
 
 

Metodický list č.1/2018 

SORO SZĽH na základe poznatkov a informácií z previerkových seminárov pred sezónou 

2018/19 vydáva tento Metodický list č.1/2018. 

 

 

Všeobecné pravidlá 

 

1. Ospravedlnenia 

Komisia rozhodcov SsZĽH upozorňuje všetkých rozhodcov na povinnosť v prípade vopred 

plánovaných absencií ospravedlniť sa zo stretnutí vždy do 15. predchádzajúceho mesiaca. 

 

2. Príchod na stretnutie 

 

Súťaž Príchod rozhodcom na stretnutie pred úradným začiatkom 

1. liga žiakov 60 min 

2. liga žiakov 60 min 

Turnaje HP 4 60 min 

Turnaje HP 3 60 min 

 

3. Rozcvička 

Individuálna rozcvička mimo ľadu. Prípadné rozcvičenie na ľade -10 min až -5 min pred 

začiatkom stretnutia. 

 

4. Lekár zápasu 

Ak v priebehu zápasu došlo k vážnemu zraneniu hráča (trénera, rozhodcu) a lekár sa musí 

venovať tejto osobe pričom nemôže naďalej vykonávať svoju funkciu medzi striedačkami 

družstiev, zápas sa preruší až do príchodu druhého lekára, resp. do doby, kedy lekár zápasu 

bude môcť opätovne plniť svoju funkciu na zápase. 

Čakacia doba 30min na náhradného lekára sa vzťahuje iba na prípady, kedy lekár svojvoľne 

opustil svoj priestor alebo bol potrestaný osobným trestom do konca stretnutia, prípadne 

trestom v hre.  

 

5. Ustanovenie o 3 fauloch hokejkou 

Platí len pre súťaže žiakov. (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. 

 

 

 

Pravidlá hry 

 

Pravidlá hry upravujú smernice v príslušných súťažiach-ligách. Zasahujú aj do                        

pravidiel a upravujú ich. Preto  každý zainteresovaný, je povinný riadiť sa úpravami uvedenými 

v smerniciach pre daná súťaž a v tomto prípade pravidlá nie sú nadriadené. 

 

1. Pravidlo 7 - Terminológia 

Proces streľby je časový úsek, kedy pri streľbe švihom smeruje hokejka s pukom spoza tela 

korčuliara smerom dopredu až do momentu, kedy puk opustí čepeľ hokejky. Pri streľbe 

golfovým úderom je to okamih stretu čepele hokejky s pukom. Na posúdenie, či bol korčuliar 

v procese streľby v súvislosti s dosiahnutím gólu do posunutej bránky (pravidlo 98 odsek I. bod 

1.) je možné požiadať videobránkového rozhodcu.  

 

2. Pravidlo 26 / 116 - Funkcionári tímu a ich technické vybavenie / Napádanie rozhodcov 

Na účely riadenia tímu (napr. štatistika) sú povolené technické prostriedky, ale nesmú byť 

využívané na účely ovplyvňovania rozhodnutí rozhodcov stretnutia akýmkoľvek spôsobom. 

Menší trest pre hráčsku lavicu bude uložený funkcionárovi tímu, ktorý použije na riešenie 

sporu s rozhodcom videotechniku. Osobný trest bude uložený hráčovi, ktorý počas hry 

protestuje alebo spochybňuje rozhodnutie rozhodcov pomocou videotechniky. 

 

3. Pravidlo 40 - Dresy / korčuliar 

V mládežníckych kategóriách sú rozhodcovia povinní požadovať striktné dodržiavanie pravidla 

40 odsek VI. a pravidla 24 odsek VII. V prípade nedodržania týchto pravidiel musia postupovať 

podľa pravidla 40 odsek XVII. 

 

4. Pravidlo 53 - Určenie miesta vhadzovania puku / ukladanie trestov 

Ak je hráčovi uložený osobný trest alebo osobný trest do konca stretnutia, nasledujúce 

vhadzovanie puku bude na bode na vhadzovanie puku v obrannom pásme tímu, ktorého hráč 

sa previnil. 

