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PREAMBULA
Výklad pojmov
„Kluby SZĽH“ sú hokejové kluby v zmysle čl. 4, ods. 2) a ods. 3) Sta-
nov SZĽH, v ktorých sú registrovaní hráči ľadového hokeja.
„Cezhraničné pôsobenie klubov“ – je pôsobenie klubov SZĽH  
v zahraničných súťažiach a pôsobenie zahraničných klubov v súťa-
žiach SZĽH
„Hráčske zmluvy“ sú zmluvy uzatvorené medzi klubom a hráčom 
ľadového hokeja (viď čl. 20 SP SZĽH). Za hráčske zmluvy sa považujú 
aj zmluvy uzatvorené medzi hráčom, klubom a SZĽH, alebo zmluvy 
uzatvorené medzi hráčom a SZĽH a ktorých predmetom je výkon 
športovej činnosti hráča ľadového hokeja v družstve klubu alebo  
v družstve SZĽH. 
„Súťažné obdobie“ je vymedzené obdobím začiatku majstrovských 
súťaží  a ukončením posledných stretnutí v súťažiach ľadového 
hokeja (v súťažiach organizovaných SZĽH spravidla trvá od 1.sep-
tembra kalendárneho roku do 30.apríla nasledujúceho roku, pokiaľ  
VV SZĽH nestanoví inak).
„Sezóna“ je časové obdobie od 1. júla bežného roku do 30. júna 
nasledujúceho kalendárneho roku. 
„Domáca súťaž“ – súťaž riadená SZĽH, 
„Zahraničný klub“ - klub inej národnej federácie s družstvom zara-
deným do súťaží SZĽH
„Zahraničná súťaž“ – súťaž v ľadovom hokeji riadená zahraničným 
subjektom (napr. KHL, EBEL, MOL a pod.)
„Prestupové obdobie“ je od 1. mája bežného roku do 15. februára 
nasledujúceho kalendárneho roku, pokiaľ ho Výkonný Výbor SZĽH 
(ďalej len VV SZĽH) nestanoví pre jednotlivé vekové kategórie inak, 
pričom maximálny termín jeho ukončenia je 15. februára nasledu-
júceho kalendárneho roku,
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Článok 1
Žiadosť o účasť

1. Súťaže a stretnutia s medzinárodnou účasťou povoľuje len SZĽH. 
Účasť družstva klubu, ktorý je členom SZĽH v zahraničnej maj-
strovskej hokejovej súťaži je povolená iba s predchádzajúcim sú-
hlasom SZĽH. O vydaní súhlasu rozhodne VV SZĽH na základe pí-
somnej žiadosti klubu a odporúčania riadiaceho orgánu príslušnej 
domácej a zahraničnej súťaže, po splnení podmienok účasti.

2. Žiadateľ o účasť družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži 
je povinný s písomnou žiadosťou predložiť najmä:
a) zoznam hráčov a členov realizačného tímu družstva,
b) potvrdenie o spôsobilosti domovského zimného štadióna na 

štart v príslušnej súťaži, ako aj doklad o oprávnení na jeho uží-
vanie na celé obdobie účasti v zahraničnej súťaži,

c) štatút a športovo-technické podmienky príslušnej súťaže,
d) písomné prehlásenie, že má na území SR vysporiadané všetky 

finančné záväzky voči hráčom, trénerom, právnickým osobám, 
orgánom štátnej a verejnej správy,

e) písomné garancie o vysporiadaní prípadných finančných zá-
väzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v 
zahraničnej majstrovskej súťaži,

f) odporúčacie stanoviská príslušného riadiaceho orgánu domá-
cej a zahraničnej súťaže,

g) stanovisko príslušného národného zväzu ľadového hokeja, 
h) písomný záväzok žiadateľa, že doručí SZĽH kópie hráčskych 

zmlúv najneskôr do 7 dní odo dňa registrácie, alebo potvrde-
nia príslušného orgánu zahraničnej majstrovskej súťaže, alebo 
zmlúv, ktoré pre daný účel vyžaduje príslušný orgán zahranič-
nej súťaže ako aj disciplinárne rozhodnutia príslušného orgánu 
zahraničnej majstrovskej súťaže

3. VV SZĽH si môže vyžiadať aj stanoviská riadiacich orgánov domá-
cich, alebo zahraničných súťaží  ďalších odborných orgánov a ko-
misií SZĽH a ďalšie dokumenty od žiadateľa.

