
SMERNICA PRE UDEĽOVANIE SÚŤAŽNEJ LICENCIE A NAKLADANIE S TOUTO LICENCIOU/2011

 Táto Smernica rieši postup pri udeľovaní licencie pre jednotlivé 
súťaže v pôsobnosti SZĽH a vymedzuje postup, práva a povinnosti 
jednotlivých subjektov pri nakladaní s licenciou pre súťaže.

VYDÁVANIE LICENCIE

Článok 1

 Licenciou pre súťaž sa rozumie právo hokejového klubu, člena 
SZĽH, aby sa v príslušnej hokejovej sezóne mohol zúčastniť prísluš-
nej súťaže, organizovanej SZĽH. Právo na účasť v súťaži je časovo 
obmedzené do skončenia súťažného ročníka, na ktorý sa licencia 
vydáva.

Licenciu pre súťaž vydáva SZĽH na základe návrhu riadiaceho 
orgánu príslušnej súťaže prostredníctvom sekretariátu SZĽH iba 
na predpísanom tlačive ( viď príloha 1 – vzor licencie ) na základe 
písomného rozhodnutia VV SZĽH, ktorého jeden výtlačok sa ukladá 
na SZĽH. Klub obdrží originál licencie, ktorej fotokópia sa ukladá na 
SZĽH. Licencia pre súťaž je majetkom SZĽH a na jej udelenie nie je 
právny nárok.

Licencia sa vydáva osobitne pre každé družstvo klubu zaradené do 
jednotlivých súťaží, t.j. pre jednotlivé družstvá na samostatnom 
predpísanom tlačive na dobu trvania jedného súťažného obdobia, 
a to len vtedy, ak klub splnil tieto podmienky:

 a) nebol vylúčený zo súťaže, 
 b) splnil podmienky pre účasť v príslušnej súťaži stanovené 

 v zmysle čl. 1, písm. k), l), m) a n) Súťažného poriadku SZĽH 
 a čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH,

 c) dodržiava Stanovy, poriadky a smernice SZĽH 
 d) nenachádza sa v žiadnej z týchto situácií:
  1. nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho 

  orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
  skutková podstata súvisí s podnikaním,
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 2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v kon-
 kurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
 vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani mu nebola 
 povolená reštrukturalizácia

 3. nebolo klubu alebo jeho štatutárnemu organu alebo členovi
 štatutárneho organu v predchádzajúcich troch rokoch pre-
 ukázané závažné porušenie odborných povinností (napríklad 
 porušenie podmienok poskytovania dotácii, porušenie 
 rozhodnutí orgánov SZLH alebo riadiaceho orgánu súťaže... a pod.) 

Splnenie podmienok klub potvrdí čestným vyhlásením.

 O vydaní licencie pre nový klub rozhodne VV SZĽH na základe 
návrhu riadiaceho orgánu príslušnej súťaže a pri jej prevode až po 
posúdení zmluvy o odstúpení licencie odbornou komisiou stano-
venou Výkonným výborom SZĽH na tento účel a po zaregistrova-
ní tejto zmluvy na SZĽH. Odporúčacie stanoviská odbornej komisie 
a riadiaceho orgánu príslušnej súťaže pre VV SZĽH musia byť v tom-
to prípade súhlasné.
 SZĽH v súčinnosti s riadiacim orgánom súťaže vydá licenciu klu-
bom a oddielom najneskoršie do 14 dní po splnení predpísaných 
podmienok pre jej vydanie a po vydaní písomného rozhodnutia 
VV SZĽH. Ak riadiaci orgán súťaže požiada o odročenie termínu 
vydania licencie pre súťaž, môže VV SZĽH vydať licencie v odroče-
nom termíne, avšak najneskôr do 14 dní pred začiatkom príslušnej 
súťaže. Licencia je platná iba do skončenia súťažného obdobia, na 
ktoré bola vydaná.  