  

5. Pravidlo 58 / 59 - Procedúra vykonania vhadzovania puku / Nesprávne vhadzovanie puku 

Čiaroví rozhodcovia sú povinní požadovať striktné dodržiavanie pravidiel o vhadzovaní puku. 

Pravidlami je jasne stanovené, ako majú korčuliari zaujať postavenie na vhadzovaní a ako majú 

rozhodcovia postupovať v prípade, ak sa tak nestane. 

Čiarový rozhodca má okamžite vymeniť korčuliara na vhadzovaní (stredného útočníka), ktorý 

vyvolá kontakt svojej prilby s prilbou súpera, prekročí oddeľovaciu čiaru skôr ako bol puk 

vhodený, má akýkoľvek kontakt so súperom alebo jeho hokejkou pred vhodením puku,  

vhadzovanie puku vyhrá rukou alebo kopnutím, ak korčuliar predčasne vnikne do kruhu na 



vhadzovanie a najmä ak aj napriek výzve korčuliar na vhadzovaní nezaujme správne 

postavenie. 

Prvé a aj druhé rozhodnutie o porušení pravidiel na vhadzovaní počas toho istého vhadzovania 

robí čiarový rozhodca. Hlavný rozhodca trestá družstvo v zmysle pravidiel potom, ako čiarový 

rozhodca rozhodol o druhom priestupku toho istého družstva počas jedného vhadzovania 

puku. 

Je dôležité, aby čiaroví rozhodcovia komunikovali s korčuliarmi už počas prípravy vhadzovania 

v čase, kým ešte len prichádzajú k miestu vhadzovania.  Vhadzovanie sa nesmie predlžovať z 

dôvodu usmerňovania a naprávania súperov počas samotného vhadzovania. Ak príde k 

porušeniu pravidiel, korčuliar musí byť bez napomenutia ihneď vykázaný rovnako ako v prvom 

tak aj v druhom prípade, kedy musí nasledovať trest. 

Rozhodcovia sú povinní pozrieť si materiál na  nižšie uvedenej stránke a postupovať podľa neho 

striktne a bez výnimky. 

https://youtu.be/w6F4X8Oxx1Y 

 

 

6. Pravidlo 88 - Striedanie hráča v priebehu hry 

Pri posudzovaní situácií "príliš veľa hráčov na ľadovej ploche" musia čiaroví rozhodcovia okrem 

doteraz platných a nezmenených kritérií prihliadať aj na možné získanie územnej alebo 

početnej výhody napriek dodržaniu dovolenej 1,5m zóny na striedanie. Hráč vstupujúci na 

ľadovú plochu nesmie striedaním získať žiadnu územnú  alebo početnú výhodu (pravidlo 88 

odsek III.) aj napriek tomu, že dodržal všetky ostatné pravidlá o striedaní hráčov. Za tento 

priestupok bude družstvo potrestané menším trestom pre hráčsku lavicu pre príliš veľa hráčov 

na ľadovej ploche. Podľa výkladu IIHF sa ML uloží aj v prípade, keď odchádzajúci hráč už opustil 

ľadovú plochu a vstupujúci hráč svojím príchodom na ľad získal početnú alebo územnú výhodu. 

 

7. Pravidlo 94 - Dosiahnutie gólu 

Podľa pravidla 94 odsek XV. bude gól uznaný aj napriek tomu, že súperov korčuliar bol v 

bránkovisku a strelil gól buď on sám alebo niektorý z jeho spoluhráčov za predpokladu, že 

brankár je mimo svojho bránkoviska v čase strelenia gólu a mimo bránkoviska sa dostal svojou 

vlastnou akciou (napríklad počas zákroku). 

 

8. Pravidlo 96 - Gól dosiahnutý korčuľou 

Podľa pravidla 96 odsek I. a IV. gól nebude uznaný, ak útočiaci korčuliar ľubovoľným spôsobom 

usmernil puk svojou korčuľou do bránky alebo natočil svoju korčuľu s úmyslom aby sa puk od 

nej odrazil do bránky. 

Gól dosiahnutý nohou alebo korčuľou bude uznaný iba v prípade, že sa bude jednať o odrazený 

puk. 