4. Na vydanie súhlasu nie je právny nárok.
5. Účasť sa považuje za povolenú doručením súhlasu VV SZĽH žiada-

teľovi.

Článok 2
Účasť klubu SZĽH v zahraničnej súťaži

1. Pred začatím súťažného obdobia je klub, ktorého družstvo má 
súhlas na účasť v zahraničnej súťaži povinné doručiť SZĽH:
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a) súpisky hráčov,  
2. V priebehu zahraničnej súťaže je klub SZĽH povinný doručiť SZĽH 

a) zmeny na súpiskách
b) hráčske zmluvy
c) rozhodnutia disciplinárneho orgánu príslušnej zahraničnej 

súťad) potvrdenie „farmárskej zmluvy“, alebo „farmárskeho 
družstva“ zahraničným riadiacim orgánom najneskôr v deň jej 
potvrdenia.

e) akékoľvek iné informácie alebo doklady o zmenách v údajoch 
alebo písomnostiach, ktoré klub predložil v zmysle článku  
1 ods. 2 a 3 tejto smernice.

3. Všetky doklady podľa odseku 2 jej klub povinný doručiť SZĽH ih-
neď, najneskôr bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala dot-
knutá udalosť.

4. V prípade platného trestu pozastavenia činnosti uloženého hrá-
čovi zahraničným disciplinárnym orgánom nemôže hráč prestú-
piť ani hosťovať ani hrať v domácej súťaži.

5. Porušenie ustanovení a záväzkov podľa tejto smernice má za ná-
sledok disciplinárne konanie.

Článok 3
REGISTRÁCIA HRÁČOV

1. Hráči, hráčky*, ktorí sa chcú zúčastniť športových súťaží SZĽH 
musia byť registrovaní podľa Registračného poriadku SZĽH (ďalej 
len „RP SZĽH“).

2. Účelom športovej registrácie je zabezpečiť regulárnosť športo-
vých súťaží.

3. Registráciou sa rozumie spôsob, akým sa eviduje príslušnosť 
hráča k určitému klubu. Registrácia sa preukazuje registračným 
preukazom hráča. Výhradné právo vyhotovenia registračného 
preukazu hráča (kmeňový registračný preukaz (ďalej len KRP), 
hosťovací registračný preukaz (ďalej len HRP), duplikátu prináleží 
Matrike SZĽH. Akékoľvek pozmeňovanie ,,kopírovanie, falšovanie 
alebo používanie iného registračného preukazu (KRP, HRP, dupli-
kátu) než originálu vyhotoveného Matrikou SZĽH sa považuje za 
neoprávnené a má za následok začatie disciplinárneho konania 
pred príslušnými orgánmi SZĽH.

4. Hráč, ktorý splnil podmienky na zaregistrovanie Matričnou komi-
siou SZĽH (ďalej len MaKo SZĽH), smie byť  zaregistrovaný iba za 
jeden materský klub a smie vlastniť iba jeden registračný preukaz 
v zmysle čl. 3, bod 8 písm. a), b) RP SZĽH.
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5. Keď požiada o registráciu hráč, ktorý nemá štátnu príslušnosť SR, 
predloží SZĽH transferkartu potvrdenú IIHF, prípadne vyjadrenie 
príslušného zahraničného zväzu, že hráč nie je u neho evido-
vaný. Výnimku majú zahraniční hráči zaregistrovaní MaKo SZĽH 
pred dňom 15. mája 1993. Spôsob registrácie zahraničného hrá-
ča mladšieho ako 18 rokov určujú predpisy IIHF.

6. Štart hráča za iný hokejový klub, ako za ktorý bol hráč registrova-
ný, je možný len v súlade s Prestupovým poriadkom SZĽH (ďalej 
len PP SZĽH). 

Článok 4
PRESTUPY, HOSŤOVANIA HRÁČOV

1. Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa usku-
točňujú v súťažiach zmeny príslušnosti hráčov ku klubom Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“).

