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INTERNÁ SMERNICA SZ H -
- VARIABILNÉ SYMBOLY

INTERNÁ SMERNICA
Slovenského zväzu !adového hokeja

". 1 / 2015

VARIABILNÉ  SYMBOLY 

Spôsob úhrady platieb:
 1. Poštovým pe ažným poukazom typu R.
 2.  -  Vložením hotovosti v EUR na bankový ú!et SZ"H 
  !íslo SK63 0200 0000 0011 8459 3756.
  -  Platba prevodom za transfer karty v CHF na bankový devízový ú!et SZ"H 
  !íslo SK43 0200 0000 0018 0553 5154.
 3. Prevodným príkazom na príslušný bankový ú!et SZ"H.
 4. V hotovosti do pokladne SZ"H v pokladni!ných hodinách.

 A. #LENSKÉ suma   variabilný symbol 99
 1. Oddiely a kluby EXTRALIGY seniorov 330 €       991
 2. Oddiely a kluby 1. LIGY seniorov 195 €       992
 3. Ostatné oddiely, kluby a regionálne zväzy "H   65 €       993
 4. Iné právnické osoby 195 €       994
 5. Nový !len - právnická osoba   65 €        990
 6. Oddiely a kluby s družstvom štartujúcim 
  v zahrani!nej sú#aži 350 €   995

B. REGISTRÁCIA suma   variabilný symbol 88
 1. základná registrácia   3 € / ks       881
 2. výmena RP po dobe platnosti   3 € / ks     882
 3. vystavenie duplikátu 10 € / ks     883
 4. zmena názvu klubu   3 € / ks      884
 5. registrácia na po!kanie (maximálne 3 ks)  7 € / ks     885
 6. transformácia klubu, hromadný prestup   3 € / ks      886
 7. výmena RP pri vytvorení Združenia   3 € / ks      887

Všetky úhrady v bode B - registrácia) platí hrá!/hrá!ka.

C. PRESTUPY - HOS$OVANIA suma   variabilný symbol 77
      Prestup - hos%ovanie v SR
 1. faxový poplatok 
  (iba 15.2. prísluš. prest. obdobia) 30 € / ks   770
 2. do klubu Extraligy 49 € / ks     771
 3. do klubu I. ligy 29 € / ks    772
 4. do všetkých ostatných klubov dospelých   9 € / ks      773
 5. juniori, dorast, ženy do všetkých klubov   4 € / ks    774
 6. žiaci do všetkých klubov   2 € / ks   775
 7. hromadný prestup za každú vekovú kategóriu 30 € / ks   776
 8. hos#ovanie pod$a !l. 10 PP SZ"H 
  (všetky vekové kategórie)    3 € / ks   777

Pozn.: K úhrade za služby v bodoch 2. – 8. sa hradí sú!asne aj poplatok za registra!ný 
preukaz v sume 3 € / ks.

Úhrady za služby spojené za vykonané úkony prestupu a hos#ovania v SR platí hrá!/hrá!ka.

  Transfery zahrani"ie
 1. služba spojená s vydaním TK CHF 300,-   101
 2. služba spojená s vybavením 
  prestupu/hos#ovania CHF 500,-   102
 3. služba spojená s fax. vybavením 
  prestupu/hos#ovania CHF 100,-   102
  Úhrady za služby spojené za vykonané úkony prestupu a hos#ovania v zahrani!í platí 
  hrá!/hrá!ka.
D. SANK#NÁ GARANCIA suma   variabilný symbol 66
  vydanie oficiálnej štatistiky 15 €   660 

  - odvolanie proti rozhodnutiu Matri"nej komisie SZ H "l. 16 PP SZ H
  1. seniori 45 €   661
  2. juniori a dorastenci 30 €   662
  3. žiaci a  ženy   5 €   663

Sank!ná garancia sa vráti odvolávate$ovi, ak VV SZ"H zmení rozhodnutie Matri!nej komisie 
SZ"H.

E. DISCIPLINÁRNE  POKUTY (SANKCIE)   suma  variabilný symbol 55
                                                 jednotlivec             kluby
1. sankcie SZ"H do 1 600 €        do  8 000 €      551
1a. sankcie SZ"H -  extraliga do 1 600 €        do  8 000 €      5517
1b. %alšie osobitné sankcie pod$a Stanov, 
      poriadkov a smerníc SZ"H, alebo 
      interných smerníc a nariadení pod!a stanovenej výšky 5518 
2. sankcie regiónu do 300 €        do 1 200 €    552
   SZ"H  región
3. náklady disciplinárneho konania          do 70 €      do 40 €        553
3a.  náklady disciplinárneho konania-EXM  do 70 €      do 40 €        5537 
4.  pod$a druhu previnenia    554
  (!l. 9 a 33 – Vykonávací pokyn SZ"H k Disciplinárnemu poriadku pre sú#aže riadené SZ"H)
4a. pod$a druhu previnenia - extraliga    5547
  (!l. 9 a 33 – Vykonávací pokyn SZ"H k Disciplinárnemu poriadku pre sú#aže riadené SZ"H)
5.  sank!ná garancia k žiadosti o zmenu trestu    50 % nákladu disciplinárneho konania 555
  (!l. 34 písm. b) DP SZ"H)  (vi% !l. 33 DP SZ"H)
5a. sank!ná garancia k žiadosti o zmenu trestu    50 % nákl. discip. konania - extraliga 5557
  (!l. 34 písm. b) DP SZ"H)  (vi% !l. 33 DP SZ"H) 
6.  sank!ná garancia za prejednanie odvolania     50 % nákladu disciplinárneho konania 556
  (!l. 31 písm. b) DP SZ"H)  (vi% !l. 33 DP SZ"H)
6a. sank!ná garancia za prejednanie odvolania     50 % nákl. discip. konania - extraliga 5567
  (!l. 31 písm. b) DP SZ"H)  (vi% !l. 33 DP SZ"H)

