
Prestupový poriadok SZĽH  
 

Článok 1 
  ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

  
a)  Prestupový poriadok  stanovuje  podmienky,  za ktorých  sa uskutočňujú zmeny 
príslušnosti hráčov ku klubom Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“). 
b)  V prestupovom konaní vystupujú: 
1.  hráč, (hráčka)* 
2.  materský klub 
3.  nový klub 
4.  Matričná komisia SZĽH (ďalej len MaKo SZĽH). 
5.  Matrika SZĽH 
* V celom predpise, ak nie je stanovené inak sa pod pojmom hráč rozumie aj hráčka. 
 
1.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, duplikátu KRP, HRP) než originálu vyhotoveného 
Matrikou SZĽH sa považuje za neoprávnené a má za následok podnet k začatiu 
disciplinárneho konania príslušnými orgánmi SZĽH. 
2.Akékoľvek pozmeňovanie predpísaných tlačív a formulárov používaných v prestupových a 
hosťovacích vzťahoch sa považuje za neoprávnené a má za následok podnet k začatiu 
disciplinárneho konania príslušnými   orgánmi  SZĽH. 
3.Každú zmenu, najmä zmenu názvu alebo obchodného mena, zmenu sídla, zmenu 
zodpovedného zástupcu, zmenu vo vzťahu medzi klubom a hráčom, je klub povinný klub 
nahlásiť bezodkladne, najneskôr do 15 dní doporučenou poštou MaKo SZĽH na adresu 
Matriky SZĽH v písomnej forme, s podpisom štatutárneho zástupcu  klubu. 
4.Hráč je povinný bezodkladne, najneskôr do 15 dní osobne alebo prostredníctvom 
materského klubu oznámiť na Matriku SZĽH každú zmenu týkajúcu sa zmeny jeho osobných 
údajov. 
5.MaKo SZĽH si môže vyžiadať aj ďalšie doklady na účely zistenia alebo preverenia 
skutočného stavu. 
6.Akékoľvek špecifické resp. sporné prípady v prestupových a hosťovacích vzťahoch podľa 
platných noriem SZĽH rieši MaKo SZĽH. 
7.Dokumenty podliehajúce schváleniu VV SZĽH sa predkladajú doporučenou poštou MaKo 
SZĽH na adresu Matriky SZĽH najneskôr 7 dní pred zasadnutím VV SZĽH. 
8.Všetky dokumenty a písomnosti sa predkladajú doporučenou poštou MaKo SZĽH na 
adresu Matriky SZĽH. 
9.Spôsobilosť hráča vlastnými právnymi úkonmi v registračných vzťahoch nadobúdať práva 
a brať na seba povinnosti vzniká v plnom rozsahu, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, 
dňom, keď hráč dovŕši 18. rok svojho veku. Pokiaľ hráč nedovŕši 18. rok veku, konajú za 
neho jeho zákonní zástupcovia. 
10.MaKo SZĽH resp. Matrika SZĽH informácie k príslušnosti hráča(ov) ku klubu(om) a 
zmeny vykonané u hráča(ov) súvisiace s PP SZĽH posky tuje len na základe písomnej 
žiadosti dotknutej osobe. 
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* V celom predpise, ak nie je stanovené inak sa pod pojmom hráč roz umie aj hráčka. 
  

