
Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH 

 
Paušálna náhrada za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovnej ceste patrí 

osobám podľa § 1 ods. 1 a 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov: 

(t.j.paušálna náhrada zohľadňujúca základnú náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách a náhradu za spotrebované pohonné látky vychádzajúca z priemerných podmienok) 

t.j. najmä zamestnancom v pracovnom pomere; osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru; osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov SZĽH; osobám, ktoré 

plnia pre SZĽH na základe písomnej zmluvy úlohy 
 

Náhrada za používanie súkromných cestných motorových vozidiel (tzv. „kilometrovné“): 
 
1. Pri ceste z miesta bydliska na zasadnutie odbornej komisie, orgánov SZĽH či zasadnutí organizovaných 

SZĽH (okrem členov VV SZĽH), zraz a konanie reprezentačnej akcie (a späť) a pri použití súkromného 
motorového vozidla majú členovia tejto komisie, orgánov SZĽH, resp. osoby zúčastňujúce sa 
zasadnutí, hráči SR „A“, SR ženy a OH tímu (SR 23), členovia realizačných tímov (okrem 
členov RT SR A) a osoby, ktoré plnia pre SZĽH na základe písomnej zmluvy úlohy nárok na 
preplatenie stanovenej sadzby za 1 km pri obsadení motorového vozidla nasledovne:   

 
              1 osobou  0,14    €/km     
   2 osobami  0,17    €/km  *  (resp. hok. materiál)   
   3 osobami  0,20   €/km  *   
   
Vyššie uvedené náhrady príslušným členom RT (okrem SR A) patria podľa bodu 1. len: 
- v prípade možného postupného vyzdvihnutia ostatných členov RT v spoločnom smere jazdy, a to 

členovi RT, resp. šoférovi z najvzdialenejšieho mesta vzhľadom k miestu zrazu na reprezentačnú akciu, 
a to s toleranciou zachádzky 25 % z jedného smeru jazdy 

- v prípade, že sa členovia RT dostavia na zraz reprezentačnej akcie pri použití súkromného motorového 
vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, a to z iných smerov jazdy. 

 

Členom RT jednotlivých reprezentácií (okrem SR A) v prípade, že sa dostavia na zraz reprezentačnej 
akcie pri použití súkromného motorového vozidla samostatne z miesta bydliska, i napriek spoločného 
smeru jazdy, prináležia náhrady vo výške hromadnej pravidelnej verejnej dopravy, pričom sa vychádza 
z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné. 
 

Výcvikové tábory reprezentačných družstiev v SR začínajú zvyčajne v deň zrazu o 10,00 hod. ráno. 
 

2. Členovia VV SZĽH (všetky služobné akcie SZĽH, na ktoré sú vyslaní), predseda DR SZĽH, členovia 
realizačného tímu pri SR A a zamestnanci SeSZĽH majú pri použití súkromného vozidla nárok na 
náhradu  0,23– € / km - bez obmedzenia počtu osôb 

 
Hráči SR A, členovia realizačných tímov, členovia VV SZĽH, členovia komisií SZĽH, zamestnanci SeSZĽH 

atď. sa pri dostavení na zraz reprezentačnej akcie, resp. na zasadnutie atď. zvyčajne riadia princípom čo 
najvyššej obsadenosti motorového vozidla v prípade jazdy viacerých osôb z toho istého mesta v rámci SR. 

  

3. V súťažiach riadených SZĽH, resp. organizovaných SZĽH prináležia rozhodcovi stretnutia, ostatným 
rozhodcom, inštruktorovi a videobránkovému rozhodcovi, delegátovi, ktorí vedú súkromné 
motorové vozidlo cestovné náhrady podľa rôznych situácií nasledovne: 
- v prípade dorazenia na dohodnuté miesto vyzdvihnutia pri použití súkromného motorového vozidla 

patrí každému zo šoférov za cestu na dohodnuté miesto vyzdvihnutia z miesta bydliska plná náhrada 
tz. 0,20 €/km 