 

9. Pravidlo 116 - Napádanie rozhodcov 

Podľa pravidla 116 odsek IV. body 2. a 3. osobný trest do konca stretnutia bude uložený hráčovi 

alebo funkcionárovi tímu, ktorý vyvolá s rozhodcom neúctivý fyzický kontakt alebo hodí do 

rozhodcu akýkoľvek predmet alebo ho ostrieka vodou z fľaše. Ak však hráč alebo funkcionár 

tímu hodí hokejku po rozhodcovi, vystrelí po ňom puk, zraní alebo úmyselne a bezohľadne 

https://youtu.be/w6F4X8Oxx1Y


napadne rozhodcu, pričom použije fyzické násilie, bude mu uložený trest v hre podľa pravidla 

116 odsek V. bod 1. 

 

10. Pravidlo 119 - Vrazenie na mantinel 

Podľa pravidla 119 odsek I. sa za vrazenie na mantinel bez zranenia súpera ukladá aspoň menší 

trest plus automaticky osobný trest. 

 

11. Pravidlo 123 / 124 - Napadnutie zozadu / Napadnutie hlavy a krku 

V oboch pravidlách vypadla povinnosť udeliť za zranenie protihráča automaticky trest v hre. 

Rozhodca sa môže rozhodnúť medzi väčším trestom a osobným trestom do konca stretnutia 

alebo trestom v hre. 

 

12. Pravidlo 136 - Zdržiavanie hry/striedanie po zakázanom uvoľnení 

Cieľom tohto pravidla je nedovoliť brániacemu družstvu akýmkoľvek spôsobom zdržiavať hru 

po zakázanom uvoľnení. Rozhodcovia sú povinní zabezpečiť, že hra po zakázanom uvoľnení 

bude znovu zahájená v štandardnom časovom horizonte bez zbytočných prieťahov, ktoré by 

pre útočiaci tím mohli znamenať stratu získanej výhody. Ak korčuliar brániaceho sa tímu 

úmyselne poruší postup pri vhadzovaní po odpískanom zakázanom uvoľnení tak, aby zdržiaval 

hru, bude to mať za následok varovanie jeho tímu. Každé ďalšie previnenie kedykoľvek 

v ďalšom priebehu zápasu bude mať za následok uloženie menšieho trestu pre hráčsku lavicu 

za zdržiavanie hry. 

Jedná sa najmä o prípady, keď brániaci korčuliar úmyselne vyvolá kontakt so súperom na bode 

na vhadzovanie, keď korčuliar prichádza pomaly k bodu na vhadzovanie, keď po prerušení hry 

korčuliari úmyselne pokračujú v pohybe preč z vlastného obranného pásma, resp. smerom 

k súperovej bránke a potom sa pomaly presúvajú späť k bodu na vhadzovanie, keď brániaci 

korčuliari úmyselne vojdú do kruhu na vhadzovanie alebo vyvolajú kontakt so súperom, keď si 

korčuliari čistia pri striedačke plexisklá, vymieňajú hokejky alebo upravujú výstroj, keď sa po 

vystriedaní odmietajú vrátiť späť na ľadovú plochu s tvrdením, že počas signalizácie 

zakázaného uvoľnenia sa už na ľadovej ploche nenachádzali a pod. Každá činnosť, ktorá vedie 

k predĺženiu štandardného času vymedzeného na znovuzahájenie hry s výnimkou vystriedania 

zraneného hráča alebo výmeny zlomenej hokejky, je považovaná za zdržiavanie hry po 

zakázanom uvoľnení. 

 

Procedúra 

 

O zdržiavaní hry rozhoduje čiarový rozhodca. V prípade zdržiavania hry korčuliarmi na 

vhadzovaní, ktorí sa nachádzajú buď na bode na vhadzovanie alebo na obvode kruhu na 

vhadzovanie pred čiarovým rozhodcom, o tomto priestupku rozhoduje predný čiarový 

rozhodca vykonávajúci vhadzovanie. V prípade porušenia pravidiel za chrbtom tohto čiarového 

rozhodcu, o porušení pravidiel rozhoduje zadný čiarový rozhodca. Ak došlo k porušeniu 

pravidiel v priestore hráčskych lavíc alebo inde na ľadovej ploche, procedúru oznámenia 

porušenia pravidiel vykonáva čiarový rozhodca nachádzajúci sa v blízkosti priestupku. 