Pe ažitý vklad sa vráti odvolávate$ovi, ak VV SZ"H zmení rozhodnutie Disciplinárnej komisie 
SZ"H.
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 F. NÁMIETKY "l. 64 SP SZ H suma   variabilný symbol 44
  SENIORI
  - Extraliga 200 €   441
  - I. liga 100 €   442
  - II. liga   50 €     443
  - nižšie sú#aže   20 €   444
  MLÁDEŽ
  - Extraliga juniorov, dorastu   50 €   445
  - I. liga juniorov, dorastu   20 €   446
  - žiacke sú#aže, I. liga žien a nižšie sú#aže   10 €     447

G. ODVOLANIE "l. 67 SP SZ H
  SENIORI
  - Extraliga   100 €   4411
  - I. liga     50 €   4422
  - II. liga     25 €   4433
  - nižšie sú#aže     10 €   4444
  MLÁDEŽ
    - Extraliga juniorov, dorastu     25 €   4455
    - I. liga juniorov, dorastu     10 €   4466
    - žiacke sú#aže, I. liga žien a nižšie sú#aže       5 €   4477
Sank!ná garancia sa vráti, ak námietke, alebo odvolaniu bolo vyhovené.

H. LICENCIE suma   variabilný symbol 33
  I. trénerské licencie: 
  - vystavenie trénerského preukazu, 
   alebo osved!enia 10 €   3311
  - vystavenie duplikátu trénerského preukazu,
   alebo osved!enia  20 €   3312
  - doškolovací seminár    30 € (50 €)    3313
  - absolvovanie závere!nej skúšky 40 €   3314  
  1.  Ak trénerovi skon!ila doba platnosti licencie a chce vykonáva# !innos# trénera, musí 
  si na jednu sezónu zaplati# pokutu :
  - Extraliga seniorov, I. liga seniorov, 
    Extraliga juniorov, Extraliga dorastu  340 €   3300
  - ostatné sú#aže  170 €   3301 
  2.  za nedodržanie predpísanej licencie trénera v zmysle Smernice pre ude$ovanie tré-
  nerských 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 podie$ajú príslušný riadiaci 
orgán sú#aže, Metodické oddelenie SZ"H a Sú#ažné oddelenie SZ"H. Kone!né rozhod-
nutie vydáva VV SZ"H. Každá zaplatená sankcia v zmysle tohto písmena sa delí v pomere 
50% príslušný riadiaci orgán sú#aže a 50% SZ"H. 

  II. sú%ažné 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 uhradi# na ú!et SZ"H !iastku 34 €,
ktorú SZ"H prevedie príslušnému riadiacemu orgánu sú#aže.

  III. licencie pomocných "inovníkov a rozhodcov v  H
  -  poplatok za odborné školenie  je stanovený VV SZ"H 
    v Rozpise sú#aží pre príslušnú sezónu 3347
  -  poplatok za licenciu rozhodcu 
   pre zaradenie do sú#aží  je stanovený VV SZ"H,
    alebo regiónu v príslušnom Rozpise sú#aží 3348
  -  poplatok za licenciu inštruktora 
   rozhodcov  je stanovený VV SZ"H, 
    alebo regiónu v príslušnom Rozpise sú#aží 3349
  - poplatok za medzinárodnú licenciu 
   rozhodcu je stanovený VV SZ"H, alebo regiónu 
    v príslušnom Rozpise sú#aží   3350

I. ARBITRÁŽNE POPLATKY suma                 variabilný symbol 22
  Manipula!ný poplatok 100 €   22
Služba spojená s prerokovaním žiadosti  - manipula!ný poplatok – sa nevracia.

J. ZRÁŽKY A POPLATKY - ROZHODCOVIA A INŠTRUKTORI        variabilný symbol 11
1. Zrážky rozhodcovia a inštruktori    110
2. Licencie rozhodcov a inštruktorov    111
 
K. AKTIVITY ZDRAVOTNEJ KOMISIE                    variabilný symbol 15
1.Aktivity    151

UPOZORNENIE!:
U prestupov a trestov je nutné uvies% meno a priezvisko za koho bola plat-
ba uhradená:
 1. Pri platbe poštovým pe ažným poukazom v „správe pre adresáta“
 2.  Pri platbe v EUR cez bankový ú!et SK63 0200 0000 0011 8459 3756:
  -  platba v hotovosti na bankový ú!et SZ"H v „popise“ vkladového lístku
  -  platba prevodným príkazom na bankový ú!et SZ"H v kolónke „ú!el platby“
 3. Pri spolo!nej platbe viacerých úhrad je klub povinný zasla# avízo o úhrade na eko-
nomické oddelenie SZ"H s presnou špecifikáciou.
 4. Pri každej úhrade treba uvies% do riadku špecifického symbolu evi-
den"né  "íslo klubu (E#K) okrem platieb za Transfer karty. V prípade, že pri 
platbe nie je uvedené eviden"né  "íslo klubu (E#K), SZ H danú platbu nevie 
identifikova%, a tak sa klub vystavuje nebezpe"iu všetkých následkov z 
toho vyplývajúcich.
Pri platbe v CHF na devízový ú!et SK43 0200 0000 0018 0553 5154, a to za vybave-
nie a tla!ivo Transfer karty uvies# jej "íslo resp. !ísla ako špecifický symbol, resp. 
v informácii pre príjemcu v prípade platby zahrani!ným platobným príkazom.

(Smernica bola schválená VV SZ"H d a 18. 08. 2015). 