- v prípade vyzdvihnutia osoby, resp. osôb a pokračovanie v spoločnej ceste na hokejové stretnutie 
jedným súkromným motorovým vozidlom patrí šoférovi za nasledujúcu cestu plná náhrada             
tz. 0,20 €/km, pričom šoférovi, ktorý odparkuje svoje motorové vozidlo v mieste vyzdvihnutia, 

prináleží na základe predloženia dokladu preplatenie náhrady za parkovné 

- v prípade, že sa uvedené osoby nedohodnú a dostavia sa na hokejové stretnutie pri použití 
súkromného motorového vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, i napriek spoločného 
smeru jazdy (s toleranciou zachádzky 25 % z jedného smeru jazdy), patrí každému šoférovi 
polovičná náhrada tz. 0,10 €/km    

- v prípade, že sa uvedené osoby dostavia na hokejové stretnutie pri použití súkromného motorového 
vozidla každý samostatne priamo z miesta bydliska, a to z iných smerov jazdy patrí každému 
šoférovi plná náhrada tz. 0,20 €/km    

 



*) Na preplatenie kilometrovného má nárok len držiteľ vozidla resp. osoba, ktorá má písomný 
súhlas držiteľa vozidla s použitím jeho cestného motorového vozidla 

 

  
 

Potrebné doklady a údaje na vyplatenie „kilometrovného“: 
 

- vyplnené tlačivo „ Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na služobné účely“ 
schválené SZĽH (t.j. štatutárnym zástupcom SZĽH, resp. ním poverená osoba) 

- v prípade použitia vypožičaného motorového vozidla vyplnené tlačivo „Súhlas držiteľa s použitím jeho 
súkromného cestného motorového vozidla“ 

- prezenčná listina zo zasadnutia odb. komisie SZĽH, orgánov SZĽH, nominácia na reprezentačnú akciu. 
- číslo občianskeho preukazu, číslo VP, číslo TP 

- Počet kilometrov uvádzať v zmysle kilometrovníka používaného pre interné účely SZĽH 

 

Na náhrady vo výške hromadnej pravidelnej verejnej dopravy majú nárok: 
 

➢ osoby, ktoré predložia originál cestovné lístky, resp. letenky a to vo výške pre cestu TAM aj SPÄŤ, 
pričom sa vychádza zo skutočnej ceny cestovného lístka, resp. letenky 

➢ osoby, ktoré nepredložia originál cestovného lístku, resp. letenky pre cestu TAM alebo SPÄŤ, pričom sa 
vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné   

➢ hráči nominovaní do reprezentácií SR 15, SR 16, SR 17, SR 18, SR 19, SR 20 a hráči „výberov“ (napr. SR 

brankári) pričom sa vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé cestovné, 
zároveň sa prihliada  aj na vek nominovaných – t.j. do 15 rokov to je 2. trieda polovičné cestovné. 

➢ členovia RT jednotlivých reprezentácií (okrem SR A) v prípade, že sa dostavia na zraz reprezentačnej 
akcie pri použití súkromného motorového vozidla samostatne z miesta bydliska, i napriek spoločného 
smeru jazdy, pričom sa vychádza z platného cenníka ŽSR „Obyčajné cestovné“, a to 2. trieda celé 
cestovné. 

 
Zároveň majú členovia odborných komisií,  orgánov SZĽH a prípadne iných zasadnutí organizovaných SZĽH  nárok na 
stravné v zmysle platnej legislatívy, resp. zabezpečenie občerstvenia či stravy na náklady SZĽH, na základe vopred   
dohodnutých podmienok.  
 
Cestovné náhrady pre osoby zúčastňujúce sa aktivít SZĽH boli schválené dňa 11.08.2020  v Bratislave a nadobúdajú 
účinnosť od 11.08.2020. Schválením tohto dokumentu stráca platnosť Dodatok č. 9 k vnútropodnikovej smernici o 

účtovaní z 29.05.2009.  

 
 

 
Bratislava, 11.08.2020 

 
            Ing. Baluška Vladimír 
        Ekonomický riaditeľ SZĽH 



1. Denná odmena prináleží členovi RT za každý deň trvania podujatia podľa nominačného listu vydaného SZĽH v prípade jeho osobnej účasti na podujatí.