Spoločné ustanovenia 
 

Článok 2  
Definície pojmov 

 
Na účely prestupového a hosťovacieho konania sa rozumie 
  
a) „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 alebo súťaže inak, pričom maximálny termín jeho ukončenia je 
15. februára nasledujúceho kalendárneho roku, vo svojej súťaži však najneskôr do konca 
základnej časti tejto súťaže. Riadiaci orgán príslušnej súťaže je povinný prípadné 
špecifikácie uverejniť v Rozpise súťaží pre príslušnú sezónu pred začiatkom súťaže. 
b) „súťažné obdobie“ je vymedzené obdobím začiatku majstrovských súťaží a ukončením 
posledných stretnutí v súťažiach organizovaných SZĽH, pričom spravidla trvá od 1. 
septembra kalendárneho roku do 30. apríla nasledujúceho roku, pokiaľ VV SZĽH nestanoví 
inak, 
c) „mimosúťažné obdobie“ je vymedzené spravidla od 1. mája do 30. augusta bežného roku, 
pokiaľ VV SZĽH nestanoví inak, 
d) „voľným hráčom“ je hráč, ktorý nemá uzavretú zmluvu so   žiadnym klubom a ktorý je 
oprávnený vystupovať v rámci prestupových vzťahov bez odstupného (nevzťahuje sa na 
hráčov do dovŕšenia 15 roku veku), 
e) „materským  klubom“  je  klub,  v  ktorom  je  hráč  registrovaný  v okamihu podania 
žiadosti o prestup alebo hosťovanie ako kmeňový hráč, a ktorý je oprávnený dostať 
odstupné za takéhoto hráča, 
f) „novým klubom“ je klub, v ktorom je hráč zaregistrovaný po svojom prestupe, 
resp.hosťovaní z materského  klubu, 
g) „zodpovedným zástupcom klubu“ je zástupca klubu, oprávnený konať v mene jedného 
klubu v prestupových vzťahoch, ktorého podpisový vzor sa každoročne do 30. apríla 
doručuje MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH; podpisový vzor zodpovedného zástupcu 
klubu platí výhradne pre tento klub; tá istá osoba nemôže súčasne pôsobiť vo funkcii 
zodpovedného zástupcu klubu v inom klube. 
h) „štatutárnym orgánom klubu“ je štatutárny zástupca klubu určený vo výpise Uznesenia o 
štatutárnych orgánoch a zástupcoch, ktorého podpisový vzor sa každoročne do 30. Apríla 
doručuje na predpísanom formulári „Podpisové vzory pre prestupové vzťahy na obdobie od 
1. mája kalendárneho roku do 30. apríla nasledujúceho roku MaKo SZĽH na adresu Matriky 
SZĽH. 
i) „Podpisové vzory hokejového klubu pre prestupové vzťahy na obdobie od 1. mája 
kalendárneho roku do 30. apríla nasledujúceho roku“ je klub povinný v zmysle platných 
Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH predložiť MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH 
každoročne do 30. apríla.  
Klub na Matriku SZĽH  predloží: 
  riadne a čitateľne vyplnený formulár F 4a (za a.s., s.r.o, spol. s r.o.) 
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  riadne a čitateľne vyplnený formulár F 4b (za o.z., n.o.) (viď. manuál SZĽH čl. 2 písm. i) 
Formulár F4a resp. F4b klub riadne a čitateľne vyplní vo všetkých rubrikách paličkovým 
písmom alebo v PC bez opráv a škrtania, opatria ho vlastnoručnými podpismi „štatutárnych 
zástupcov klubu“, „zodpovedných zástupcov klubu“, ich kombináciami pod pisov a vzorom 
aktuálneho odtlačku pečiatky hokejového klubu. 
j) „kompletným odstupným pri prestupe“ je čiastka, na ktorej sa dohodli materský klub s 
novým klubom. V prípade hráča, ktorý podpísal zmluvu s klubom NHL, je to čiastka, ktorá 
tvorí 100% bonusu za hráča v príslušnej sezóne podľa zmluvy medzi IIHF a NHL. V prípade, 
že materský klub obdrží, vzhľadom k počtu hráčom odohraných sezón v inom zahraničnom 
klube menej ako 100% bonusu, hodnota hráča pri jeho návrate do klubu SZĽH bude 
vyčíslená nasledovne: 
  25% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 75% bonusu, 
  50% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 50% bonusu, 
  75% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 25% bonusu, 
  100% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 0% bonusu, pričom tým nie je dotknutý 
nárok na výchovné, ak ide o hokejistu do 23 rokov veku 
k) Pre potreby prestupového konania sa ako právoplatné uznávajú iba také hráčske zmluvy 
vrátane dodatkov k nim, ktoré sú riadne zaregistrované na SZĽH v súlade s čl. 1.1.10 a 3.1.1.5 
SP  SZĽH. 
l)  „ZDRUŽENIE v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH“ pre športovo – technické účely je 
ZDRUŽENIE bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých riadnych členov (klubov) SZĽH. 
  

