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PREDPIS UPRAVUJÚCI ČINNOSŤ 
HLÁSATEĽA PRI ZÁPASOCH 

(súťažná smernica) 
 

1.1. 

Kluby, ktorých družstvá sa zúčastňujú celoštátnych súťaží (MEX, ZEX) majú za povinnosť 

zabezpečiť fungujúce ozvučenie haly a hlásateľa. V ostatných súťažiach sa zabezpečenie 

fungujúceho ozvučenia haly a zabezpečenie hlásateľa odporúča. V takom prípade je klub 

povinný sa riadiť týmto predpisom. 

 

2.1. 

Hlásateľ má povinnosť informovať všetkých účastníkov stretnutia o tých skutočnostiach, 

ktoré uvádza tento predpis a formou, akou stanovuje tento predpis. 

 

3.1. 

Skutočnosti stretnutia, o ktorých informuje hlásateľ: základné informácie o stretnutí, 

zostavy družstiev, góly a asistencie, tresty, oddychový čas, trestné strieľania. 

 

4.1. 

Príkladová forma hlásenia – v zátvorkách sa uvádzané fakty, ktoré treba aktuálne doplniť. 

 

a) základné informácie – hlásateľ informuje 5 minút pred stretnutím 

• Vážení diváci, k dnešnému stretnutiu (číslo) kola (názov súťaže) nastupuje 

družstvo domácich (názov družstva) v (farba) dresoch a družstvo hostí (názov 

družstva) v (farba) dresoch. 

 

b) zostavy družstiev: hlásateľ predstaví hráčov oboch družstiev (najprv hosťujúce družstvo) 

vždy po základných informáciách 

• Vážení diváci, dovoľte mi predstaviť Vám hráčov jednotlivých družstiev. Najprv 

hráči hosťujúceho družstva (názov družstva). S číslom (číslo dresu hráča) nastupuje 

(meno a priezvisko). Hlásateľ predstaví všetkých hráčov hosťujúceho družstva podľa 

zápisu o stretnutí. Trénerom družstva hostí (názov družstva) je pán/pani (meno 

priezvisko trénera), asistentom je (meno priezvisko) a vedúcim družstva je (meno 

priezvisko). 

• Vážení diváci, teraz mi dovoľte predstaviť Vám hráčov domáceho družstva (názov 

družstva). S číslom (číslo dresu hráča) nastupuje (meno a priezvisko). Hlásateľ 

predstaví všetkých hráčov domáceho družstva podľa zápisu o stretnutí. Trénerom 

družstva domácich (názov družstva) je pán/pani (meno priezvisko trénera), 

asistentom je (meno priezvisko) a vedúcim družstva je (meno priezvisko). 

 

c) nástup: hlásateľ predstaví hráčov nastupujúcich k úvodnému vhadzovaniu a rozhodcov 

zápasu 

• Vážení diváci, dovoľte mi predstaviť Vám nastupujúcich hráčov. Najprv hráči 

hosťujúceho družstva. S číslom (číslo dresu hráča) nastupuje (meno a priezvisko). 
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Hlásateľ predstaví všetkých hráčov vrátane brankára hosťujúceho družstva podľa line-

up.  

• Vážení diváci, teraz mi dovoľte predstaviť Vám nastupujúcich hráčov domáceho 

družstva. S číslom (číslo dresu hráča) nastupuje (meno a priezvisko). Hlásateľ 

predstaví všetkých hráčov vrátane brankára domáceho družstva podľa line-up.  

• Vážení diváci dnešné stretnutie povedie rozhodcovská dvojica (meno a priezvisko 

rozhodcov). 

 

d) gól - hlásateľ informuje o strelenom góle až po vhadzovaní, ktoré gól potvrdí (teda, ak je 

už zahájená hra) 

• Čas (údaj v minútach a sekundách), gól družstva (názov družstva) strelil hráč číslo 

(číslo dresu, meno a priezvisko) bez asistencie. Stav stretnutia je (aktuálny stav 

z pohľadu domácich).  

• V prípade asistencie: Čas (údaj v minútach a sekundách), gól družstva (názov 

družstva) strelil hráč číslo (číslo dresu, meno a priezvisko) za asistencie hráča číslo 

(číslo dresu, meno a priezvisko). Stav stretnutia je (aktuálny stav z pohľadu 

domácich). 

 

e) tresty - hlásateľ informuje o udelení trestu ihneď po zahájení hry 

• Čas (údaj v minútach a sekundách), vylúčený hráč družstva (názov družstva), číslo 

(číslo dresu, meno a priezvisko) na (výška trestu). Výška trestu je: 2 minúty, 2+2 

minúty, 5 minút, 2 minúty a osobný trest 10 minút, 5 minút a vylúčenie do konca 

zápasu. 

• Po skončení trestu hlásateľ informuje o tom, že družstvo hrá v plnom počte: 

Družstvo (názov družstva) hrá v plnom počte. 

 

f) oddychový čas 

• Čas (údaj v minútach a sekundách), oddychový čas si vyžiadalo družstvo 

domácich/hostí (názov družstva). 

 

g) trestné strieľanie 

• Čas (údaj v minútach a sekundách), na trestné strieľanie za družstvo 

domácich/hostí (názov družstva) nastúpi hráč s číslom (číslo dresu, meno a 

priezvisko). 

 

h) ukončenie zápasu 

• Vážení diváci, zápas (číslo) kola (názov súťaže) medzi družstvami (názvy družstiev) 

skončilo víťazstvom družstva (názov družstva) výsledkom (výsledok). 

 

i) predávanie ocenení 

• Vážení diváci, dovoľte mi predstaviť Vám najlepších hráčov zápasu. Najlepším 

hráčom hosťujúceho družstva (názov družstva) je hráč číslo (číslo dresu, meno a 

priezvisko). Najlepším hráčom domáceho družstva (názov družstva) je hráča číslo 

(číslo dresu, meno a priezvisko). Ceny predá pán/pani (meno priezvisko), zástupca 

(funkcia osoby – partner, sponzor). 

 

• Zápas o 3. miesto (názov súťaže) skončilo víťazstvom družstva (názov družstva) 

výsledkom (výsledok stretnutia). Družstvo (názov družstva) týmto získava 3. 

miesto v (názov súťaže, resp. kategórie) pre sezónu 20xx/20xx. 
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• (príslušná číslovka) finálové stretnutie (názov súťaže) medzi družstvami (názvy 

družstiev) skončilo víťazstvom družstva (názov družstva) výsledkom (výsledok 

stretnutia). Finálovú sériu vyhralo družstvo (názov družstva) výsledkom (výsledok 

série). Družstvo (názov družstva) týmto získava 2. miesto v (názov súťaže) pre 

sezónu 20xx/20xx. Víťazom play-off v (názov súťaže) a Majstrom Slovenskej 

republiky pre sezónu 20xx/20xx v kategórii (názov kategórie) sa stáva družstvo 

(názov družstva). 

 

j) záver zápasu 

• Vážení diváci, ďakujeme Vám za návštevu dnešného stretnutia (číslo) kola (názov 

súťaže) medzi družstvami (názvy družstiev). Tešíme sa na vašu najbližšiu návštevu 

opäť v domácom prostredí dňa (dátum), kedy súperom domáceho družstva (názov 

družstva) bude (názov hosťujúceho družstva). 

 

5.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 22. 

augusta 2016. Ku dňu 21. augusta 2016 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis 

upravujúci činnosť hlásateľa pri zápasoch“. 