Denné odmeny pre sezónu 2020/2021:

repre / pozícia

SR A a 

Olympijský 
výber

SR 20 SR 18 SR 17 SR 16

SR 15, SR 15 

brankári, SR 15 až 
SR 17 dievčatá, 

regionálne výbery 
a iné

SR ženy SR ženy 18 Univerziádny 
výber, In-line

Manažér, vedúci, 
konzultant

zmluva SZĽH 
(80 €/deň)

zmluva HK 20 

(70 €/deň)
zmluva SZĽH 

(65 €/deň) 55 € 55 € 55 € 65 € 55 € 55 €

Hlavný tréner zmluva SZĽH 
(115 €/deň)

zmluva HK 20 

(80 €/deň)
zmluva SZĽH 

(80 €/deň)
zmluva SZĽH 

(75 €/deň)
zmluva SZĽH 

(75 €/deň)
zmluva SZĽH 

(75 €/deň)
zmluva SZĽH 

(75 €/deň)
zmluva SZĽH 

(65 €/deň)
zmluva SZĽH 

(65 €/deň)

Asistent trénera zmluva SZĽH 
(80 €/deň)

zmluva HK 20 

(70 €/deň)
zmluva SZĽH 

(65 €/deň) 55 € 55 € 55 € 60 € 55 € 55 €

Tréner brankárov 80 € 70 € 65 € 55 € 55 € 55 € 60 € 55 € 55 €
Lekár 80 € 75 € 70 € 65 € 65 € 65 € 75 € 65 € 65 €
Zdravotná služba - - - - - - - -

Masér a/alebo MTZ 65 € zmluva HK 20 

(65 €/deň)
zmluva SZĽH 

(60 €/deň) 50 € 50 € 50 € 55 € 50 € 50 €

Kondičný tréner, 
mentálny tréner, 
videotréner, 
fyzioterapeut

65 € 65 € 60 € 50 € 50 € 50 € 55 € 50 € 50 €

Tlač. hovorca 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2020/2021                                                                                                      

5. Počas pracovných dní zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu vykonávajúcich činnosť na sekretariáte SZĽH a fakturantom poskytujúcich služby pre

sekretariát SZĽH, ktorí vykonávajú funkcie v RT reprezentačných družstiev denná odmena prináleží vo výške 50% z uvedených odmien. Zamestnancom v

pracovnoprávnom vzťahu vykonávajúcich činnosť na sekretariáte SZĽH a fakturantom poskytujúcich služby pre sekretariát SZĽH, ktorí vykonávajú funkcie v RT

reprezentačných družstiev denná odmena prináleží v plnej výške len počas dní pracovného pokoja resp. ak počas reprezentačnej akcie čerpá zamestnanec

sekretariátu SZĽH dovolenku.

Zamestnancovi SZĽH, ktorý zabezpečuje organizáciu turnaja v Slovenskej republike patrí za každý deň vykonávania práce pred a počas podujatia na mieste

jeho konania mimoriadna odmena ku mzde stanovená vo výške 25,00 eur za jeden pracovný deň a 50,00 eur za jeden deň pracovného pokoja.  

3. Pre potreby zabezpečenia projektov centralizovanej prípravy môže SZĽH uzavrieť s členom RT, ktorý bude pravidelne a vo väčšom rozsahu vykonávať
činnosť člena RT, zmluvu na plánované obdobie trvania projektu. Pre potreby zabezpečenia reprezentačného tímu v prípade konania podujatí (výcvikové
turnaje, priateľské zápasy, turnaje) vo väčšom rozsahu môže SZĽH uzavrieť s členom RT zmluvu na celú sezónu alebo na to obdobie, v ktorom je plánový väčší
rozsah podujatí danej reprezentácie. V zmluve podľa predchádzajúcich dvoch viet môže SZĽH dohodnúť s členom RT pravidelnú mesačnú odmenu, pri ktorej

zohľadní výšku dennej odmeny a počet dní, počas ktorých bude člen RT vykonávať činnosť.

* Pri podujatí, na ktorom sa podieľa viac trénerov (napr. prípravné zápasy regionálnych výberov), každému trénerovi prináleží odmena vo výške odmeny

hlavného trénera.

4. SZĽH má právo uzavrieť s ktoroukoľvek osobou v pozícií člena realizačného tímu menovaného na základe Výkonného výboru zmluvný vzťah v zmysle potrieb 
SZĽH pre reprezentančné účely ktorýchkoľvek kategórií reprezentačných družstiev.

2.V sadzbách denných odmien pre jednotlivé pozície je zohľadnená legislatíva Zákonníka práce platná od 1.5.2018. 