Článok 3 
  
Akékoľvek porušenie ustanovení PP SZĽH bude predmetom konania Disciplinárnej komisie 
SZĽH. 
  

Článok 4 
  
MaKo SZĽH v prestupovom konaní rozhoduje o prestupe hráča z klubu do klubu, o 
hosťovaní hráča, o predčasnom zrušení hos ťovania hráča o registrácii hráča v materskom 
klube a o zmenách všetkých skutočností súvisiacich s prestupovými a hosťovacími vzťahmi. 
  

Hlásenie prestupu, hosťovania, alebo predčasného zrušenia hosťovania 
 

Článok 5 
PODMIENKY PODANIA ŽIADOSTI 

  
Žiadosť o prestup, hosťovanie, alebo predčasné zrušenie hosťovania podáva: 
1. hráč na predpísanom tlačive T 2 „OHLÁSENIE prestupu  hosťovania  predčasného 
zrušenia hosťovania“ (ďalej len T 2 OHLÁSENIE) prostredníctvom klubu 
2. klub u hráčov extraligových klubov s profesionálnou zmluvou žiadosť o hosťovanie, alebo 
predčasné zrušenie hosťovania podáva klub na predpísanom formulári F21 „OZNÁMENIE o 
zmene registračných skutočností pri postúpení práv a záväzkov z profesionálnej zmluvy“ 
(ďalej len formulár F21 OZNÁMENIE). 
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 a) v zmysle čl. 6, písm. c), a to kedykoľvek v období od  1.mája 15. februára nasledujúceho 
roku (vrátane). Pokiaľ pripadne 15. februára na deň pracovného voľna, alebo pokoja môže 
byť v tento deň žiadosť podaná faxom alebo emailom do 24:00 hod. (nedeliteľnou súčasťou 
faxovej alebo emailovej žiadosti bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku 30 € za takéto 
podanie, alebo poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Pokiaľ je 15. februára 
príslušného súťažného obdobia pracovný deň, môže byť žiadosť podaná aj osobným 
doručením do 15:00 hod. 
b) Hráč, klub nemôže podať ďalšiu žiadosť o prestup, hosťovanie alebo predčasné zrušenie 
hosťovania v čase prerokovania predošlej žiadosti. 
c) Písomnosti, ktoré sú určené MaKo SZĽH v rámci prestupových vzťahov sa doručujú 
doporučenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH a označujú sa aktuálnym 
odtlačkom pečiatky klubu, dátumom a podpismi dvoch zodpovedných zástupcov klubu, ak 
dalej nie je stanovené inak. Každú zmenu, najmä zmenu názvu alebo obchodného mena, 
zmenu sídla, zmenu zodpovedného zástupcu, zmenu vo vzťahu medzi klubom a hráčom, je 
klub povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH v 
písomnej forme, s podpisom štatutárneho zástupcu klubu. V prestupovom konaní sa berú do 
úvahy len zmluvy zaregistrované na SZĽH. 
d) Na neúplné podania, ktoré nie sú v súlade s PP SZĽH MaKo SZĽH neprihliada a konanie 
nezačne. 
  

