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   Metodický list č.1/2021-22 

 

Pred štartom mládežníckych súťaží a v nadväznosti na Predsezónne previerkové semináre Komisia 
rozhodcov SZĽH vydáva metodický list, ktorým upravuje niektoré informácie, ktoré boli prezentované 
počas prednášok na seminároch. 
Vzhľadom k tomu, že po skončení  1. a 2. turnusu seminárov a v priebehu posledného turnusu poslala 
IIHF odpovede na niektoré otázky kladené národnými federáciami a zároveň po skončení 
Olympijských kvalifikácií nám boli dodané ďalšie úpravy, je potrebné z našej strany reagovať a 
okamžite implementovať tieto zmeny do praxe. 
 
Zároveň si dovoľujeme opätovne zdôrazniť, aby si každý jeden rozhodca pracovnú verziu pravidiel 
naštudoval.  
 
Počas seminárov KR SZĽH upozornila rozhodcov, že vzhľadom na rozsah zmien nie je možné prebrať 
úplne všetky a je nutné si pravidlá naštudovať samostatne. Napriek tomu prípravné zápasy ukázali, že 
o zmenách, ktoré na seminároch neodzneli, rozhodcovia nemali ani tušenie. 
 

 

I. Pravidlová časť 

Pravidlo 202.5 a 202.7 

Všetci hráči kategórie U20 a mladší musia nosiť nákrčník a chránič uší. Ak hráč kategórie U20 hrá za 
seniorský tím, musí mať nákrčník a chránič uší. 
Ak hráč nemá nákrčník alebo chránič uší, nebude pripustený k hre. 
Pravidlá o chráničoch zubov, celotvárových maskách, plexisklách a veľkostiach otvorov na maskách 
brankárov sú rovnako v platnosti. 
 
Pravidlo 15.5 a 76.2 

Ak bol hráč potrestaný OT alebo OK, nasledujúce vhadzovanie bude na bode na vhadzovanie najbližšie 
k miestu, kde bola prerušená hra. 
Ak tím A hral presilovku 5:4 (alebo 4:3) a dopustil sa priestupku, za ktorý bol potrestaný MT (bude sa 
pokračovať 4:4 alebo 3:3), družstvo B si môže vybrať stranu vhadzovania v útočnom pásme aj keď sa 
bude hrať v rovnovážnom stave – zmenil sa pomer hráčov na ľadovej ploche. 
 



Pravidlo 18.4 

Po preskúmaní trestu MT+MT za VYSH existujú iba dve možnosti: 
1. potvrdenie trestu MT+MT 
2. zrušenie trestu MT+MT 

Hlavný rozhodca nemá povinnosť ísť preskúmať každý dvojitý MT za VYSH, ale môže tak urobiť. Ak sa 
jedná o jasný faul, pri ktorom nie je ani len teoretická možnosť anulovania tohto trestu, hlavný 
rozhodca si nemusí ísť overiť túto situáciu. 
Ak čiarový rozhodca preruší hru pre VYSH za ktorú by mal byť uložený MT+MT a ukáže sa, že postihnutý 
hráč nie je zranený, túto situáciu hlavný rozhodca nesmie preskúmavať v boxe časomeračov. Dôvod je, 
že výsledkom preskúmania MT+MT za VYSH môže byť len potvrdenie alebo zrušenie trestu. Hlavný 
rozhodca v takej situácii bez preskúmania uloží MT za VYSH. 
 
Pravidlo 20.6 a 21.5 

Hlavný rozhodca je povinný preskúmať všetky tresty VT, VT+OK a TH, ktoré majú byť v zápase uložené 
(s výnimkou VT alebo VT+OK za bitku). 
Výsledkom preskúmania môžu byť iba dve možnosti: 

1. potvrdenie trestu VT, VT+OK alebo TH 
2. zníženie trestu na MT 

 
Pravidlo 18.4, 20.6 a 21.5 

KR SZĽH stále čaká na rozhodnutie Ligovej rady. O jej rozhodnutí bude KR obratom informovať 
prostredníctvom ďalšieho Metodického listu. 
 
Pravidlo 19.4 

Pri krátení VT s MT v posledných piatich minútach zápasu musí ísť na TL náhradník, ktorý sa vráti do 
hry po uplynutí 3 min (resp. 1 min v prípade krátenia VT s MT+MT). 
 