Stravné limity pre reprezentačné tímy SR 

 

 

Tím    LIMIT  

 

SR A    39,00 € 

 

SR 20    32,00 € 

 

SR 18    32,00 € 

 

SR 17    28,00 € 

  

SR 16    28,00 € 

 

SR 15    28,00 € 

 

SR Ženy   30,00 € 

 

SR 18 Ženy   28,00 € 

 

SR 16 Ženy   28,00 € 

 

 

 

Delenie stravného limitu je nasledovné: 
raňajky – 25 % 

obed   – 40 % 

večera   – 35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výška stravných limitov pre reprezentačné tímy SR počas výcvikových táborov v SR 

s platnosťou od 11.08.2020. 

 

Vypracoval:  

Ekonomický riaditeľ: Ing. Vladimír Baluška 
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INTERNÁ SMERNICA 
Slovenského zväzu ľadového hokeja 

č. 1 / 2020 
 

VARIABILNÉ  SYMBOLY  
Spôsob úhrady platieb: 

1. Poštovým peňažným poukazom typu R. 
2. Vložením hotovosti v EUR na bankový účet SZĽH číslo SK63 0200 0000 0011 8459 3756. 
3. Platba prevodom za transfery  v CHF na bankový devízový účet SZĽH číslo SK43 0200 0000 0018 0553 5154. 
4. Prevodným príkazom na príslušný bankový účet SZĽH 
5. Online platbou v EUR v rámci  IS SZĽH Elektronická matrika alebo prevodom za matričné poplatky  na účet TRUSTPAY číslo  

SK95 9952 0000 0021 0733 3496. 
 
                                     

 
A.  ČLENSKÉ suma                          variabilný symbol 99 
1.   Individuálne členské     1 €         990 
2.   Oddiely a kluby EXTRALIGY seniorov 330 €        991 
3.   Oddiely a kluby 1. LIGY seniorov 195 €        992 
4.   Ostatné oddiely, kluby a regionálne zväzy ĽH   65 €          993 
5.   Iné právnické osoby 195 €        994 
6.   Oddiely a kluby s družstvom štartujúcim v  
      zahraničnej súťaži                                                                       350 €                                                                                      995 
7.   Nový člen - právnická osoba   65 €         996 
 
B. MATRIČNÉ ÚKONY v zmysle Sadzobníka matričných úkonov                            variabilný symbol 88 
 suma 
                                                                                   Základná suma    expresná služba 
1. Úhrady za expresné služby     100% zo základnej sumy   885 
2. Základná registrácia do 18 rokov     3 €     6 €    881 
3. Základná registrácia nad 18 rokov     6 €                 12 €    882 
4. Predĺženie platnosti registrácie     3 €     6 €    883 
 
C. PRESTUPY – HOSŤOVANIA 
1.  Úhrady za expresné služby     100% zo základnej sumy   885 
2.  Prestup – senior do klubu Extraligy   30 €   60 €    771 
3.  Prestup - senior do klubu I. ligy   20 €   40 €    772 
4.  Prestup - senior do všetkých ostatných klubov 10 €   20 €    773 
5.  Prestup - junior, dorastenec, kadet a žena   
     do všetkých ostatných klubov     5 €   10 €    774 
6.  Prestup - žiak  do všetkých ostatných klubov    3 €     6 €    775 
7.  Hosťovanie  v zmysle čl. 10 - všetky vekové kategórie   3 €     6 €    777 
8.  Striedavé štarty  v zmysle čl. 13, 14 
    - všetky vekové kategórie        3 €     6 €    778 
9.  Predčasné ukončenie hosťovanie   bez poplatku  bez poplatku 
10. Prestup pri vytvorení ZDRUŽENIA  
     bez právnej subjektivity      3 €     6 €    779 
11. Hromadný prestup hokejistov vekovej kategórie žiaci,  
     kadeti, dorastenci, juniori v rámci existujúceho ZDRUŽENIA 
     bez právnej subjektivity - za každú vekovú kategóriu 30 €   60 €    780 
12. Prestup - zmena názvu klubu     3 €     6 €    781 
13. Hromadný prestup hokejistov pri zmene klubu 
     - za každú vekovú kategóriu   30 €   60 €    782 
14. Prestup - transformácia klubu     3 €     6 €    783 
15. Hromadný prestup hokejistov pri transformácii klubu 
    - za každú vekovú kategóriu   30 €   60 €    784 
 
Všetky úhrady v bodoch A a B (registrácia a prestupy -hosťovania)  platí hokejový klub.  
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    Transfery zahraničie   variabilný symbol 10 
 
1. limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov  
    starších ako 18 rokov CHF 900   101 
 
2. limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien  
    starších ako 18 rokov CHF 400    102 
    
    Úhrady za služby spojené za vykonané úkony prestupu a hosťovania v zahraničí platí hráč/hráčka. 
 