Článok 6 
SPÔSOB  PODANIA ŽIADOSTI 

o prestup, hosťovanie alebo predčasné zrušenie hosťovania 
  
Žiadosti je možné podať v prípadoch: 
a.  prestupu hráča , hosťovania hráča, predčasného ukončenia hosťovania hráča, 
b.  zmeny názvu, alebo obchodného mena klubu, ** 
c.  transformácie klubu, ** 
d.  hromadného prestupu hráčov do novovznikutého klubu, ** 
e.  zrušenia klubu ** 
f.  registrácie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity,  ** 
g.  ukončenie registrácie ZDRUŽENIA bez právnej  subjektivity,** 
h.  hromadného prestupu hráčov vekovej kategórie žiaci, kadeti, dorastenci, juniori v 
rámci existujúceho ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH 
  
**Dokumenty podliehajúce schváleniu VV SZĽH** 
  
1a) Hráč, ktorý chce uskutočniť prestup, hosťovanie alebo predčasné zrušenie hosťovania 
predloží na vyjadrenie novému klubu: 
   riadne a čitatelne (bez opráv a škrtania) vyplnené tlačivo T 2 
„OHLÁSENIE: PRESTUPU – HOSŤOVANIA – PREDČASNÉHO ZRUŠENIA 
HOSŤOVANIA“ (ďalej len tlačivo T 2 OHLÁSENIE) (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 bod 1a). 
Originál tlačiva T 2 OHLÁSENIE podá hráč (u hráča do dovŕšenia 18. roku veku aj so 
stanoviskom jeho zákonného  zástupcu), 
  na vyjadrenie žiadanému klubu osobne, resp. cez podateľňu žiadanému klubu, 
  príp. prostredníctvom žiadajúceho klubu, cez podateľňu žiadanému klubu, 
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  alebo doporučenou poštou žiadanému klubu 
Súbežne si hráč vytvorí obojstrannú kópiu odosielajúceho originálu tlačiva T 2 OHLÁSENIE 
(trojdielne, kompletne vyplnené) žiadanému klubu. Žiadaný klub je povinný najneskôr do 14 
dní odo dňa podania žiadosti hráčom odpovedať hráčovi písomným vyjadrením 
doporučenou poštou k prestupu alebo hosťovaniu, prípadne k predčasnému zrušeniu 
hosťovania. Ak klub najneskôr do 14 dní nevydá žiadne písomné stanovisko hráč doručí 
osobne alebo zašle doporučene poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH (u 
hráča/hráčky do dovŕšenia 18. roku veku aj so stanoviskom jeho zákonného zástupcu), resp. 
prostredníctvom žiadajúceho klubu MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH: 
   obojstrannú kópiu tlačiva T2 OHLÁSENIE (trojdielne, kompletne vyplnené) , ktorého 
originál hráč, resp. žiadaný klub doručil na vyjadrenie žiadanému klubu, 
    písomné čestné prehlásenie dôvodu nevydania stanoviska od žiadaného klubu, 
   originál podacieho ústrižku z pošty, resp. potvrdenie podateľne žiadaného klubu, 
   platný registračný preukaz (KRP resp.  HRP), 
   originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH) 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac 
Po skompletizovaní materiálov MaKo SZĽH začne konanie prizvaním zainteresovaných 
strán. Porušenie povinnosti nevydania písomného stanoviska zo strany klubu bude mať za 
následok podnet MaKo SZĽH na jeho disciplinárne riešenie Disciplinárnou komisiou SZĽH). 
1aa) U hráčov extraligových klubov s profesionálnou zmluvou sa žiadosť o hosťovanie v 
zmysle čl. 10 PP SZĽH, resp.predčasného zrušenia hosťovania v zmysle čl. 12 PP SZĽH 
bez súhlasu hráča podáva na príslušnom formulári F 21 OZNÁMENIE, ktoré nesmie byť 
staršie ako 30 dní odo dňa jeho vyplnenia klubom, klub ho úplne, riadne a čitateľne vyplní. 
(viď. manuál PP SZĽH čl. 6 písm. 1aa) 
Originál vyplnený formulár F 21 OZNÁMENIE podáva klub osobne alebo zašle doporučene 
poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky  SZĽH  spolu s: 
 platným registračným preukazom (KRP resp.  HRP), 
   originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), 
   1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
Bez úhrad stanovených v čl. 7 PP SZĽH je zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
Tlačivo T 2 OHLÁSENIE, formulár F 21 OZNÁMENIE podané faxom, e  mailom (iba 15. 
februára príslušného prestupového obdobia) je treba doplniť najneskôr do troch pracovných 
dní predložením (doručením) originálu spolu s kompletnými dokladmi (registračný preukaz, 
doklad o úhrade za prestup,alebo hosťovanie,  doklad o úhrade za expresnú službu, alebo 
jeho priama úhrada, pokiaľ je vydanie nového registračného preukazu žiadané ihneď). 
Pri podaní žiadosti o, hosťovanie v zmysle čl. 11 a), c) PP SZĽH alebo predčasné zrušenie 
hosťovania v zmysle čl. 12 PP SZĽH hráč, resp. hráč prostredníctvom žiadajúceho klubu k 
tlačivu T2 OHLÁSENIE MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH predloží aj: 
1ab)  v prípade žiadosti o hosťovanie bez súhlasu materského klubu v zmysle čl. 11 a) PP 