Pravidlo 24 

V tejto verzii pravidiel je zatiaľ možné udeliť TS iba za priestupky priamo pomenované týmito 
pravidlami. IIHF pracuje na rozšírenej verzii tohto pravidla. 
 
Pravidlo 24.7 

Hlavný rozhodca by mal vždy ponechať výhodu na dokončenie akcie útočiacim tímom až po dobu, kým 
útočiace družstvo nestratí kontrolu nad pukom. 
 
Pravidlo 32.2 

Na začiatku hry a tretín vhadzujú puk hlavní rozhodcovia. 
Na začiatku predĺženia vhadzujú puk čiaroví rozhodcovia. 
Čiarový rozhodca vhadzujúci puk v strede ihriska je otočený tvárou smerom k trestným laviciam a jeho 
kolega stojí pred boxom časomeračov. 
 

 

 



Pravidlo 37.3  

Situácia č. 9 je výlučne iba na preskúmaní video rozhodcom. 
Ak sa v zápase, kde nie je k dispozícii video rozhodca, hlavný rozhodca "upískne" (omylom preruší hru 
skôr) a puk vojde do bránky po prerušení hry (po zapískaní), takýto gól neplatí. Túto situáciu je možné 
iba konzultovať s video rozhodcom, ktorý jediný môže zmeniť rozhodnutie (napraviť omyl) hlavného 
rozhodcu. 
 
Pravidlo 38 

KR SZĽH stále čaká na rozhodnutie Ligovej rady. O jej rozhodnutí bude KR obratom informovať 
prostredníctvom ďalšieho Metodického listu. 
 
Pravidlo 43 

Za NAPZ nie je možné uložiť MT. Možné tresty sú len VT+OK alebo TH. Oba prípady je hlavný rozhodca 
povinný preskúmať.  
Ak by malo byť výsledkom preskúmania zníženie trestu na MT, potom musí hlavný rozhodca 
prekvalifikovať druh faulu na iný (napr. VRAZ, KROS, NAP a pod.). 
 
Pravidlo 46 

Ak si hráč pred bitkou dá dolu prilbu  z hlavy a k bitke nedôjde, bude potrestaný MT za NESPH. 
Ak si hráč pred bitkou dá dolu prilbu hlavy a k bitke dôjde, okrem iných trestov bude potrestaný MT+OK 
za NESPH. 
Ak si hráč pred bitkou vyzlečie dres a k bitke nedôjde, bude potrestaný MT+OT za NESPH. 
Ak si hráč pred bitkou vyzlečie dres a k bitke dôjde, okrem iných trestov bude potrestaný MT+OK za 
NESPH. 
Ak hráč pred bitkou zahodí rukavice a k bitke nedôjde, bude potrestaný OT za NESPH podľa pravidla 
75.4 (III) 
Ak hráč pred bitkou zahodí rukavice a k bitke dôjde, za zhodenie rukavíc potrestaný nebude, ale bude 
potrestaný v zmysle pravidla č. 46. 
 
Pravidlo 61 

Pravidlo o seknutí do slabín ostáva v platnosti. 
Ak hráč sekne súpera do slabín neúmyselne počas snahy získať alebo hrať s pukom, bude potrestaný 
MT za SEK. 
Pokiaľ hráč úmyselne sekne súpera do slabín mimo hernej akcie s pukom, bude potrestaný VT+OK 
alebo TH za SEK. 
 
Pravidlo 63 

Ak brankár zahrá s pukom mimo vymedzený priestor a má mu byť uložený MT za ZDRŽ, hlavný rozhodca 
preruší hru okamžite po zahratí brankára s pukom mimo vymedzený priestor. Hlavný rozhodca 
neposkytuje výhodu pred vylúčením. 
 
Pravidlo 75.2 

Ak hráč úmyselne zabrzdí tak, aby „zasnežil“ súperovho brankára, bude potrestaný MT za NESPH podľa 

pravidla 75.2 (II). 