2. Riadiaci orgán príslušnej súťaže SZĽH môže pred začiatkom súťa-
že, najneskôr však pred ukončením prestupového termínu sta-
noviť spôsob štartu hráčov v  súťažiach SZĽH z družstiev tých 
členov SZĽH, ktoré majú povolený štart v zahraničnej majstrov-
skej súťaži. Spôsob stanoví v Rozpise súťaží pre príslušnú sezó-
nu, alebo v samostatnom nariadení najneskôr však do ukončenia 
prestupového termínu.    

3. Riadiaci orgán príslušnej súťaže môže stanoviť podmienky štar-
tu družstiev zahraničných klubov v súťažiach SZĽH, pričom vzá-
jomné vzťahy a podmienky sú dojednané formou zmluvy medzi 
účastníkmi a SZĽH.

ÚHRADY 
1. Úhrady za služby spojené s vykonanými úkonmi prestupu v zmys-

le čl. 5 až 8 PP SZĽH, hosťovania v zmysle čl. 10 tohto PP SZĽH (t.j. 
ktoré hradí hráč / hráčka), hromadného prestupu v zmysle čl. 6 
PP SZĽH (t.j. ktoré hradia hráči / hráčky prostredníctvom klubu), 
týkajúce sa  platné pre hráčov a družstvá klubov v zahraničných 
súťažiach a zahraničné družstvá v súťažiach SZĽH: 

Variabilný symbol 
a) senior, do klubu Extraligy  49 €  VS 771 
b) senior, do klubu I. ligy  29 € VS 772 
c) senior, do všetkých ostatných klubov    9 €  VS 773 
d) junior, dorastenec a žena    4 €  VS 774 
    do všetkých klubov
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e) žiak do všetkých klubov    2 €  VS 775 
f) hosťovanie v zmysle čl. 10, 11 PP SZĽH   3 €  VS 777
   (všetky vekové kategórie)    
g) faxový, e-mailový poplatok  30 €  VS 770
    (iba 15.februára príslušného 
    prestupového obdobia)  
h) predčasné ukončenie hosťovania bez poplatku 
i)  hromadný prestup  30 €  VS 776
    za každú vekovú kategóriu

Článok 6
PRESTUP

1. Matričná komisia SZĽH (ďalej len „MaKo SZĽH“) žiadosť o prestup 
schváli, ak súhlasí s prestupom materský klub i nový klub a sú spl-
nené i ostatné náležitosti, týkajúce sa prestupu hráča. Hráč musí 
byť zaregistrovaný v materskom klube najmenej 30 dní. V tomto 
období nemôže požiadať o prestup alebo, hosťovanie. 

Článok  7
HOSŤOVANIE so súhlasom materského klubu (podľa čl. 10 PP SZĽH)

1. MaKo SZĽH schváli žiadosť o hosťovanie len so súhlasom obidvoch 
klubov, a to na dobu stanovenú v predpísanom tlačive T 2 OHLÁ-
SENIE, formulári F 21 OZNÁMENIE, najmenej však na 15 dní. U 
hráčov, ktorí majú uzavretú platnú hráčsku zmluvu a u hráčov 
extraligových klubov profesionálnu zmluvu s materským klubom 
nesmie dĺžka hosťovania presahovať dobu platnosti zmluvy s ma-
terským klubom. Hráč na hosťovaní podľa tohto článku môže v 
súťažiach riadených SZĽH štartovať len za nový klub, resp. aj za 
klub, ak je v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity s novým klubom.

2. Hosťovanie nesmie byť ukončené v období po 15. februári do 
konca súťažného obdobia. Vyznačené ukončenie hosťovania po 
15. februári MaKo SZĽH neschváli.

3. Po dobu trvania schváleného hosťovania v zmysle článku 10 PP 
SZĽH MaKo SZĽH nemôže schváliť ďalšiu žiadosť hráča o hosťova-
nie do iného klubu v rámci súťaží riadených SZĽH.