OBSAH LICENCIE
Článok 2

V licencii pre súťaž vydávanej na predpísanom tlačive je uvedené :
 - názov orgánu vydávajúceho licenciu,
 - dátum rozhodnutia o vydaní licencie,
 - názov, sídlo a identifikačné číslo klubu, ktorému sa licencia vydáva,
 - názov súťaže a vekovej kategórie pre ktorú sa vydáva,
 - súťažné obdobie na ktoré platí licencia,
 - miesto a dátum vydania licencie,
 - pečiatky, podpisy štatutárneho zástupcu riadiaceho orgánu sú-
    ťaže a generálneho sekretára SZĽH.
Bez uvedenia ktoréhokoľvek údaju je licencia neplatná. Licencia 
pre súťaž sa vyhotovuje v jedinom výtlačku s platnosťou originálu 
a ukladá sa v klube pre ktorý bola vydaná. Fotokópia originálu sa 
ukladá na SZĽH.
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ODSTÚPENIE LICENCIE
Článok 3

 Odstúpením licencie sa rozumie podnet, aby VV SZĽH vydal roz-
hodnutie o zmene držiteľa licencie na účasť v súťaži, pričom nado-
búdateľ licencie musí splniť podmienky ustanovené v predpisoch
SZĽH, ktorých splnenie musí overiť komisia pre prevod licencií 
a prevod musí schváliť Výkonný výbor SZĽH. Možnosť disponovania 
právom na účasť v súťaži je obmedzená a nadobúdateľom môže byť 
len iný hokejový klub, ktorý je členom SZĽH a ktorý splnil podmienky 
účasti v súťaži podľa článku 1 tejto smernice.

 Ak klub odstúpi inému klubu licenciu pre účasť v príslušnej maj-
strovskej súťaži v ktorej doposiaľ hralo jeho družstvo, priznáva sa 
novému klubu účasť v tej istej majstrovskej súťaži. 
 Odstúpenie licencie sa vykonáva na základe písomnej zmluvy, 
ktorú musia podpísať dvaja oprávnení zástupcovia odstupujúce-
ho a dvaja oprávnení zástupcovia nového klubu, pričom z každej 
zmluvnej strany jeden zo zodpovedných zástupcov musí byť súčas-
ne štatutárnym zástupcom klubu. Táto zmluva sa v jednom výtlačku 
ukladá na SZĽH a pripojí sa k rozhodnutiu VV SZĽH, ktorým sa mení 
držiteľ licencie pre príslušnú súťaž.

 Licencia bude novému klubu vydaná až po vydaní zmeny rozhod-
nutia VV SZĽH na základe odporúčacieho stanoviska komisie pre 
prevod licencií SZĽH. 
 Nový klub musí spĺňať všetky podmienky Stanov SZĽH, Súťažného 
poriadku SZĽH, internej smernice pre príslušnú súťaž a ďalšie pod-
mienky, ktoré pre udelenie a nakladanie s licenciou vydá riadiaci 
orgán príslušnej súťaže po ich schválení VV SZĽH.

TERMÍNY ODSTÚPENIA LICENCIE
Článok 4

 Licenciu pre súťaž, v ktorej štartuje „A“ družstvo, môže odstu-
pujúci klub novému klubu odstúpiť kedykoľvek po jej vydaní, ale 
najneskoršie do 14 dní pred skončením posledného prestupového 
termínu stanoveného Prestupovým poriadkom SZĽH. 
 Licenciu súťaže, v ktorej štartuje „B“ družstvo, môže odstupujúci 
klub novému klubu odstúpiť kedykoľvek po jej vydaní, ale najne-
skoršie do 14 dní pred začiatkom príslušnej majstrovskej súťaže, pre 
ktorú je licencia platná.
Pre stanovenia platnosti termínu odstúpenia licencie je rozhodujúci 
termín zaregistrovania zmluvy o odstúpení licencie na SZĽH.
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ÚHRADY ZA ODSTÚPENIE LICENCIE
Článok 5  

 Licenciu pre súťaž je možné odstúpiť novému klubu až po splnení 
stanovených podmienok v zmysle čl. 3 tejto smernice za úhradu, 
ale aj bezplatne.
 Vysporiadanie úhrady za odstúpenie licencie pre súťaž sa vykoná-
va na základe vzájomnej dohody a je výlučne záležitosťou odstupu-
júceho a nového klubu.
 Za administratívne úkony spojené s odstúpením licencie pred vy-
daním novej licencie alebo za vydanie duplikátu je povinný nový 
klub, alebo príslušný klub uhradiť na účet SZĽH čiastku 35,- EUR 
(vrátane DPH).

