
SMERNICA SZĽH 

Upravujúca podmienky družstiev v súťaži 
1. Liga juniorov 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. 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 Západ 

1. HK Spartak Dubnica 

2. HK ‘95 Považská Bystrica 

3. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s. 

4. HK Trnava 

5. HOBA Bratislava 

6. MŠK Púchov 

7. HK Levice 

 

 



 

Skupina Východ 

1. HK Mládež Michalovce 

2. MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

3. Prešov Penguins 

4. HK Spišská Nová Ves 

5. Mládež HC 46 Bardejov 

 

Článok 5. 
Systém súťaže 

5.1. Formát súťaže 

1. Základné regionálne časti (ZČ): 
Skupina Západ: družstvá odohrajú šesťkrát každý s každým 36 zápasov/42 kôl   

 (3x doma, 3x vonku) vo svojej skupine 

Skupina Východ: družstvá odohrajú osemkrát každý s každým 32 zápasov/40 kôl  

 (4x doma, 4x vonku) vo svojej skupine 

2. „Krížové play-off“ 

Po ukončení základných častí družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste v skupine Západ 

a družstvá, ktoré sa umiestnia na 1. a 2. mieste v skupine Východ, odohrajú „krížové play-

off“  o postup do baráže o EXJ. Krížové play-off sa bude hrať na 2 víťazné zápasy (D,D,V) 
z pohľadu lepšie postaveného družstva po základnej časti. Víťazi sérií krížového play-off 

postupujú do baráže o EXJ.  

 

3. Baráž o Extraligu juniorov  

Baráž o EXJ budú hrať družstvá, ktoré sa umiestnili na 9. a 10. mieste po skončení 
nadstavbovej časti „pár – nepár“ EXJ a víťazi sérií krížového play-off 1LJ. Družstvá odohrajú 
štyrikrát každý s každým 12 zápasov (2x doma, 2x vonku). V rámci baráže o EXJ sa body 

z predošlých častí neprenášajú – družstvá začínajú s nulovým bodovým kontom. 

 

4. Regionálne turnaje 

Pre družstvá, ktoré nepostúpia do baráže o EXJ bude v prípade záujmu 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 / zostupy v sezóne 2021/2022:  

Družstvá, ktoré sa v časti „Baráž o EXJ“ po jej ukončení umiestnia na 1. a 2. mieste (celkom 2 

družstvá) postupujú pre sezónu 2022/2023 postupujú pre sezónu 2022/2023 do Extraligy 
juniorov. 

Družstvá, ktoré sa  v časti „Baráž o EXJ“ po jej ukončení umiestnia na 3. a 4. mieste (celkom 2 

družstvá),  zostupujú pre sezónu 2022/2023 do 1. Ligy juniorov.*  
*pokiaľ Kongres SZĽH nestanoví inak. 



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 a najviac dvadsať (20) korčuliarov a dvoch (2) brankárov. 

6.2. V zápasoch môžu nastupovať hráči vekovej kategórie junior, t.j. hráči narodení v roku 2002 

a 2003. 

6.3. V stretnutiach 1. Ligy juniorov sa povoľuje štart hráčov ročníka 2001. Maximálny počet 
hráčov ročníka 2001 v jednom zápase a za jedno družstvo sú štyria (4) hráči materského 

klubu alebo klubu, s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH. Štart brankára narodeného v r. 

2001 je zakázaný. Do povoleného počtu 4-och hráčov roku narodenia 2001 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 11 hráčov vrátane brankára, 

alebo brankárov. 

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

2004 a 2005 a hráči vekovej kategórie kadet narodení v roku 2006 a od 1.1.2007 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 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 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. V súťaži 1. Ligy juniorov je povolený štart dvoch zahraničných 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, chránič krku (nákrčník) a prilbu 

s chráničom uší.  
7.3. Hráči vekovej kategórie junior, ktorí používajú polovičný ochranný štít tváre sú povinní 

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. 

7.7. FUNKCIONÁRI MIMO ĽADOVEJ PLOCHY 

V súťaži juniorov sú v boxe časomiery povinné funkcie štatistik, časomerač, dvaja 

trestomerači a hlásateľ. Prípadné ďalšie pomocné funkcie sú voliteľné organizátorom 
stretnutia. 

 

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. 

8.2. 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 tím, 

ktorý 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 18.10.2021 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). 

 

 

Miroslav Šatan               Ivan Pulkert 

prezident SZĽH       generálny sekretár SZĽH
    

 


