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Prechodné ustanovenia
	 Táto	smernica	sa	vydáva	za	účelom	stanovenia	práv,	povinností		
a	podmienok	vytvorenia,	spôsobu	a	mechanizmu	začlenenia	družstva	
SR	zaradeného	do	výcvikového	strediska	reprezentácie	SR	zriade-	
ného	 Výkonným	 výborom	 SZĽH	 a	 zaradeného	 do	 štruktúr	 SZĽH		
v	pôsobnosti	na	úrovni	hokejového	klubu	so	štatútom	výcvikového	
strediska	reprezentácie	SR:

I. Preambula
Pri	zriaďovaní	výcvikového	strediska	reprezentácie	SR	stanovuje:

�. výber a ustanovenie realizačného tímu:
Výkonný	výbor	SZĽH	na	základe	návrhu	príslušných	odborných	ko-
misií	nominuje	realizačný	tím	(ďalej	len	„RT“)	zodpovedný	za	chod	
samotného	výcvikového	strediska	reprezentácie	(ďalej	len	„VSR	SR“)	
a	družstva	VSR	SR	v	rozsahu:
	 	 generálny manažér	=	 komplexne	 riadi	 a	 zodpovedá	 za	 chod	

celého	družstva,	zabezpečuje	v	súčinnosti	s	hlavným	trénerom	
komunikáciu	s	hráčmi	a	klubmi,	zodpovedá	priamo	VV	SZĽH,	

	 	 asistent gen. manažéra	=	zabezpečuje	činnosti	súvisiace	s	pre-
vádzkou	klubu	na	základe	rozhodnutia	gen.	manažéra,	zastupuje	
generálneho	manažéra	v	neprítomnosti,	zodpovedá	generálne-
mu	manažérovi,

	 	 hlavný tréner	=	zabezpečuje	tréningový	a	herný	proces	druž-
stva,	zodpovedá	za	vypracovanie	a	plnenie	tréningových	plánov,	
zabezpečuje	komunikáciu	s	hráčmi,	klubmi,	zodpovedá	VV	SZĽH,	
TMK	SZĽH	a	RÚ	SZĽH,

	 	 asistent trénera	 =	 zabezpečuje	 asistentské	 činnosti	 v	 tré-
ningovom	 a	 hernom	 procese,	 zodpovedá	 hlavnému	 trénerovi		
a	TMK	SZĽH,

	 	 asistent trénera (tréner brankárov)	=	podľa	potreby	zabez-
pečuje	 špecializovaný	 tréningový	 proces	 brankárov	 družstva,	
zodpovedá	hlavnému	trénerovi	a	TMK	SZĽH,

	 	 masér (stály)	=	 zabezpečuje	masérsky	 a	 regeneračný	proces	
v	družstve,	pitný	 režim,	 zodpovedá	generálnemu	manažérovi,	
masér	=	zabezpečuje	servis	hráčom	a	RT,	zodpovedá	generálne-
mu	manažérovi,
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	 	 lekár	=	zabezpečuje	primárnu	a	špecializovanú	zdravotnú	sta-
rostlivosť	o	hráčov	a	RT,	zodpovedá	generálnemu	manažérovi,	
ekonóm	=	vedie	kompletné	účtovníctvo	„HK	VSR	SR	20“,	zod-
povedá	generálnemu	manažérovi,

	 	 mzdár	=	výpočet	miezd,	zodpovedá	ekonómovi,
	 	 personalista, pokladník	=	 vedie	 personálne	 záležitosti	 a	 po-

kladňu	–	slovenskú	a	zahraničnú,	zodpovedá	ekonómovi,	

	 Podmienky	 a	 jednotlivé	 náplne	 činnosti	 členov	 RT	 sa	 stanovia		
v	 zmluve	 uzatvorenej	medzi	 „HK	 VSR	 SR	 20“	 a	 členmi	 RT,	 pokiaľ		
VV	SZĽH	neustanoví	inak.

�. výber a schvaľovanie hráčskeho kádra.
	 Po	prerokovaní	menného	návrhu	nominovaných	hráčov	TMK	SZĽH	
ho	generálny	manažér	a	hlavný	tréner	predložia	na	konečné	schvá-
lenie	VV	SZĽH.	Po	schválení	VV	SZĽH	a	nominácii	hráčov	do	takéhoto	
družstva	sú	hokejové	kluby	povinné	uvoľniť	nominovaného	hráča	
/	hráčov	do	VSR	SR.	Postupy	a	spôsoby	sú	stanovené	v	čl.	III.	tejto	
smernice.