4. Zahraničný hráč, ktorý je v súťažiach riadených SZĽH na limitova-
nom transfere a materský klub s ním predčasne ukončil hráčsku 
zmluvu, môže ísť na hosťovanie v súlade s čl. 10 písm. j) z ma-
terského klubu do iného klubu, ktorý je v súťažiach riadených 
SZĽH, bez súhlasu materského klubu. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za 
materský klub sú oprávnení podpisovať: 
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a) do Extraligy riaditeľ riadiaceho orgánu Extraligy a predseda 
MaKo SZĽH ,ktoré opatria odtlačkami pečiatok riadiaceho or-
gánu a MaKo SZĽH. Podpisové konanie musí byť ukončené do 
14 dní odo dňa predloženia tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku 
SZĽH.

b) do 1. Ligy športový riaditeľ SZĽH a poverený člen MaKo SZĽH a 
opatria ho odtlačkom pečiatky  MaKo SZĽH. Podpisové konanie 
musí byť ukončené do 14 dní odo dňa predloženia tlačiva T 2 
OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 

 Hosťovanie v zmysle s čl. 10 písm. j) môže byť povolené len na 
dobu trvania limitovaného transferu.  

Článok 8                
HOSŤOVANIE bez súhlasu materského klubu (podľa čl. 11 PP SZĽH)  

1. Hráč na hosťovaní podľa článku 11 písm. a), b), c) môže v súťa-
žiach riadených SZĽH štartovať len za nový klub, resp. aj za klub, 
ak je v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity s novým klubom.

2. Ustanovenia odseku 1 sa primerane vzťahujú aj pre hráčov štar-
tujúcich  v zahraničných súťažiach. 

Článok 9                
HOSŤOVANIE STRIEDAVÝ ŠTART (podľa čl. 13, resp. 14 PP SZĽH)

1. Ustanovenia čl. 13, resp. čl. 14 PP SZĽH je možné pre účely tejto 
smernice využiť len medzi zahraničnou súťažou KHL a slovenskou 
súťažou extraliga seniorov.  

2. Člen SZĽH štartujúci v zahraničnej súťaži KHL a kluby štartujú-
ce v slovenskej extralige seniorov pôsobiaci cezhranične môžu 
realizovať  hosťovanie hráčov aj na striedavý štart za podmienky 
dodržania ustanovení čl. 13, resp. podľa čl. 14 PP SZĽH, pričom 
z hľadiska prestupových vzťahov sa pre účely naplnenia tohto 
ustanovenia považuje zahraničná súťaž KHL vo vzťahu k sloven-
skej súťaži extraliga seniorov za súťaž vyššiu. Takéto hosťovanie 
je možné realizovať  v prípade čl. 13 PP SZĽH len u hráčov do 23. 
rokov.

 V jednom stretnutí za jedno družstvo môže v zmysle čl. 13 a 14 
PP SZĽH za hosťujúci klub nastúpiť iba päť hráčov, pričom do toh-
to súhrnného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý 
štart v zmysle článku 13, ale aj a podľa čl. 14. PP SZĽH. Hráči štar-
tujúci na základe schváleného medzinárodného transferu musia 
mať pre štart v inom klube – členovi SZĽH vydaný súhlas mater-
skej federácie.  
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3. Po 15. februári až do konca súťažného obdobia môžu hráči všet-
kých vekových kategórii  štartovať len za klub v ktorom daný 
hráč odohrá prvé majstrovské stretnutie a po tomto termíne 
musí daný hráč dohrať sezónu v klube, za ktorý po 15. 2. nastúpil. 
Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený 
štart  hráča, porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH  a bude 
predmetom konania Disciplinárnej komisie SZĽH. 

Článok 10

Akékoľvek disciplinárne previnenia pri medzinárodnom styku budú 
predmetom rokovania disciplinárnej komisie SZĽH. Predmetnom 
disciplinárneho konania budú aj previnenie hráčov, činovníkov  ale-
bo klubov, ktorými bola porušená táto smernica, alebo záujmy a 
dobré meno SZĽH, alebo hokejového hnutia na Slovensku.  

Článok 11

Výklad tejto Smernice, zmeny a doplnky vykonáva VV SZĽH.

Článok 12

a) Táto smernica bola schválená Radou SZĽH dňa 26. júna 2014, 
účinnosť nadobúda od 27. júna 2014.

 Táto smernica je prílohou Súťažného poriadku SZĽH, RP SZĽH a PP 
SZĽH.