V každom prípade je čiarový rozhodca povinný krátko zapískať, zdvihnúť ukazovák na znak 

prvého varovania a rozhodca vykonávajúci vhadzovanie je povinný následne vymeniť 

stredného útočníka. Zadný hlavný rozhodca je povinný okamžite varovať hráčsku lavicu 



previnivšieho sa tímu, že každé následné porušenie tohto pravidla bude mať za následok 

uloženie menšieho trestu pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry po zakázanom uvoľnení.  

Pri akomkoľvek ďalšom porušení pravidiel po zakázanom uvoľnení bude nasledovať vyššie 

spomínaný trest. O tom, či došlo k porušeniu pravidiel opäť rozhodujú čiaroví rozhodcovia, no 

trest ukladá predný hlavný rozhodca na základe posúdenia situácie čiarovým rozhodcom. 

Je dôležité, aby čiaroví rozhodcovia komunikovali s korčuliarmi a minimalizovali tak možnosť 

uloženia trestu. 

Taktiež sú čiaroví rozhodcovia povinní byť striktní pri dodržiavaní pravidiel aj korčuliarmi 

útočiaceho družstva, ktorí nesmú zneužívať varovanie súpera na to, aby mu bol uložený trest. 

Ide najmä o pomalý príchod k bodu na vhadzovanie keď brániaci korčuliar je už pripravený na 

vhodenie puku alebo pomalé kladenie hokejky na ľad, keď brániaci útočník už stojí v postoji, 

čo môže mať za následok jeho predčasné vyvolanie kontaktu so súperom. V takýchto 

prípadoch musí byť útočiaci korčuliar z vhadzovania okamžite vykázaný. 

V prípade, ak bol z vhadzovania po zakázanom uvoľnení vykázaný útočiaci korčuliar (alebo 

obaja korčuliari súčasne), následné vhadzovanie prebehne štandardným postupom ako pri 

normálnom bežnom vhadzovaní, t.j. ak by malo po výmene útočníka prísť aj k výmene 

brániaceho hráča, ML sa neukladá a centri na buly sa iba vymenia. Ak však v takomto prípade 

brániaci hráč zneužije fakt, že z buly bol ako prvý vykázaný útočiaci hráč a úmyselným 

spôsobom pokazí druhé vhadzovanie, ML (alebo varovanie) sa uloží štandardným spôsobom. 

Dôvodom je, že porušením pravidiel útočiacim korčuliarom sa stratila časová výhoda, ktorá 

vznikla zakázaným uvoľnením, no brániace družstvo nemá právo si čas do znovuzahájenia hry 

predĺžiť úmyselným pokazením vhadzovania. 

 

13. Pravidlo 153 - Nečakaný úder 

Korčuliar, ktorý už nemá puk pod kontrolou, môže byť napadnutý iba okamžite po jeho strate 

(odohratí). Akýkoľvek dlhší časový úsek po odohratí alebo strate puku spod kontroly sa 

považuje za tzv. "late hit", t.j. neskorý hit alebo neočakávaný úder. Je na hlavnom rozhodcovi 

ako posúdi túto situáciu, no napádajúci hráč by nemal byť vzdialený od súpera viac ako na 

dĺžku jednej hokejky (cca dva a pol metra) a na to aby dokázal trafiť súperove telo by nemal 

urobiť žiaden krok (tempo).  

Ak korčuliar tento súboj očakáva, súper bude potrestaný menším trestom. Ak ho neočakáva, 

nasleduje väčší trest a osobný trest do konca stretnutia. Pri obzvlášť nebezpečných prípadoch 

uloží rozhodca trest v hre. 