3. riadenie a dohľad nad družstvom.
	 a)	 Za	 priamy	 chod	družstva,	 tréningový	 a	 herný	 proces	 hráčov,	

športovo−technické	náležitosti,	materiálne	vybavenie	zodpove-
dá	každý	člen	RT	samostatne	za	svoju	oblasť	v	zmysle	podpísanej	
zmluvy.

	 b)	Za	finančné	a	materiálne	zabezpečenie	chodu	družstva,	eviden-
ciu	 ekonomických,	 športových	 a	materiálnych	 činností	 zodpo-
vedá	„Predstavenstvo“	v	zmysle	podpísanej	zmluvy	so	medzi	HK	
VSR	SR	20	a	SZĽH,	pričom	mesačnú	správu	o	stave	predkladá	na	
najbližšie	zasadnutia	VV	SZĽH.	Kontrolu	a	dohľad	nad	činnosťou	
RT	a	HK	SR	20	vykonáva	„Dozorná	rada“,	ktorá	predkladá	kontrol-
nú	správu	VV	SZĽH.	Všetky	ostatné	náležitosti	upravuje	„Štatút	
VSR	SR“,	ktorý	schvaľuje	VV	SZĽH.

	 c)	„Predstavenstvo	VSR	SR“	je	spravidla	vymenované	z	pracovní-
kov	sekretariátu	SZĽH	Výkonným	výborom	SZĽH	a	za	svoju	čin-
nosť	priamo	zodpovedá	VV	SZĽH.

ii. výklad pojmov

„družstvom sr“	 je	pre	účely	tohto	predpisu	stanovené	družstvo	
výcvikového	strediska	reprezentácie	SR	„VSR	SR−20“,	ktoré	je	zria-
dené	SZĽH,	schválené	VV	SZĽH	a	zaradené	do	príslušnej	súťaže	ria-
denej	SZĽH.	(ďalej	len	„VSR	SR“)	
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„Materské kluby“	štartujúce	v	seniorských	súťažiach	SZĽH	(Extra-
lige,	príp.	1.	HL	SR,	2LS)	sú	v	prípade	vytvorenia	družstva	združujú-
ceho	hráčov	reprezentácie	SR	svojim	hráčom	vybraným	do	širšieho	
kádra	tohto	reprezentačného	družstva	sústredeného	vo	VSR	SR	po-
vinné	umožniť	štart	a to len v tomto družstve v priebehu celého 
súťažného obdobia.

„prestupové obdobie“	stanovené	do	15.2.	kalendárneho	roku	sa	
predlžuje	len	v	prípade	hráčov	zaradených	do	družstva	SR,	pričom	
platí	zásada,	že	v	prípade	predčasného	ukončenia	hosťovania,	ale-
bo	ukončenia	hosťovania	po	termíne	15.2.	kalendárneho	roku	majú	
hráč	a	materský	klub	stanovenú	maximálne	10−dňovú	lehotu	(vrá-
tane	všetkých	matričných	úkonov)	plynúcu	dňom	ukončenia	na	po-
danie	a	realizáciu	prípadného	hosťovania	v	zmysle	čl.	10	PP	SZĽH	do	
iného	klubu	v	SR.

iii. všeobecné ustanovenia
K	zabezpečeniu	činnosti	družstva	VSR	SR−20	a	súčinnosti	s	ostatný-
mi	členmi	a	zložkami	SZĽH	sa	upravujú,	dopĺňajú	a	špecifikujú	 len	
pre	 účely	 smernice	 niektoré	 ustanovenia	 poriadkov	 a	 predpisov	
SZĽH	takto:

�. smernica pre platenie členských príspevkov sZĽH:
Okrem	ustanovení	uvedených	v	platnej	Smernici	pre	platenie	člen-
ských	príspevkov	SZĽH	sú	pre	účely	tohto	predpisu	záväzné	aj	špe-
cifické	ustanovenia	uvedené	nižšie:

V	rámci	„Smernice	pre	platenie	členských	príspevkov	SZĽH	“

Družstvo	SR	 sa	 zaraďuje	do	kategórie	 c)	ostatné	oddiely,	 kluby	a	
regionálne	zväzy	ĽH	s	úhradou	členského	príspevku	vo	výške	65,-	€.	