ODOBRANIE LICENCIE
Článok 6 
 
VV SZĽH spravidla na návrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže po 
konkrétnom posúdení situácie má právo odobrať hokejovému klubu 
licenciu pre súťaž, resp. zrušiť rozhodnutím VV SZĽH jej platnosť :
 - v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, ak si toto nesplnilo svo-
  je povinnosti voči riadiacemu orgánu súťaže,
 - ak nesplnilo podmienky pre účasť v príslušnej súťaži stanovené 
  Súťažným poriadkom SZĽH, Rozpisom súťaží, alebo inými pred-
  pismi SZĽH,
 - ak družstvo hrubo, alebo opakovane porušuje Stanovy, poriad-
  ky a smernice alebo rozhodnutia príslušných orgánov SZĽH.
 - ak na majetok klubu začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné 
  konanie alebo klub vstúpil do likvidácie,
 - ak sa zistí, že klub v čestnom vyhlásení podľa článku 1 tejto 
  smernice uviedol nepravdivé údaje.
 - ak sa zistí, že nadobúdateľ v lehote nesplnil podmienky stano-
  vené pri prevode alebo udelení licencie 

 Rozhodnutie o zrušení platnosti licencie vydáva VV SZĽH písomne  
prostredníctvom Sekretariátu SZĽH a tento je povinný najneskoršie 
do 72 hodín ho odoslať príslušnému hokejovému klubu. Voči tomu-
to rozhodnutiu sa môže dotknutý klub odvolať do 15 dní od obdr-
žania rozhodnutia na VV SZĽH, prostredníctvom komisie pre prevod 
súťažných licencií SZĽH. Táto komisia odvolanie preskúma a predloží 
návrh rozhodnutia Výkonnému výboru SZĽH, ktorý  vydá rozhodnu-
tie o odvolaní. Rozhodnutie VV SZĽH o odvolaní je konečné. 
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 V prípade, ak príde k právoplatnému odobratiu alebo zrušeniu 
licencie je dotknutý hokejový klub povinný licenciu vrátiť najneskôr 
do 21 dní na SZĽH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7.

a) Konečný výklad tejto Smernice vykonáva VV SZĽH.
b) Posledné zmeny a doplnky Smernice pre udeľovanie súťažnej li-
 cencie a nakladanie s touto licenciou schválil Kongres SZĽH dňa 
 10. júna 2011 v Bratislave s účinnosťou od 11. júna 2011.

PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Vzor licencie – 1 list.  
Príloha č. 2 – Obsah zmluvy o postúpení práv a záväzkov medzi klu-
  bom, držiacim licenciu a klubom, ktorý licenciu 
  nadobúda
Príloha č. 3 – Záväzné výklady VV SZĽH. 
Príloha č. 4 – Smernica pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode
  práv a záväzkov z klubu, ktorý  je  držiteľom licencie 
  na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie.  
Príloha č. 5 – Záväzný výklad VV SZĽH z 26.5.2010
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Príloha è. 1 k Smerniciam pre ude¾ovanie súťažnej licencie
Vzor licencie
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Príloha č. 2 Zmluva o postúpení práv a záväzkov medzi
klubom držiacim licenciu a klubom, ktorý licenciu nado-
búda musí byť písomná a musí obsahovať okrem náležitostí 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona 
č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä : 

• Záväzok držiteľa licencie previesť na nadobúdateľa vlastníc-
ke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré 
slúžia prevádzkovaniu klubu alebo sa týkajú výkonu športovej 
činnosti, a záväzok nadobúdateľa prevziať záväzky držiteľa li-
cencie súvisiace s klubom alebo s výkonom športovej činnosti 
a prípadne zaplatiť cenu za prevod licencie

• Na nadobúdateľa prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré 
sa prevod vzťahuje

• Ak pôvodný klub zaniká, práva a povinnosti vyplývajúce z 
pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom klubu, a z iných 
právnych vzťahov k hráčom a trénerom prechádzajú z držiteľa 
licencie na nadobúdateľa