 

14. Pravidlo 167 - Podrazenie 

Nové znenie pravidla 167 odsek II. a jeho výklad upravuje spôsob podrazenia súpera 

nasledovne: ak sa hráč, ktorý prenasleduje súpera v držaní puku, vrhne po ľade pričom najprv 

svojou hokejkou vyrazí súperovi puk, ale následne spôsobí aj jeho pád, bude mu uložený trest 

za podrazenie. Ak táto situácia nastane pri brejku súpera a zákrok príde zozadu, trestné 

strieľanie sa neuloží, ale uloží sa iba MT za podrazenie (prípadne VT + OK alebo TH). Aby mohol 

byť udelený MT za podrazenie súpera v brejku musí byť jednoznačne jasné, že brániaci hráč 

najskôr vyrazil protihráčovi puk a až následne spôsobil jeho pád. Ak ho však "zametie" či už 

svojím telom alebo hokejkou a súčasne mu vyrazí puk a zároveň ho aj podrazí bude uložené 

trestné strieľanie. 

 



 

 

15. Pravidlo 176 - Vykonanie trestného strieľania/prehľad 

V prípadoch, keď bol korčuliar faulovaný takým spôsobom, že bolo nariadené trestné 

strieľanie, toto trestné strieľanie môže vykonať ľubovoľný korčuliar tímu, ktorý neodpykáva 

svoj trest a ktorého určí tréner. 

 

16. Pravidlo 184 - Brankár a bránkovisko 

V uplynulej sezóne sa vyskytlo zopár situácií, kedy došlo k náhodnému kontaktu útočiaceho 

korčuliara mimo bránkoviska s brankárom, ktorý stál v bránkovisku. S brankárom stojacim na 

čiare bránkoviska, ktorý má časť svojho tela, resp. hokejku mimo bránkoviska, môže mať 

útočiaci korčuliar náhodný kontakt  ale nie úmyselný (!) kontakt. Rozhodujúcim faktorom je 

miesto kontaktu a nie postavenie brankára. Ak v tejto situácii po náhodnom kontakte padne 

gól, tento gól sa uzná. Ak sa však nejedná o náhodný ale o úmyselný kontakt, gól sa neuzná. 

Ak by padol gól po náhodnom kontakte v bránkovisku, gól sa neuzná a trest na neuloží (v 

zmysle pravidla 184 odsek IV.). 

Rozhodcovia musia dôsledne sledovať aj situáciu, kto kontakt mimo bránkoviska vyvolal. V 

prípade, že sa jedná o kontakt vyvolaný brankárom, napríklad pri vykorčuľovaní z bránkoviska 

proti strieľajúcemu útočníkovi, následný gól sa uzná. 

 

17. Pravidlo 214 – Zdržiavanie hry/brankár – zašliapnutie puku pri mantineli 

Nová úprava tohto pravidla hovorí o tom, že brankár nesmie zaľahnúť puk v prípade, keď ho 

mohol predtým bezpečne odohrať svojou hokejkou. Jedná sa najmä o všetky prípady, kedy 

brankár vykorčuľuje zo svojho bránkoviska proti puku, za ktorým korčuľuje ako prvý útočiaci 

korčuliar. V situácii, keď ho môže bezpečne rozohrať svojou hokejkou však zaváha a potom ho 

prikryje alebo naň padne. Taktiež sa jedná o situácie v okolí bránkoviska, keď má brankár puk 

pod kontrolou na svojej hokejke, no potom ho prikryje pred dobiedzajúcim útočníkom 

namiesto toho, aby ho rozohral. Za tieto priestupky bude brankárovi udelený menší trest za 

zdržiavanie hry. 

 

 

Komisia rozhodcov SsZĽH v spolupráci so SORO SZĽH oznamuje všetkým rozhodcom, že tento 

Metodický list vydáva na základe poznatkov z previerkových seminárov SZĽH, skúseností 

z prípravných zápasov a konzultácií so športovými odborníkmi, supervízormi IIHF a členmi Komisií 

rozhodcov iných národných federácií alebo členmi Komisie rozhodcov IIHF. Keďže pravidlá ĽH 

prešli pred nastávajúcou sezónou rozsiahlymi zmenami a úpravami, najmä ich výklad ešte nie je 

ukončený. K niektorým pravidlám bude v najbližšej dobe k dispozícii aj videomateriál a ich výklad 

sa môže postupne upravovať podľa skúseností so súťažných zápasov v rámci celej IIHF. 

O prípadných zmenách alebo úpravách budú rozhodcovia (a následne aj všetci účastníci zápasov) 

okamžite informovaní aj v priebehu sezóny. 

 

 

 

 

V Martine 05.09.2018 


