dievčatá narodené od 1.9.2008 
do 31.8.2009. Maximálny počet omladšených dievčat v jednom zápase sú 3 korčuliarky a 1 
brankárka. Nastúpenie vyššieho počtu hráčok je považované za neoprávnený štart hráča  a je 
disciplinárnym previnením klubu. 

5.5. Na zápas  Ligy mladších žiakov 5. ročník môžu nastúpiť aj hráči na striedavý štart z nižšej súťaže 
do vyššej a naopak. 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 a PP SZĽH o striedavom štarte 
nasledovne:   

Maximálny povolený počet hokejistov hrajúcich v jednom zápase v jednom družstve v zmysle 
čl. 13. a čl. 14 prestupového poriadku je 5 korčuliarov a 1 brankár. Nastúpenie vyššieho počtu 
hráčov podľa tohto ustanovenia je považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym 
previnením klubu. 

5.6. V súťaži Ligy mladších žiakov 5. ročník  je povolený štart dvoch zahraničných hráčov v zápase 
v jednom družstve bez obmedzenia postu. Nastúpenie vyššieho počtu zahraničných hráčov je 
považované za neoprávnený štart hráča  a je disciplinárnym previnením klubu. 

5.7. Hokejista môže štartovať v zápase za podmienok uvedených v čl. 3.1.1 SP SZĽH. Ak hokejista 
nastúpi na zápas bez platnej lekárskej  prehliadky podľa čl. 3.1.1.2 SP SZĽH, dopustí sa 
previnenia v zmysle čl. 7.1.2.7 SP SZĽH. Klub je povinný mať v evidencii platné lekárske 
potvrdenia všetkých hráčov. Za každý prípad nedoloženia lekárskej prehliadky hráčov po 
vyzvaní úseku riadenia súťaže bude uložený sankčný poplatok 100€. 

 
Článok 6. 

Všeobecne podmienky 

6.1. 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.  

6.2. Činnosť delegáta, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa upravuje osobitný 
predpis. 



6.3. POVINNOSTI  DRUŽSTVA  PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA 
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. 
Podpísaní tréneri sú zodpovední za správnosť údajov a oprávnenosť štartu jednotlivých hráčov 
v zápase.  

6.4. ÚPRAVA PRAVIDIEL HRY 
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH s výnimkou 
dĺžky a formy trestov a zakázaného uvoľnenia – automatické (nie hybridné).  
STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového 
hokeja s doplnením možnosti striedať po zakázanom uvoľnení. 
STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel 
ľadového hokeja. 
ŠTATISTIKY – v kategórii mladších žiakov sa žiadne osobné štatistiky ani tabuľky zverejňovať 
nebudú. 

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 nakorčuľovanie 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. 

 
6.5. POSUDZOVANIE TRESTOV 

- 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. 

- 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. 

-    Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou ( KROSČEK, SEKNUTIE, NEBEZPEČNÁ HRA SO ZDVIHNUTOU 
HOKEJKOU, PICHNUTIE, BODNUTIE) sa v súťaži 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. 

6.6. Hrací čas  
6.6.1. V prípade zápasov základnej časti 3 x 20 minút čistého času. 
6.6.2. V prípade turnajových zápasov sa hrá 3 x 15 minút čistého času bez úpravy ľadu, ak 
riadiaci orgán nestanoví inak. 

 
 
 
 



6.7. PRIEBEH STRETNUTIA - ORGANIZÁCIA 
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 zápasu 

    1. tretina 
   15-minútová prestávka - úprava ľadovej plochy 
   2. tretina 

3-minútová prestávka   
   3. tretina 
   koniec zápasu  

- Pri turnajovom spôsobe rozcvička 3 min. – rozkorčuľovanie bez puku. 
 
6.8. KONFRONTÁCIA (čl. 6.4. SP SZĽH)  

6.8.1. 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.  

6.8.2.  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. 

6.8.3. Pri hokejistoch v kategórii žiaci je povinnosť predložiť fotokópiu preukazu poistenca 
hokejistu.  

6.8.4. 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. 



 
Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 
7.1. 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. 

7.2. Táto smernica bola prerokovaná a schválená VV SZĽH dňa 23.09.2020 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.  

7.3 SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu 
účastníkov súťaže). 
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 MIROSLAV ŠATAN      IVAN PULKERT 

     PREZIDENT SZĽH       GENERÁLNY SEKRETÁR SZĽH 