• Ak pôvodný klub pokračuje aj naďalej v činnosti v inej súťaži, 
práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k 
zamestnancom klubu a z iných vzťahov k hráčom a trénerom, 
ktorí prechádzajú do nového klubu, prechádzajú z držiteľa
licencie na nadobúdateľa. Zoznam osôb musí byť obsiahnutý 
v zmluve (alebo v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy)

• Zmluva musí obsahovať údaje o súhrne vecí, práv a záväzkov, 
ktoré sú predmetom prevodu, uvedených v účtovnej evidencii 
klubu držiaceho licenciu ku dňu uzavretia zmluvy a ďalšie hod-
noty, pokiaľ nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie

• Držiteľ licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi všetky 
doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa tý-
kajú postúpených pohľadávok a práv

• Povinnosť nadobúdateľa dodržiavať Stanovy SZĽH a iné interné 
predpisy a smernice

• pri prevode licencie  v prípade konkurzu, resp. likvidácie klubu, 
ktorý je držiteľom licencie sa postupuje v súlade o všeobecne 
platnými právnymi predpismi v SR, najmä zák. č. 7/2005 Z.z. 
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 
V tejto dobe sú obmedzené aj jeho možnosti pri matričných 
úkonoch s hráčmi a pod.

• V prípade začatia konkurzného konania voči klubu je ďalší po-
stup stanovený v samostatnej Smernici „Postup v prípade kon-

kurzu alebo reštrukturalizácie klubu“.
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Príloha č. 3 Záväzný výklad VV SZĽH k „Smernici pre udeľova-
nie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou“ zo dňa 
15.6.2005:

1. Klub môže odstúpiť jednu licenciu pre účasť družstva v prísluš-
nej súťaži len jeden krát v priebehu súťažného obdobia a to len 
jednému klubu, ktorého družstvo v tejto majstrovskej súťaži bude 
štartovať. V prípade, že by nadobúdateľ z určitých dôvodov nebol 
schopný štartovať v tejto majstrovskej súťaži, licencia bude klubu 
odobratá a uložená do depozitu SZĽH, ktorý rozhodne ako s touto 
licenciou bude ďalej naložené. 
2. Nie je prípustné, aby klub v tom istom súťažnom období odstúpil 
licenciu v jednej majstrovskej súťaži druhému klubu a zároveň na-
dobudol licenciu na tú istú majstrovskú súťaž od tretieho klubu.
3. Klub, ktorý v jednom súťažnom období odstúpil licenciu na súťaž 
druhému klubu, nemôže v tomto súťažnom období v tejto súťaži 
štartovať ako „B“ družstvo alebo „farma“ tretieho klubu.
4. Pred posúdením prevodu licencie z klubu, ktorý je držiteľom li-
cencie musí nadobúdateľ licencie v prvom rade spĺňať náležitos-
ti uvedené v Stanovách, poriadkoch a smerniciach SZLH, najmä 
Registračnom poriadku SZĽH, vrátane jeho prílohy Smernice pre uzav-
retie osobitnej zmluvy o prevode práv a záväzkov z klubu, ktorý je 
držiteľom licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie a Smer-
nici pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou. 
5. Držiteľ licencie musí spĺňať podmienky zaradenia do príslušnej 
súťaže, t.j. v stanovených termínoch musí podať prihlášku do sú-
ťaží riadených SZĽH, zaplatiť členské SZĽH a musí by členom SZĽH. 
Nadobúdateľ licencie musí byť členom SZĽH a spĺňať podmienky 
podľa bodu 4 tohto výkladu.

Príloha č.4 - Smernica pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevo-
de práv a záväzkov z klubu, ktorý je  držiteľom licencie na klub, 
ktorý je nadobúdateľom licencie.