SZĽH hráč, ktorý prešiel na základnú, strednú školu alebo učilište mimo miesta trvalého 
bydliska, resp. hráč prostredníctvom nového klubu MaKo SZĽH na Matriku SZĽH predloží 
riadne a čitateľne vyplnené: 
   riadne a čitatelne vyplnené tlačivo T3 POTVRDENIE: 
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   o návšteve školy, ktoré potvrdí škola, ktorú hráč navštevuje (viď. manuál PP SZĽH 
čl.6,písm. 1ab) 
  potvrdenie z obecného úradu o trvalom pobyte, 
  platný registračný preukaz (KRP), 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
Bez úhrad stanovených v čl. 10 PP SZĽH je zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
1ac)  v prípade žiadosti o hosťovanie zmysle čl. 11 c) PP SZĽH ak materský klub, resp. 
kluby v rámci „Z D R U Ž E N I A bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH“ nemajú 
družstvo príslušnej vekovej kategórie spolu s riadne a čitatelne vyplneným tlačivom T2 
OHLÁSENIE hráč resp. hráč prostredníctvom žiadajúceho klubu MaKo SZĽH na adresu 
Matriky SZĽH predloží aj: 
  platný registračný preukaz (KRP), 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / SZĽH), 
 1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
Bez úhrad stanovených v čl. 10 PP SZĽH je zakázané vyko  nať ďalšie zmeny. 
Tlačivom T2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
 zástupca riadiaceho orgánu súťaže a predseda MaKo SZĽH a opatria ho aktuálnymi 
odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH. 
1ad)  v prípade žiadosti o hosťovanie bez súhlasu materského klubu v zmysle čl. 11 c) PP 
SZĽH ak hráč zmenil miesto trvalého bydliska spolu s rodičmi, resp. hráč prostredníctvom 
nového klubu spolu s riadne a čitatelne vyplneným tlačivom T2 OHLÁSENIE na Matriku 
SZĽH predloží riadne a čitateľne vyplnené: 
  potvrdenie z obecného úradu o trvalom pobyte, 
  platný registračný preukaz (KRP), 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
Bez úhrad stanovených v čl. 10 PP SZĽH je zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
1b.   Ak dôjde ku zmene názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrácie je klub 
povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu MaKo SZĽH na adresu Matriky 
SZĽH. Matrika SZĽH zaznačí túto zmenu vo všetkých registračných preukazoch hráčov až 
schválením zmeny rozhodnutím VV SZĽH. 
K tomu klub na Matriku SZĽH  predloží: 
 riadne a čitateľne vyplnený formulár F 12a „Prihláška  Zmena názvu alebo obchodného 
mena klubu z hľadiska registrácie“ a formulár F 12b „Zoznam hráčov  Zmena názvu alebo 
obchodného mena klubu z hľadiska registrácie“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 6 bod 1b). 
  1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako jeden mesiac, 
   platný registračný preukaz, 
   potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač nom preukaze hráča za jeden 
registračný preukaz (hradí hráč/ hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl. 7 RP SZĽH je 
zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
1c. Transformáciou klubu sa rozumie zmena právnej formy klubu  na inú právnu formu 
klubu, pričom môže ísť  o: 
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 transformáciu klubu, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom podľa Obchodného 
zákonníka na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo; pritom klub ako 
právnická osoba nezaniká (t.j. transformovaný klub je univerzálnym právnym nástupcom 
transformujúceho sa – pôvodného klubu) a platí primerane postup ako pri zmene názvu 
alebo obchodného mena klubu podľa ods. 1b PP SZĽH ; 
K tomu klub na Matriku SZĽH  predloží: 
 riadne a čitateľne vyplnený formulár F 12a „Prihláška  Zmena názvu alebo obchodného 
mena klubu z hľadiska registrácie“ a  riadne a čitateľne vyplnený formulár F 12b „Zoznam 
hrá čov  Zmena názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrácie“(viď. manuál 
RP SZĽH čl. 6 bod 1c). 
1d. Pri žiadosti o hromadný prestup hráčov do novovzniknutého klubu na Matriku SZĽH klub 
predloží: 
 riadne a čitateľne vyplnený formulár F 14 „Hromadný pre stup hráčov do novovzniknutého 
klubu z hľadiska zmeny re gistrácie“ (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 bod 1d). 
   1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako jeden mesiac, 
    platný registračný preukaz, 
    potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač nom preukaze hráča za jeden 
registračný preukaz (hradí hráč/ hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl.7 RP SZĽH je 
zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
 
