
SMERNICA SZĽH 
Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 

Liga kadetov pre sezónu 2021/2022 
 

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 Západ 

1. HC SLOVAN Bratislava – mládež 
2. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 
3. HOBA Bratislava  
4. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo 
5. Mestský mládežnícky HK Nitra 
6. HK Trnava 
7. HK Lokomotíva Nové Zámky 
8. HK Levice 

 
 



Skupina Stredozápad 
1.  HK DUKLA Trenčín n.o. 
2. MHKM Skalica, n.o. 
3. MŠK Púchov 
4. HK Iskra Partizánske 
5. HK ´95 Považská Bystrica 
6. HK 91 Senica 
7. HC Topoľčany 
8. HK HAVRANI Piešťany 

 
Skupina Stred 

1. Barani – HŠMH o.z. Banská Bystrica 
2. HKM Zvolen – mládež 
3. MHA Martin 
4. MsHKM Žilina, s.r.o. 
5. HK SPORT TREND Žiar nad Hronom 
6. MHK Dolný Kubín 
7. HK Brezno 
8. HKM Rimavská Sobota 

Skupina Východ 
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 
8. Mládež HC 46 Bardejov 

 
Článok 5. 

Systém súťaže 

5.1. Model súťaže 
1. Základná časť (ZČ) 
Prihlásené družstvá budú rozdelené do 4. skupín (Západ, Stredozápad, Stred , Východ). 
Družstvá odohrajú v skupine 1x doma 1x vonku proti družstvám zo skupiny. 

 
2. Nadstavbová časť 
a) „ o finálový turnaj“  
Družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste v skupinách (Západ, Stredozápad) po základnej časti 
postupujú do skupiny A. 
Družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste v skupinách (Stred, Východ) po základnej časti 
postupujú do skupiny B. 
Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú. 
Družstvá v skupinách A a B odohrajú 3 stretnutia proti družstvám zo skupiny. Družstvá 
umiestnené na 1. a 2. mieste v skupinách A a B po skončení nadstavbovej časti postupujú na 
finálový turnaj štyroch o titul Majster SR v kategórii kadet.  



 
 
b) Regionálne poháre 
Družstvá umiestnené na 5. – 8. mieste v skupinách (Západ a Stredozápad) po základnej časti 
postupujú do skupiny C. 
Družstvá umiestnené na 5. – 8. mieste v skupinách (Stred a Východ) po základnej časti 
postupujú do skupiny D. 
Družstvá v skupinách C a D odohrajú 3 stretnutia proti družstvám zo skupiny. 
Družstvá umiestnené na 1. mieste v skupinách C a D po skončení nadstavbovej časti získajú 
regionálny pohár SZĽH.  
Družstvá si body zo základnej časti neprenášajú. 
 
 
3. Finálový turnaj štyroch o titul Majster SR v kategórii kadet 

Družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste v skupinách A a B 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 1.1.2006 do 

31.8.2007. 
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. ročníka, 
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,  

6.4. V zápasoch Ligy kadetov môžu nastupovať aj dievčatá ročníka 2004 - 2005. Maximálny počet 
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, krku (nákrčník) a prilbu 
s chráničom uší. 

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. 

 
7.5 FUNKCIONÁRI MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

V súťaži kadetov sú v boxe časomiery povinné funkcie štatistik, časomerač, dvaja trestomerači 
a hlásateľ. Prípadné ďalšie pomocné funkcie sú voliteľné organizátorom stretnutia. 

 

 
 
 
 
 



Článok 9. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Každé jednotlivé porušenie tejto smernice je disciplinárnym previnením.  
9.2. Táto smernica bola schválená VV SZĽH dňa 25.8.2021 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. 
9.4. Posledné zmeny a doplnky smernice boli schválené VV SZĽH dňa 7.4.2022. 
 
 
 

Miroslav Šatan v.r.     Ivan Pulkert v.r. 
  prezident SZĽH                        generálny sekretár SZĽH 

  