Smernica pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode práv a záväzkov 
z klubu, ktorý je držiteľom licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom 
licencie

V súlade s uznesením VV SZĽH zo dňa 30.09.2003 vydáva VV SZĽH 
pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode práv a záväzkov z klubu, 
ktorý je držiteľom licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie 
túto smernicu:

1. Zmluvu o prevode práv a záväzkov z klubu, ktorý je držiteľom 
licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie posudzuje od-
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borná komisia stanovená Výkonným výborom SZĽH v zložení:
predseda – člen VV SZĽH

 členovia – člen VV SZĽH alebo generálny sekretár SZĽH
   – športový riaditeľ SZĽH
   – ekonomický riaditeľ SZĽH
   – právnik SZĽH
   – sekretár komisie
 Menovanie tejto odbornej komisie vykonáva VV SZĽH svojím 

písomným uznesením spravidla na dobu funkčného obdobia 
VV SZĽH a zmeny v zložení tejto komisie prináležia do kompe-
tencie VV SZĽH.

2. Predkladateľ je povinný doručiť zmluvu, príp. ďalšie relevantné 
materiály na komisiu najneskôr 14 dní pred plánovaným pre-
vodom licencie. Zmluva o odstúpení, resp. prevode licencie 
okrem splnených náležitostí uvedených v Smernici pre ude-
ľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou, najmä 
článku 3 musí obsahovať aj špecifické náležitosti zapracované 
v zmluve o postúpení práv a záväzkov1).

3. Komisia posudzuje skutkový stav predložených materiálov, 
najmä zmluvu o prevode licencie a spracováva pre VV SZĽH 
stanovisko. V prípade súhlasného stanoviska tejto komisie Vý-
konný výbor SZĽH prevod licencie schváli a v zmysle čl. 1, písm. 
n) SP SZĽH a čl.  1 „Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie 
a nakladanie s touto licenciou“ vydá rozhodnutie o udelení li-
cencie. V prípade zistenia nedostatkov v zmluve, resp. jej ne-
úplnosti vráti komisia zmluvu na dopracovanie predkladateľo-
vi so záväzným stanoviskom a určí termín kedy je upravenú 
zmluvu potrebné znovu predložiť. O tomto komisia písomne 
informuje VV SZĽH a riadiaci orgán príslušnej súťaže.

4. Základom pre odstúpenie licencie, resp. jej vydanie je iba taká 
zmluva o jej odstúpení, alebo prevode, ktorá bola akceptovaná 
a zaregistrovaná na SZĽH.

5. Bez súhlasného stanoviska odbornej komisie a riadiaceho or-
gánu príslušnej súťaže o odstúpení, resp. vydaní licencie VV 
SZĽH nemôže rozhodnúť.

Príloha1):
 Zmluva o postúpení práv a záväzkov medzi klubom držia-

cim licenciu a klubom, ktorý licenciu nadobúda musí byť 
písomná a musí obsahovať okrem náležitostí podľa vše-
obecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 
40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä :
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• Záväzok držiteľa licencie previesť na nadobúdateľa vlastníc-
ke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré 
slúžia prevádzkovaniu klubu alebo sa týkajú výkonu športovej 
činnosti, a záväzok nadobúdateľa prevziať záväzky držiteľa li-
cencie súvisiace s klubom alebo s výkonom športovej činnosti 
a prípadne zaplatiť cenu za prevod licencie

• Na nadobúdateľa prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré 
sa prevod vzťahuje

• Ak pôvodný klub zaniká, práva a povinnosti vyplývajúce z 
pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom klubu, a z iných 
právnych vzťahov k hráčom a trénerom prechádzajú z držiteľa 
licencie na nadobúdateľa

• Ak pôvodný klub pokračuje aj naďalej v činnosti v inej súťaži, 
práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k 
zamestnancom klubu a z iných vzťahov k hráčom a trénerom, 
ktorí prechádzajú do nového klubu, prechádzajú z držiteľa
licencie na nadobúdateľa. Zoznam osôb musí byť obsiahnutý 
v zmluve (alebo v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy)

• Zmluva musí obsahovať údaje o súhrne vecí, práv a záväzkov, 
ktoré sú predmetom prevodu, uvedených v účtovnej evidencii 
klubu držiaceho licenciu ku dňu uzavretia zmluvy a ďalšie hod-
noty, pokiaľ nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie

• Držiteľ licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi všetky 
doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa tý-
kajú postúpených pohľadávok a práv

• Povinnosť nadobúdateľa dodržiavať Stanovy SZĽH a iné interné 
predpisy a smernice

• pri prevode licencie  v prípade konkurzu, resp. likvidácie klubu, 
ktorý je držiteľom licencie sa postupuje v súlade o všeobecne 
platnými právnymi predpismi v SR, najmä zák. č. 7/2005 Z.z. 
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 
V tejto dobe sú obmedzené aj jeho možnosti pri matričných 
úkonoch s hráčmi a pod.