Schválením ukončenia riadneho členstva VV SZĽH právne zaniknutého klubu majú všetci 
hráči právo na zaregistrovanie do nového klubu najskôr však po uplynutí 15 dní odo dňa 
zrušenia registrácie za pôvodný klub v súlade s RP SZĽH. 
1f. Pri žiadosti o schválenie evidencie ZDRUŽENIA bez právej subjektivity riadnych členov 
SZĽH kluby na Matriku SZĽH predložia: 
  
  riadne a čitateľne vyplnený formulár F 6a resp. F 6b „Prihláška na evidenciu ZDRUŽENIA 
bez právnej subjektivity 2 resp. 3 riadnych členov SZĽH a súčasne formulár F22 „Výmena 
KRP v rámci Z D R U Ž E N I A bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH“ (viď. manuál 
PP SZĽH čl. 6 bod  
 
1f) 
   1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako jeden mesiac, 
    platný registračný preukaz, 
   potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač nom preukaze hráča za jeden 
registračný preukaz (hradí hráč/ hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl. 7 RP SZĽH je 
zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
Ostatní hráči, ktorí neprestúpili v rámci hromadného prestupu budú riešení v zmysle čl. 5, čl. 
6, písm. a), b), c), d) a čl. 7 PP SZĽH, ak nie je určené inak. 
 
i ) MaKo SZĽH (Matrika SZĽH) si môže vyžiadať aj ďalšie doklady na účely zistenia alebo 
preverenia skutočného stavu. v rámci Z D R U Ž E N I A bez právnej subjektivity riadnych 
čle nov SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 6 bod  
 
1g) 
  1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako jeden mesiac, 
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  platný registračný preukaz, 
  potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač nom preukaze hráča za 
jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl.7 RP SZĽH je zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
 
1h) 
K žiadosti o hromadný prestup hráčov vekovej kategórie žiaci, kadeti, dorastenci, juniori v v 
rámci existujúceho (vytvoreného) ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov 
SZĽH kluby na Matriku SZĽH predložia: 
  riadne a čitateľne vyplnený formulár F15 „Žiadosť o hromadný prestup hráčov vekovej 
kategórie žiaci, kadeti, dorasteneci, juniori, (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 bod  1h). 
   1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako jeden mesiac, 
 