�. súťažný poriadok sZĽH:
Okrem	ustanovení	uvedených	v	platnom	Súťažnom	poriadku	SZĽH	
sú	pre	účely	tohto	predpisu	záväzné	aj	špecifické	ustanovenia	uve-
dené	nižšie:

a)	 V	rámci	„Súťažného	poriadku	SZĽH,	čl.	20	Náležitosti	jednotlivca“	
Každý	hráč	družstva	SR	musí	mať	uzatvorenú	po	dobu	hosťovania	
so	SZĽH	zmluvu	o	výkone	činnosti	reprezentanta	SR,	príp.	zmluvu	
spĺňajúcu	náležitosti	v	zmysle	čl.	20	SP	SZĽH	a	na	dobu	hosťovania	
vo	VSR	SR	je	vyňatý	spod	zmluvy	uzatvorenej	v	materskom	klube,	
pričom	táto	zmluva	zostáva	aj	naďalej	v	platnosti.
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b)	 V	rámci	„Súťažného	poriadku	SZĽH,	čl.	25	Farmárske	družstvo“	
Ustanovenia	čl.	25	SP	SZĽH	sa	na	hráčov	družstva	VSR	SR	počas	
doby	ich	hosťovania	v	družstve	VSR	SR	nevzťahujú,	tzn.,	že	ne-
môžu	 štartovať	 súčasne	 za	materský	 klub	 alebo	 za	 farmárske	
družstvo	materského	klubu.	VSR	SR	nesmie	v	zmysle	tohto	člán-
ku	vytvárať	farmárske	družstvo,	resp.	„B“	družstvo.

c)	V	rámci	„Súťažného	poriadku	SZĽH,	Osobitné	ustanovenia	čl.	68“	
Materský	klub	je	povinný	uvoľniť	hráčov	na	hosťovanie	do	VSR	
SR	ak	tam	boli	nominovaní,	pokiaľ	ich	celkový	počet	z	jedného	
klubu	nie	je	väčší	ako	traja	hráči.	O	štarte	ďalších	hráčov	z	mater-
ského	klubu	v	VSR	SR	nominovaných	nad	tento	počet	rozhodne	
VV	SZĽH	po	jednaní	s	materským	klubom.

	 	 Ustanovenia	čl.	68	SP	SZĽH	sa	vzťahujú	na	hráčov	zaradených	do	
družstva	SR	počas	celého	obdobia	hosťovania.	

d)	 Družstvá	 so	 štatútom	 výcvikového	 strediska	 reprezentácie	 SR	
môžu	byt	v	jednej	sezóne	súčasne	zaradené	do	viacerých	súťa-
ží.

3. disciplinárny poriadok sZĽH:
Okrem	ustanovení	uvedených	v	platnom	Disciplinárnom	poriadku	
SZĽH	sú	pre	účely	tohto	predpisu	záväzné	aj	špecifické	ustanovenia	
uvedené	nižšie:
V	rámci	 „Disciplinárneho	poriadku	SZĽH,	čl.	19	Disciplinárne	orgá-
ny“:
Prípadné	disciplinárne	previnenia	hráčov,	 činovníkov	a	 členov	RT,	
ktorých	sa	dopustili	v	súťažných	stretnutiach	rieši	príslušná	DK	SZĽH	
v	 súčinnosti	 s	 riadiacim	 orgánom	 príslušnej	 súťaže.	 Disciplinárne	
previnenia	hráčov,	činovníkov	a	členov	RT,	ktorých	sa	dopustili	pre	
reprezentačných	akciách	rieši	výhradne	DK	SZĽH	a	VV	SZĽH	v	zmysle	
čl.	19,	písm.	c)	DP	SZĽH.

4. registračný poriadok sZĽH:
Okrem	 ustanovení	 uvedených	 v	 platnom	 Registračnom	 poriadku	
SZĽH	sú	pre	účely	tohto	predpisu	záväzné	aj	špecifické	ustanovenia	
uvedené	nižšie:
V	rámci	„Registračného	poriadku	SZĽH,	čl.	10	Úhrady	za	služby	spo-
jené	s	registráciou	hráča“	Registrácia	hráča	zaradeného	do	družstva	
SR	je	oslobodená	od	úhrad	stanovených	v	čl.	7	RP	SZĽH.