• V prípade začatia konkurzného konania voči klubu je ďalší po-
stup stanovený  v samostatnej Smernici „Postup v prípade 
konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“.

Príloha č.5 - Záväzný výklad VV SZĽH z 26.5.2010
 VV SZĽH prerokoval a schválil na svojom zasadnutí dňa 10. no-
vembra 2009 záväzný výklad k „Smernici pre udeľovanie súťažnej 
licencie a nakladanie s touto licenciou” v zmysle čl. 7), písm. a) tejto 
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smernice, ktorý na zasadnutí VV SZĽH 26.5.2010 novelizoval v nasle-
dujúcom znení: 

Záväzný výklad k čl. 1)
 Licencia je právo hokejového klubu, člena SZĽH, aby sa v príslušnej 
hokejovej sezóne mohol zúčastniť príslušnej súťaže, organizovanej 
SZĽH. 

 V zmysle zákona č. 300/2008 Z.z. organizácii a podpore športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov SZĽH ako národný športový 
zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpeču-
je jeho rozvoj a organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštát-
nych športových súťaží, pričom môže vyhlásiť športovú súťaž alebo 
poveriť jej vyhlásením inú právnickú osobu, v prípade SZĽH spravidla 
riadiaci orgán súťaže. V súlade s § 8 ods. 3 citovaného zákona teda 
riadiaci orgán súťaže určuje podmienky účasti v športovej súťaži 
a jej pravidlá, riadi a kontroluje priebeh športovej súťaže a vyhlasuje 
aj prípadné odmeny alebo ceny.

 V zmysle citovaného zákonného ustanovenia je toto právo na 
účasť v súťaži možné postúpiť na iný hokejový klub len za splnenia 
podmienok, ustanovených v predpisoch SZĽH a po schválení Výkon-
ným výborom SZĽH, pričom možnosť disponovania týmto právom
je obmedzená a v podstate spočíva v podnete, aby VV SZĽH vydal 
rozhodnutie o zmene držiteľa licencie na účasť v súťaži (v zmysle
článku 3 Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie 
s touto licenciou). Licencia je teda osobným právom, ktoré patrí ho-
kejovému klubu, ktorý je určený Výkonným výborom SZĽH na návrh 
riadiaceho orgánu súťaže po splnení príslušných podmienok. Právo 
je časovo obmedzené do skončenia súťažného ročníka, na ktorý sa 
licencia vydáva. 

 O počte súťažných licencií SZĽH na príslušnú sezónu rozhoduje 
VV SZĽH, ktorý v zmysle čl. 10), ods.6, písm. i) minimálne 60 dní 
pred začiatkom súťaže schvaľuje organizačnú štruktúru všetkých 
súťaží riadených SZĽH a týmto rozhodne aj o tom koľko licencií musí 
byť vydaných v jednotlivých súťažiach.

 V zmysle delegovaných práv a povinností k riadeniu súťaží SZĽH 
postupuje počty licencií schválené rozhodnutím VV SZĽH riadiacim 
orgánom príslušných súťaží a vydá licencie klubom a oddielom naj-
neskoršie do 14 dní po splnení predpísaných podmienok pre ich 
vydanie. 
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Záväzný výklad k čl. 2) 
 Právo účasti v príslušnej súťaži na základe licencie vydanej SZĽH 
sa týka výlučne a osobne družstva klubu údaje ktorého sú uvedené 
v licencii pre súťaž vydanej na predpísanom tlačive tak ako sú uve-
dené v čl. 2 tejto smernice.