e) žiak, kadet, do všetkých klubov       2 €  775 
f) hosťovanie v zmysle čl. 10, 11 PP   SZĽH (všetky vekové kategórie)  3 €  777 
g) faxový, emailový poplatok (iba 15.februára príslušného prestupového obdobia)   30 € 
770 
h) predčasné ukončenie hosťovania bez poplatku 
i)   hromadný prestup za každú vekovú kategóriu  30 €  776 
K úhrade za služby spojené s úkonmi v zmysle písm. a), b), c), d), 
e) tohto článku sa súčasne pripočítava aj poplatok za vystavenie registračného preukazu. 
j) zahraničné súťaže – podmienky stanovuje osobitná „Smernica“  o podmienkach pôsobenia 
družstiev klubov SZĽH v zahraničných súťažiach a o pôsobení družstiev zahraničných 
klubov v súťažiach riadených SZĽH. 
  

Rozhodovanie o prestupoch  
Článok 8 

  
MaKo SZĽH žiadosť o prestup musí prerokovať a vydať rozhodnutie do 30 dní odo dňa 
zaregistrovania kompletnej žiadosti na Matrike SZĽH. 
MaKo SZĽH hráčovi, ktorý ku dňu schvaľovania žiadosti nedovŕšil 15. rok fyzického veku 
nemôže povoliť prestup v zmysle čl. 8 PP SZĽH   až do doby, kým hráč nedovŕši 15. rok 
fyzického veku. 
Dátumom schválenia žiadosti o prestup sa rozumie dátum vystavenia registračného 
preukazu hráča Matrikou SZĽH. 
 