D. SANKČNÁ GARANCIA suma                        variabilný symbol 66 
 
vydanie oficiálnej štatistiky 15 €            660   
 
     - odvolanie proti rozhodnutiu Matričnej komisie SZĽH čl. 16 PP SZĽH 
1. seniori 45 €           661 
2. juniori a dorastenci 30 €           662 
3. žiaci a  ženy   5 €              663 
 
    Sankčná garancia sa vráti odvolávateľovi, ak VV SZĽH zmení rozhodnutie Matričnej komisie SZĽH. 
 

POPLATKY ZA ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZMENY A ÚKONY V IS SZĽH   665 
 

Výška poplatkov za športovo-technické zmeny a úkony v IS SZĽH pre príslušnú súťaž bude stanovená v smernici SZĽH upravujúcej 
podmienky družstiev v súťaži na príslušnú sezónu. 

 
SANKČNÉ POPLATKY ZA PORUŠENIA NIEKTORÝCH POVINNOSTÍ USTANOVENÝCH SP SZĽH      
 

Administratívne previnenia    666 
Technické previnenia     667 
Športovo-technické previnenia                                                                    668 
 

SANKČNÉ POPLATKY ZA PORUŠENIA USTANOVENÍ PRAVIDIEL ĽH    669 
   

Výška sankčných poplatkov za porušenia povinností ustanovených SP SZĽH  alebo ustanovení P-ĽH v príslušnej súťaži bude stanovená 
v smernici SZĽH upravujúcej podmienky družstiev v súťaži na príslušnú sezónu. 
 
E. DISCIPLINÁRNE  SANKCIE                                                      suma                               variabilný symbol 55 
                                                                         Fyzická osoba                      Právnická osoba 

1.   pokuta za disciplinárne previnenie                do 10 000 €        do  30 000 €       551 
1a. Tipsport liga (ďalej Extraliga)                      do 10 000 €        do  30 000 €       5517 
1b. ďalšie osobitné sankcie podľa Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, alebo  
      interných smerníc a nariadení                                   podľa stanovenej výšky  5518      
1c.  poriadková pokuta podľa čl. 37 DP SZĽH     do 1 000 €        do    3 000 €       5519 
 
2.  regionálne zväzy a regionálne DK                       podľa stanovenej výšky   552                              
3. poplatky za prerokovanie disciplinárneho konania (podľa výšky poplatku za prerokovanie fyzickej alebo právnickej  
osoby - podmienečný trest, nepodmienečný trest)       553 
                   do   40 €        do   40 €        
- podmienečný trest 
I. liga    20 €   
II. liga    15 € 
Jun. a dor.    15 € 
Ženy    10 €  
Kadeti a žiaci   10 € 
 

- nepodmienečný trest        
I. liga    40 €   
II. liga    30 € 
Jun. a dor.    30 € 
Ženy    15 €  
Kadeti a žiaci   15 € 
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3a. Poplatky za prerokovanie disciplinárneho konania 
Extraliga                   do   70 €      do   70 €         5537  
podmienečný trest   35 € 
nepodmienečný trest   70 € 
 

4. Poplatok za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie  554 
I. liga    40 €   
II. liga    30 € 
Jun. a dor.    30 € 
Ženy    15 €  
Kadeti a žiaci   15 € 
4a. Extraliga    70 €    5547 
 

5. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa čl. 33 a 33a) DP SZĽH   555 
I. liga seniorov                                                                                     150 € 
Extraliga juniorov                                                                                 100 € 
Extraliga dorastu                                                                                    70 € 
II. liga seniorov                                                                                       70 € 
ostatné súaže SZĽH                                                                             50 € 
5a. Extraliga seniorov                                                                          300 €             5557 
 

6. Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu DK       556 
I. liga                              40 €   
II. liga                              30 € 
Jun. a dor.                              30 € 
Ženy                              15 €  
Kadeti a žiaci                             15 € 
6a. Extraliga                              70 €    5567 
 
F. UDELENIE VÝNIMKY PRE ŠTART ZAHRANIČNÉHO HOKEJISTU JUNIORSKEJ,DORASTENECKEJ,KADETSKEJ ALEBO 
ŽIACKEJ KATEGÓRIE 
 Suma  variabilný symbol 53 

  Hokejista  Brankár                 
  3000 €  6000 € 

Liga mladších hráčov                                                                  5331  
Liga starších žiakov         5332 
Kadeti    5333                                               
Extraliga dorastu    5334 
I. Liga dorastu    5335 
Extraliga juniorov    5336 
I. liga juniorov     5337 
II. liga juniorov    5338 
I. liga seniorov    5339 
Extraliga seniorov    53310 
Liga žien    53311 
 
 
G. ŠTARTOVNÉ                                                                                                                                           variabilný symbol 52 
 
I. Liga seniorov           5000 €      5221 

II. Liga seniorov          3000 €      5222 

Extraliga žien              1500 €      5223 

Extraliga juniorov        4000 €      5224 

I. Liga juniorov            4000 €      5225 

Extraliga dorastu        3500 €      5226 

I. Liga dorastu             3500 €      5227 

Liga kadetov               3000 €      5228 

Liga starších žiakov              2500 €      5229 

Liga mladších žiakov            2500 €      5230 

Súťaž prípraviek                                                                                  1500 €    5231 
 
 



4 

 

H. NÁMIETKY čl. 8.1.5 SP SZĽH                                                     suma      variabilný symbol 44 
SENIORI 
    - Extraliga 200 €          441 
    - I. liga 100 €            442 
    - II. liga   50 €            443 
    - nižšie súťaže   20 €            444 
MLÁDEŽ 
    - Extraliga juniorov dorastu   50 €             445 
    - I. liga juniorov, dorastu   20 €             446 
    - žiacke súťaže, I. liga žien a nižšie súťaže   10 €               447 
 
I. ODVOLANIE čl. 9.2.10 SP SZĽH (výška polovičnej hodnoty poplatku pri podaní námietky) 
SENIORI 
    - Extraliga   100 €            4411 
    - I. liga     50 €            4422 
    - II. liga     25 €            4433 
    - nižšie súťaže     10 €              4444 
MLÁDEŽ 
    - Extraliga juniorov, dorastu     25 €            4455 
    - I. liga juniorov, dorastu     10 €              4466 
    - žiacke súťaže, I. liga žien a nižšie súťaže       5 €              4477 
Sankčná garancia sa vráti, ak námietke, alebo odvolaniu bolo vyhovené. 
 
J. LICENCIE suma                          variabilný symbol 33 
I. trénerské licencie:  
- vystavenie trénerského preukazu     10 €   3311 
- opätovné vystavenie, vystavenie duplikátu trénerského preukazu     20 €   3312 
- doškoľovací seminár  30 € (50 €)   3313 
- absolvovanie záverečnej skúšky     40 €   3314 
- posúdenie žiadosti o uznanie zahraničnej trénerskej licencie     40 €   3315 
 
1. Ak trénerovi skončila doba platnosti licencie a chce vykonávať činnosť trénera, musí si na jednu sezónu zaplatiť pokutu : 

- Extraliga seniorov, I. liga seniorov,  
  Extraliga juniorov, Extraliga dorastu   340 €          3300 
- ostatné súťaže   170 €          3301  

2. za nedodržanie predpísanej licencie trénera v zmysle Smernice pre udeľovanie trénerskych licencií sa stanovujú sankcie hokejovým   
    klubom za každé družstvo nasledovne: 
    - Extraliga seniorov 3 320 €          330  
    - I. liga seniorov  1 360 €          331 
    - Extraliga juniorov  1 360 €          332 
    - Extraliga dorastu  1 360 €          333 
    - II. liga seniorov         680 €      334 
    - I. liga juniorov         680 €          335 
    - I. liga dorastu     680 €    336 
    - I. ligy starších a mladších žiakov     680 €          337 
    - I. liga žien      680 €         338 
Na kontrole dodržiavania predpísaných licencií trénerov sa podieľajú príslušný riadiaci orgán súťaže, Metodické oddelenie SZĽH a 
Súťažné oddelenie SZĽH. Konečné rozhodnutie vydáva VV SZĽH. Každá  zaplatená sankcia v zmysle tohto písmena sa delí v pomere 
50% príslušný riadiaci orgán súťaže a 50% SZĽH.  
 