�. prestupový poriadok sZĽH:
Okrem	 ustanovení	 uvedených	 v	 platnom	 Prestupovom	 poriadku	
SZĽH	sú	pre	účely	tohto	predpisu	záväzné	aj	špecifické	ustanovenia	
uvedené	nižšie:	
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a)	 V	rámci	„Prestupového	poriadku	SZĽH,	čl.	7	Úhrady“	Hosťovanie	
hráča	 do	 družstva	 SR	 je	 oslobodené	 od	 úhrad	 stanovených		
v	čl.	7	PP	SZĽH.

b)	 V	rámci	„Prestupového	poriadku	SZĽH,	Hosťovanie	so	súhlasom	
materského	klubu	čl.	10	v	nadväznosti	na	čl.	68	SP	SZĽH“	

	 	 V	nadväznosti	na	čl.	68	Súťažného	poriadku	SZĽH	o	priorite	štát-
nej	reprezentácie	sa	stanovuje	v	zmysle	tohto	článku	výnimka	
pre	hráčov,	ktorí	sú	združení	vo	výcvikovom	stredisku	reprezen-
tácie	SR.	Materské	kluby	štartujúce	v	súťažiach	SZĽH	sú	v	prípade	
vytvorenia	družstva	SR	združujúceho	hráčov	reprezentácie	po-
vinné	umožniť	svojim	hráčom	vybraným	do	širšieho	kádra	toh-
to	družstva	hosťovanie	a	štart	len	v	tomto	družstve	v	priebehu	
celého	súťažného	obdobia	v	súlade	s	ustanovením	č.	III,	ods.	2,	
písm.	c)	tohto	osobitného	predpisu.

c)	 V	rámci	„Prestupového	poriadku	SZĽH,	Zrušenie	hosťovania	a	pred-
časné	 zrušenie	hosťovania	 čl.	 12	v	nadväznosti	na	 čl.	 68	SP	SZĽH“	
V	prípade	predčasného	ukončenia,	alebo	ukončenia	pôsobenia	
hráča	v	tomto	družstve	po	prestupovom	termíne,	t.j.	15.2.	sa	ta-
kýto	hráč	vracia	do	materského	klubu,	pričom	len	pre	tieto	účely	
sa	v	medziobdobí	od	15.2.	do	termínu	predčasného	ukončenia	
hosťovania,	alebo	ukončenia	pôsobenia	družstva	v	príslušnej	sú-
ťaži	stanovuje	maximálna	10	dňová	lehota	na	realizáciu	prípad-
ného	hosťovania	podľa	 čl.	 10	PP	 SZĽH	 z	materského	klubu	do	
iného	klubu	na	území	SR.	Predčasné	ukončenie	hosťovania	podľa		
tohto	 článku	 je	 možné	 kedykoľvek.	 Predčasné	 ukončenie		
pôsobenia	 hráča	 v	 klube	 stanovuje	 osobitný	 predpis	 vydaný		
VV	SZĽH.	Matričná	komisia	SZĽH	prestup	v	zmysle	čl.	8,	 čl.	13,	
alebo	čl.	14	PP	SZĽH	neschváli.

d)	 V	rámci	„Prestupového	poriadku	SZĽH,	Ukončenie	a	predčasné	
ukončenie	hosťovania,	čl.	12“	

	 	 V	prípade	ukončenia	alebo	predčasného	ukončenia	hosťovania	
hráča	v	družstve	SR	sa	udeľuje	po	prestupovom	termíne,	t.j.	po	
15.2.	kalendárneho	roku	maximálne	„10−dňová	lehota,	vrátane	
matričných	úkonov“	plynúca	dňom	ukončenia	hosťovania,	v	kto-
rej	má	hráč	možnosť	realizovať	žiadosť	o	hosťovanie	v	zmysle	čl.	
10	PP	SZĽH	do	iného	klubu	v	SR.

e)	 V	rámci	„Prestupového	poriadku	SZĽH,	Odstupné,	čl.	21“	
	 	 Odstupné	 za	 hráčov	 sa	 počas	 doby	 hosťovania	 nevzťahuje	 na	

hráčov	zaradených	v	družstve	VSR	SR.
f)	 Na	hráčov	VSR	SR	sa	nevzťahujú	ustanovenia	čl.	13,	písm	c)	PP	