 V prípade, že klub ukončí činnosť družstva v súťaži predčasne 
pred skončením doby platnosti súťažnej licencie je tento klub po-
vinný vrátiť licenciu pre súťaž majiteľovi licencie, t.j. SZĽH a to pí-
somnou formou (oznámenie o vrátení licencie + originál licencie 
pre súťaž). Licencia bude uložená do depozitu SZĽH, ktorý rozhodne 
ako s touto licenciou bude ďalej naložené. 

 Nová licencia pre súťaž môže byť vystavená až po vrátení pôvodne 
vydanej licencie. V prípade straty, alebo zničenia pôvodnej licencie 
vydá SZĽH jej duplikát na základe žiadosti klubu, ale až po vyriešení 
prípadu riadiacim orgánom súťaže  a DK SZĽH, vrátane uhradenia 
stanovených poplatkov.

Záväzný výklad k čl. 3)
 Odstúpenie licencie má charakter podnetu k zmene rozhodnutia 
Výkonného výboru SZĽH o zmene držiteľa licencie na účasť v súťaži, 
pričom podmienkou zmeny rozhodnutia a určenia licencie novému 
klubu je prevod práv a záväzkov súvisiacich so športovou činnosťou 
klubu odstupujúceho licenciu na klub, ktorý má byť nadobúdateľom 
licencie a musí byť vykonané presne v zmysle čl. 3 tejto smernice a 
podľa prílohy č. 2 k predmetnej smernici. Bez vydania súhlasného 
stanoviska odbornej komisie SZĽH (v zmysle prílohy č. 4 tejto smer-
nice) a riadiaceho orgánu príslušnej súťaže nemôže VV SZĽH vydať 
rozhodnutie o vydaní licencie novému klubu.

 Nový klub ako nadobúdateľ licencie okrem podmienok stanove-
ných touto smernicou musí spĺňať všetky podmienky Súťažného 
poriadku SZĽH, ale aj interné predpisy pre príslušnú súťaž.

Záväzný výklad k čl. 5) 
 Licenciu pre súťaž je možno odstúpiť a úhradu, ale aj bezplatne. 
Vysporiadanie úhrady za prevod, resp. odstúpenie licenciu je výluč-
ne záležitosťou odstupiteľa a nadobúdateľa, ktorí sú povinní uviesť 
tieto skutočnosti v tzv. zmluve o prevode súťažnej licencie, ktorá je 
podnetom k zmene rozhodnutia Výkonného výboru SZĽH o zmene 
držiteľa licencie na účasť v súťaži (viď príl. č. 2 tejto smernice).
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 Ak je novému klubu prideľovaná voľná licencia, ktorá bola ulo-
žená v depozite SZĽH výška úhrady za jej prevod, resp. odstúpenie 
sa stanovuje internou normou stanovenou v uznesení príslušného 
riadiaceho orgánu súťaže.

 Pri odstúpení, resp. prevode licencie v prípade konkurzu, reštruk-
turalizácii, resp. likvidácie klubu, ktorý je držiteľom licencie sa po-
stupuje v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v SR, 
najmä zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v znení 
neskorších predpisov. 

 Bez súhlasu SZĽH a bez vedomia riadiaceho orgánu nie je mož-
né predaj licencie uskutočniť, keďže možnosť disponovania týmto 
právom je obmedzená a podlieha splneniu podmienok uvedených v 
smernici a jej prílohách. 

Záväzný výklad k čl. 6)
 V prípade vydania rozhodnutia o odobraní súťažnej licencie 
z dôvodov uvedených v čl. 6 tejto smernice ak sa dotknutý klub 
do 15 dní od doby vydania rozhodnutia neodvolá je povinný vrátiť 
licenciu do depozitu SZĽH.
 Ak tak neučiní, VV SZĽH najneskoršie do 72 hodín po uplynutí tej-
to lehoty svojím rozhodnutím vyhlási predmetnú súťažnú licenciu 
za neplatnú.

 Tento záväzný výklad bol schválený Výkonným výborom SZĽH 
dňa 10.11.2009 s účinnosťou od 11.11.2009, novelizovaný dňa 
26.5.2010 s účinnosťou od 27.5.2010 a potvrdený Kongresom SZĽH 
v Bratislave 10. júna 2011. 
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