II. súťažné licencie: 
   1. za odstúpenie licencie 35 €            339  
   2. vydanie duplikátu licencie 35 €            3399   
 
Za administratívne úkony spojené s odstúpením licencie pred vydaním novej licencie alebo za vydanie duplikátu je povinný nový klub, 
alebo príslušný klub uhradiť na účet SZĽH čiastku 35 € , ktorú SZĽH prevedie príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. 
 
   3. odplata za voľnú licenciu podľa SP SZĽH do     
a) extraligy seniorov                   15 000 €      33991  
b) I.ligy seniorov       3 000 €      33992 
c) extraligy juniorov a dorastu     1 500 €      33993 
d) iných súťaží       250 €    33994 
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III. Licencie pomocných činovníkov a rozhodcov v ĽH       
- poplatok za odborné školenie                               stanoví VV SZĽH v Rozpise súťaží  
 pre príslušnú sezónu   3347 
- poplatok za licenciu rozhodcu pre zaradenie do súťaží    stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží  3348 
- poplatok za licenciu inštruktora rozhodcov                       stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží  3349  
- poplatok za medzinárodnú licenciu rozhodcu                   stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží    3350 
 
K. ARBITRÁŽNE POPLATKY suma                           variabilný symbol 22 
Manipulačný poplatok                                        v zmysle sadzobníka poplatkov AK SZĽH         22 
 
Služba spojená s prerokovaním žiadosti  - manipulačný poplatok – sa nevracia. 
 
L. ZRÁŽKY A POPLATKY - ROZHODCOVIA A INŠTRUKTORI                  variabilný symbol 11 
1. Zrážky rozhodcovia a inštruktori    110 
2. Licencie rozhodcov a inštruktorov    111 
 
M. AKTIVITY ZDRAVOTNEJ KOMISIE                                                                                                       variabilný symbol 15 
1. Aktivity                                                                                                                                                                                          151 
  
N. MANIPULAČNÝ POPLATOK                                                      suma                                                  variabilný symbol 13 
Odborná príprava a overenie odborného osvedčenia                       100 €   130 
 
 
O. MANIPULAČNÝ POPLATOK                                                      suma                                                  variabilný symbol 12 
Manipulačný poplatok za vystavenie členského preukazu          
- Rozhodcovia, inštruktori 5 €   120 
- Štatistici 1 €   121 
- regionálni rozhodcovia 1 €                                 122 
- pomocní činovníci 1 €   123 
- vystavenie duplikátu členského preukazu 1 €  124 
V prípade, že už je pre jednu kategóriu  preukaz vystavený, za každú ďalšiu kategóriu sa manipulačný poplatok  neplatí . 
 
UPOZORNENIE!: 
 
U prestupov a trestov je nutné uviesť meno a priezvisko za koho bola platba uhradená: 
1. Pri platbe poštovým peňažným poukazom v „správe pre adresáta“ 
2. Pri platbe v EUR cez bankový účet SK63 0200 0000 0011 8459 3756: 

- platba v hotovosti na bankový účet SZĽH v „popise“ vkladového lístku 
- platba prevodným príkazom na bankový účet SZĽH v kolonke „účel platby“ 

3. Pri spoločnej platbe viacerých úhrad je klub povinný zaslať avízo o úhrade na ekonomické oddelenie SZĽH s presnou špecifikáciou. 
4. Pri každej úhrade treba uviesť do riadku špecifického symbolu evidenčné  číslo klubu (EČK) okrem platieb za Transfery. 
    V prípade, že pri platbe nie je uvedené evidenčné  číslo klubu (EČK), SZĽH danú platbu nevie identifikovať, a tak sa klub 
    vystavuje nebezpečiu všetkých následkov z toho vyplývajúcich. 
5. Pri platbe v CHF na devízový účet SK43 0200 0000 0018 0553 5154, a to za vybavenie transferu,  je nutné  uviesť vygenerované 
    číslo transferu systémom IIHF resp. čísla ako špecifický symbol, resp. v informácii pre príjemcu v prípade platby zahraničným 
    platobným príkazom. 
 