SZĽH,	čl.	14,	písm.	c),	ods.	3d)	PP	SZĽH.	Povolený	striedavý	štart	
podľa	čl.	13	alebo	14	do	VSR	SR	sa	hráčovi	nepočíta	do	povole-
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ného	limitu	hosťovaní	(maximálne	dvakrát)	podľa	týchto	článkov	
v	jednej	sezóne.

iv. Záverečné ustanovenia

1.	Výklad	tohto	osobitného	predpisu	vykonáva	VV	SZĽH.

2.	Tento	osobitný	predpis	je	nedeliteľnou	súčasťou	Stanov,	poriad-
kov	a	smerníc	SZĽH	a	primerane	sa	vzťahuje	na	úpravu	ustanovení	
Stanov	 SZĽH,	 Súťažného	 poriadku	 SZĽH,	 Disciplinárneho	 poriadku	
SZĽH,	 Registračného	 poriadku	 SZĽH,	 Prestupového	 poriadku	 SZĽH		
a	ostatných	smerníc	SZĽH.

3.	Pokiaľ	nie	je	stanovené	inak	ustanovenia	tohto	osobitného	pred-
pisu	SZĽH	pre	výcvikové	stredisko	reprezentácie	SR	20	sa	primera-
ným	spôsobom	vzťahujú	aj	na	ostatné	reprezentácie	SR	18,	17,	16,	
žien,alebo	žien	do	18	rokov.

4.	Ustanovenia	neupravené	v	tomto	osobitnom	predpise	môžu	byť	
upravené	doplnkom	vydaným	VV	SZĽH.

5.	 Tento	 osobitný	 predpis	 bol	 schválený	 VV	 SZĽH	 dňa	 14.3.2007		
a	 nadobudol	 účinnosť	 dňom	 15.3.2007.	 Je	 záväzný	 pre	 všetkých	
členov,	orgány	a	odborné	pracoviská	SZĽH.

6.	 Upravené	 znenie	 tohto	 osobitného	 predpisu	 schválil	 VV	 SZĽH		
dňa	17.4.2007	s	účinnosťou	od	18.4.2007.

7.	Upravené	znenie	schválila	Rada	SZĽH	dňa	22.	júna	2007	v	Brati-
slave.

8.	Posledné	znenie	schválil	Kongres	SZLH	dňa	25.	júna	2015	v	Bra-
tislave.

Záväzný výklad vv sZĽHč. ��, ods. 6, písm. d) zo dňa �4.�.����	

VV	SZĽH	na	svojom	rokovaní	dňa	14.	januára	2014	vykonal	záväzný	
výklad	k	čl.13	písm.	e)	a	j)	resp.	čl.	14,	písm.	f)	a	j)	Prestupového	po-
riadku	SZĽH	a	k	Osobitnému	predpisu	SZĽH	pre	výcvikové	stredisko	
reprezentácie	SR	takto:

Keďže	výcvikové	stredisko	SR	ženy	 (klub	združujúci	hráčky	repre-
zentácie	SR	ženy)	pokračuje	v	centralizovanej	príprave	aj	po	uplynu-
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tí	prestupového	termínu	t.j.	15.2.,	ustanovenia	písm.	j)	článku	13,	
resp.	čl.	14	PP	SZĽH	vzhľadom	na	striedavý	štart	hráčok	zo	strediska	
reprezentácie	SR	/	klubu	združujúceho	hráčky	reprezentácie	do	klu-
bu	1.	ligy	žien	(Extraligy	žien)	uvedenom	na	hráčskom	registračnom	
preukaze	a	naopak	sa	na	takéto	hráčky	nevzťahujú.	Hráčky	môžu	po	
ukončení	pôsobenia	v	hokejovom	klube	združujúcom	hráčky	repre-
zentácie	 SR	 (prípravnom	 stredisku	 /	 výcvikovom	 stredisku	 repre-
zentácie),	tzn.	po	poslednom	stretnutí	za	hokejový	klub	združujúci	
hráčky	reprezentácie	štartovať	na	hosťovací	registračný	preukaz	za	
kluby	1.	Ligy	žien	v	súťaži	1.	Ligy	žien	(Extraligy	žien).

Tento	 záväzný	 výklad	 nadobúda	 platnosť	 dňom	 jeho	 schválenia		
a	účinnosť	od	15.	januára	2015.