Pravidlo 76.2 
 

• Procedúra pri výbere miesta vhadzovania po ZU: 
Zadný čiarový rozhodca signalizujúci ZU ostáva pred hráčskymi lavicami (alebo sa priblíži od 

trestných lavíc) a okamžite vyhľadá striedajúceho centra, aby sa informoval, na ktorej strane 

bude  vhadzovanie. Následne ukáže na vybraný bod vhadzovania. Ak hráči nevystriedali a ostali 

v útočnom pásme, celú procedúru zabezpečí druhý čiarový rozhodca prichádzajúci s pukom. 

Ak príde k nedovolenému striedaniu hráčov po ZU, hlavný rozhodca musí pomôcť čiarovému 

rozhodcovi pri organizácii vystriedaných hráčov. Prednosť v tomto prípade dostane návrat 

hráčov na ľadovú plochu a až potom sa rieši miesto vhadzovania. Toto už môže zabezpečiť aj 

predný čiarový rozhodca prichádzajúci s pukom. 

• Procedúra pri výbere miesta vhadzovania po iných priestupkoch: 
Čiarový rozhodca s pukom v ruke očakáva prichádzajúceho centra medzi kruhmi na 

vhadzovanie v koncovom pásme a komunikuje s ním o výbere bodu. Po jeho rozhodnutí 

okamžite ukáže na vybraný bod a presunie sa k nemu.  

• Ak si center nevyberie miesto vhadzovania, rozhodne čiarový rozhodca v zmysle pravidiel.  

• Vybrané miesto vhadzovania už nie je možné zmeniť.  
Je ale potrebné postupovať citlivo, aby nebola zrušená výhoda výberu miesta vhadzovania, t.j. 

ak si jeden hráč vyberie stranu a iný hráč ju zmení, je možné rozhodnutie korigovať dovtedy, 

kým sa už hráči nepriblížili k prvému vybranému miestu na vhadzovanie. 

• Ak nastane súčasne situácia, že si tím môže vybrať miesto vhadzovania a do toho príde time 
out alebo reklamná prestávka (napr. po vylúčení hráča), miesto vhadzovania sa určí až po 
uplynutí time outu alebo reklamnej prestávky. 

Do organizovania miesta vhadzovania sa hlavný rozhodca nemieša. Všetko je v kompetencii čiarových 

rozhodcov, ktorí musia vzájomne veľmi úzko spolupracovať a rýchlo reagovať na vzniknuté možnosti 

a ich riešenia (ZU / faul / striedanie / reklamná prestávka / time out atď.) 

Pravidlo 76.4 

Korekcia zo strany IIHF – pri vhadzovaní po ZU nemá brániaci center prvé varovanie.  
Táto časť bude v ďalšej verzii pravidiel vymazaná. Procedúra vhadzovania po ZU prebieha rovnako ako 
podľa pravidiel z predchádzajúcej sezóny. 
 
Pravidlo 81 

Ak sa nejedná o korčuliarsky súboj o puk, hra nebude prerušená dovtedy, kým brániaci hráč 
neprekorčuľuje cez svoju modrú čiaru do obranného pásma a zároveň puk neprejde cez bránkovú 
čiaru. Toto pravidlo sa nezmenilo, ale chýba v nových pravidlách. Situácia bude doplnená do ďalšej 
verzie pravidiel. 
 
Pravidlo 81.2 a 72.4 

Ak podľa názoru hlavného rozhodcu hráč brániaceho sa tímu nekorčuľuje za pukom pri možnom vzniku 

ZU, hlavný rozhodca preruší hru a nechá vhadzovať na bode na vhadzovanie v obrannom pásme 

družstva, ktorého hráč nekorčuľoval za pukom. 

 

 



Pravidlo 83 

Pri vchádzaní do útočného pásma je v platnosti 3D modrá čiara a útočiaci hráč môže mať svoju korčuľu 
nad modrou čiarou. 
 Pri „čistení“ útočného pásma počas signalizovanej výhody pri ofsajde 3D modrá čiara neplatí a útočiaci 
hráč sa musí minimálne fyzicky dotknúť modrej čiary, aby bolo pásmo považované za „vyčistené“. 
Ak počas signalizovanej výhody pri ofsajde jeden z hráčov opúšťa útočné pásmo a iný hráč doň vchádza, 
hráč opúšťajúci pásmo sa čiary musí dotknúť a hráčovi vchádzajúcemu do útočného pásma postačuje 
mať nohu nad modrou čiarou. 
 