 
 
(Smernica bola schválená VV SZĽH dňa 11.08.2020).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica pre odmeňovanie a poskytovanie náhrad Delegátom 

zväzu SZĽH 
 

I. 

Odmena Delegáta zväzu SZĽH za jedno stretnutie riadené SZĽH 

 

Delegát zväzu SZĽH má nárok na „odmenu“ za stretnutie a na „preplatenie všetkých 
výdavkov spojených s účasťou na stretnutí“ pri výkone činnosti Delegáta zväzu SZĽH a to 

len na stretnutí riadenom SZĽH na území SR. 
 

stretnutie seniorov medzištátne     150,- € 

reprezentačné turnaje SR A, SR 20, SR 18, SR ženy A  100,- € 

stretnutia medzinárodné      100,- € 

stretnutie extraligy SR        85,- € 
  stretnutie 1. ligy SR         50,- € 
  stretnutie ostatné           50,- € 

 

príplatok za stretnutie vopred vyhlásené za rizikové 20,- € 

 

 

 

II. 

Náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie 

 
 

1. STRAVNÉ 

Delegátovi zväzu SZĽH patrí náhrada výdavkov v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 
2. CESTOVNÉ 

a) Kilometrovné, v súťažiach riadených SZĽH, resp. organizovaných SZĽH delegovaným 
Delegátom zväzu SZĽH, ktorý použije súkromné motorové vozidlo, prináleží cestovná náhrada 
z miesta bydliska do miesta podujatia, náhrada 0,20 €/km podľa Kilometrovníka SZĽH 

v platnom znení. 
 

b) Pri použití verejného dopravného prostriedku možnopoužiť: 
- do 150 km – osobný vlak, rýchlik 2. triedy aleboautobus, 

- do 300 km – rýchlik 1. trieda aleboautobus, 
- nad 300 km – rýchlik 1. trieda aleboautobus. 

 

 

 

 



3. NOCLAŽNÉ 

a) Nocľažné alebo lôžkový vozeň možno účtovať len na základe predloženéhodokladu. 
 

b) V prípade vzdialenosti menšej ako 50 km od miesta bydliska nemožno účtovať nocľažné, 
výnimkou je prípad, že Delegát zväzu SZĽH je delegovaný aj na nasledujúci deň v tom istom 
mieste konaniazápasu. 
 

 

4. VÝPLATA ODMIEN A NÁHRAD 

a) Z prostriedkov SZĽH sa budú centrálne vyplácať náhrady Delegátom zväzu SZĽH len za 

súťažné zápasy riadené SZĽH a turnaje a zápasy štátnych reprezentačných družstiev všetkých 
kategórií. Náhrady za zápasy ostatných súťaží, za zápasy medzinárodné a priateľské sa účtujú 
a vyplácajú u usporiadateľastretnutia. 

 

b) Zmluvné náležitosti sa spravidla riešia Dohodou o vykonaní práce uzatvorenou medzi 
DelegátomzväzuSZĽHaplatiteľomodmenypodľapríslušnýchustanoveníZákonníkapráce. V 
dohode bude presne špecifikované obdobie výkonu práce, termíny vyplácania (termíny 
vyplácania najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca), príp. ďalšie súvisiacenáležitosti. 

 

c) V prípade, ak má Delegát zväzu SZĽH záujem riešiť zmluvný vzťah so SZĽH 

prostredníctvom Zmluvy o spolupráci podľa ust. § 269 Obchodného zákonníka 
(prostredníctvom faktúry), ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športový odborník za 
odmenu, je povinný rešpektovať všetku platnú legislatívu viažucu sa k vzájomnému 
zmluvnému vzťahu so SZĽH. V prípade platcu DPH je odmena a náhrada výdavkov uvedená 
v tejto smernici už vrátane DPH. 

 

d) V zápasoch hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 16. hodinou sa všetky 

odmeny uvedené v tejto smernici zvyšujú o 50%. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZĽH dňa 11.08.2020 a nadobúda 

účinnosť a platnosť dňom jej schválenia. 
2. Smernica pre odmeňovanie delegátov zväzu SZĽH prijatá Výkonným výborom SZĽH 

dňa 15.03.2018 sa zrušuje.  