Pravidlo 83.3 a 83.7 

Úmyselný ofsajd nastane v situácii, kedy sa hráč nachádzajúci sa v ofsajde počas signalizovanej výhody 
úmyselne dotkne puku, aby tým spôsobil prerušenie hry. 
Ak útočiaci hráč počas signalizovanej výhody napáda brániacich hráčov hrajúcich s pukom, pokúša sa 
získať stratený alebo voľný puk, vytláča brániacich hráčov hlbšie do obranného pásma alebo sa pokúša 
fyzicky napadnúť brániaceho hráča s pukom, čiarový rozhodca okamžite preruší hru. Táto situácia sa 
nepovažuje za úmyselné postavenie mimo hry. Ak bol puk v takejto situácii do ofsajdu nastreľovaný 
(prihratý), po prerušení hry sa bude vhadzovať v pásme, odkiaľ bol nastrelený (prihratý) tak, aby nebola 
poskytnutá výhoda družstvu, ktoré sa previnilo. 
 
Pravidlo 83.6 

Ak je po poskytnutej výhode pri ofsajde prerušená hra, následné vhadzovanie bude rovnako, ako keby 
výhoda poskytnutá nebola (po zavedení puku – na modrej čiare, po nastrelení alebo prihrávke – na 
mieste /najbližšom bode/ vystrelenia alebo prihrávky). 
 
Pravidlo 84.3 

Ak sa hrá na konci normálnej hracej doby v pomere 4:4 a hráči boli potrestaní v rovnakom čase, 
predĺženie sa začne hrať v pomere 3:3 s tým, že na začiatku predĺženia obom hráčom zhasnú ich tresty 
na svetelnej tabuli. Hráči sa do hry vrátia až v najbližšom prerušení hry po uplynutí ich trestov. 
 
Pravidlo 85.5 

Ak hráč vystrelí alebo odrazí (tečuje) puk mimo hraciu plochu, následné vhadzovanie bude na bode na 
vhadzovanie v pásme, v ktorom puk opustil hokejku hráča alebo v ktorom bol tečovaný mimo hraciu 
plochu. Nezáleží na tom, či sa puk dostal mimo hraciu plochu od útočiaceho hráča, brániaceho hráča, 
konštrukcie bránky alebo priamou strelou. 
Pravidlo o vystrelení puku mimo hraciu plochu z vlastného obranného pásma ostáva v platnosti. 
 

KR SZĽH zdôrazňuje, že ani v tomto Metodickom liste č. 1/2021-22 nie sú zahrnuté všetky zmeny, 

ktoré sa v pravidlách ľadového hokeja nachádzajú. 

 

 

 

 



II. Všeobecná časť 

KR SZĽH dostala informáciu z Marketingu SZĽH o dresoch, ktoré sa budú používať v nasledujúcej 

sezóne: 

• medzištátne zápasy – dresy budú bez reklám iba s číslami (zadajú sa do výroby) 

• Extraliga – dresy budú mať vpredu reklamu „Dynamax“, vzadu budú bez reklamy iba s číslami 
(zadajú sa do výroby) 

• SHL – rokuje sa o partnerovi, ktorý by mal mať na dresoch reklamu (zadajú sa do výroby) 

• ostatné súťaže – dresy bez reklám a bez čísel (tieto dresy sa vyrábať nebudú s výnimkou 
jednotlivcov, ktorí ešte dres buď nemajú alebo ho majú znehodnotený) 

 

KR SZĽH stále čaká na odpovede z IIHF na dotazy, ktoré boli zaslané národnými federáciami. Po ich 
doručení budeme informovať všetkých rozhodcov a inštruktorov. 
 
KR SZĽH nominovala na zápasy mládežníckych kategórií inštruktorov. Žiadame inštruktorov, aby mali 
riadne naštudované nové pravidlá ľadového hokeja, vrátane tohto Metodického listu a počas zápasov 
dbali najmä na kontrolu vedomostí rozhodcov a uplatňovanie zmien v zápasoch. V prípade zistených 
nedostatkov z pravidiel ľadového hokeja alebo nedodržania nových pravidiel (nie omylov alebo chýb 
vyplývajúcich z hry) žiadame inštruktorov, aby o tomto obratom informovali KR SZĽH. 
 

 

 

   

 

        Komisia rozhodcov SZĽH 