PRESTUP 
 

a) MaKo SZĽH žiadosť o prestup schváli, ak má hráč uzavretú platnú hráčsku zmluvu, len ak 
súhlasí s prestupom materský klub i nový klub a sú splnené 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. 
b) MaKo SZĽH žiadosť o prestup schváli, ak nesúhlasí s prestupom materský klub, na 
základe rozhodnutia Arbitrážnej komisie SZĽH po tom, ako dôjde k vyplateniu odstupného v 
zmysle článku 21/b PP SZĽH. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub podpisujú pove 
rení členovia Arbitrážnej komisie SZĽH a opatria ho aktuálnym od tlačkom pečiatky 
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Arbitrážnej komisie SZĽH. Rovnako MaKo SZĽH postupuje aj v prípade, keď klub nevyplatil 
hráčovi, ktorýmal plat nú hráčsku zmluvu s týmto klubom zaregistrovanú na SZĽH, plnú 
výšku stanovenej základnej mesačnej odmeny po dobu 60 dní od termínu jej splatnosti 
vyznačeného vo vzťažnej hráčskej zmluve, pričom hráč po uplynutí tejto lehoty vyzval 
písomne klub na jej úhradu a klub po 30 dňoch odo dňa podania výzvy hráčom nevy 
sporiadal dlžnú čiastku hráčovi v plnej výške.MaKo SZĽH žiadosť o prestup schváli, ak hráč 
nemá uzavretú platnú hráčsku zmluvu, ak s prestupom súhlasí hráč  a nový klub, a to aj 
vtedy, ak materský klub nesúhlasí s prestupom. Nárok materského klubu na výchovné tým 
nie je dotknutý. 
c) MaKo SZĽH žiadosť o prestup schváli po vyplatení odstupného v zmysle článku 21/c PP 
SZĽH na základe rozhodnutia Arbitrážnej komisie SZĽH, v prípade, že materský klub nemá 
družstvo prí slušnej vekovej kategórie. Tlačivo T2 OHLÁSENIE za materský klub podpisujú 
poverení členovia Arbitrážnej komisie SZĽH a opatria ho aktuálnym odtlačkom pečiatky 
Arbitrážnej komisie SZĽH. 
d)  MaKo SZĽH žiadosť o prestup schváli ak ide o „voľného hráča“ v zmysle článku 2 písm. 
d) PP SZĽH. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
 zodpovedný zástupca riadiaceho orgánu súťaže a predseda MaKo SZĽH a opatria ho 
aktuálnymi odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH. 
 e)   Hráč  klubu,  ktorý  ukončil  činnosť  v  zmysle  čl.  4  ods.  10 písm. b) Stanov SZĽH, 
alebo ktorému uplynul čas na prihlásenie sa do majstrovských súťaží v zmysle čl. 4 ods. 10 
písm. e) Stanov SZĽH, alebo čl. 4, ods. 10, písm. f) Stanov SZĽH sa považuje za „voľného 
hráča“. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub podpisujú predseda MaKo SZĽH a 
poverený člen MaKo SZĽH a opatria ho aktuálnym odtlač kom pečiatky MaKo SZĽH. 
f)  Prestup hráča seniorskej kategórie, ktorý dovŕšil fyzický vek 21 rokov, nemá uzatvorenú 
platnú hráčsku zmluvu s materským klubom a žiada vykonať bez súhlasu materského klubu 
prestup   z materského klubu Extraligy do iného klubu Extraligy, z klubu Extraligy do klubu 
1.ligy, alebo z materského klubu 1.ligy do klu bu Extraligy sa realizuje bez odstupného 
.výchovného, ak mal hráč v materskom klube uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu. 
V prípade prestupov podľa čl.8 písmena f) sa postupuje obdobne ako je uvedené v čl. 6 a 7 
PP SZĽH. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
 zástupca riadiaceho orgánu príslušnej súťaže a predseda MaKo SZĽH, ktoré opatria 
aktuálnymi odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH, 
Podpisové konanie v zmysle čl. 8 písm. f) musí byť ukončené do 14 dní odo dňa predloženia 
tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 
g) Hráči vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH z NHL, ktorých materskému klubu bolo za 
nich vyplatené kompletné odstupné, sú považovaní za „voľných hráčov“ a MaKo SZĽH ich 
zaregistruje v súlade s čl. 3 RP  SZĽH. 
h)  Hráč vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH, ktorí tam odišli na nelimitovaný transfer a v 
okamihu potvrdenia nelimitovaného transferu mali platnú hráčsku zmluvu, sú považovaní za 
„voľných hráčov“ a MaKo SZĽH ich zaregistruje v súlade s čl. 3 RP SZĽH. 
i)  Hráči vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH zo zahraničia, ktorí tam odišli na 
nelimitovaný transfer bez súhlasu materského klubu a platnej hráčskej zmluvy môžu byť 
zaregistrovaní do ktoréhokoľvek klubu SZĽH. Tým nie je dotknutý nárok nového klubu na výchovné, 
ktoré platí nový klub hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia materskému klubu vo výške 
zodpovedajúcej času, keď hokejista odišiel na transfer z materského klubu z extraligového klubu 
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SZĽH pred dosiahnutím fyzického veku 21 rokov a hráči klubov ostatných súťaží SZĽH bez 
ohľadu na vek môžu byť zaregistrovaní len v ma terskom klube a nevzťahuje sa na nich bod 
1c smernice „Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky“. Hráčom môže byť 
povolený prestup do iného klubu len v súlade s článkom 8 písm. a), b), c), d), e) PP SZĽH.  
j)  Hráči vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH zo zahraničia, ktorí tam odišli na 
nelimitovaný transfer so súhlasom materského klubu môžu byť zaregistrovaní v 
ktoromkoľvek klube. Toto  ustanovenie je platné pre hráčov, ktorí vykonali nelimitovaný 
transfer po  termíne  30.04.2006. 
k)  V prípade, že materský klub hráča vracajúceho sa do súťaží riadených SZĽH zo 
zahraničia podľa písm. i) a j) tohto článku právne zanikol a bolo zrušené (ukončené) jeho 
členstvo v SZĽH, môže sa takýto hráč zaregistrovať v ktoromkoľvek klube. Matrika SZĽH ho 
zaregistruje v súlade s čl. 3 RP  SZĽH. 
l) Hráči, vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH zo zahraničia, ktorí tam odišli na limitovaný 
transfer môžu byť zaregistrovaní do ktoréhokoľvek klubu SZĽH. Tým nie je dotknutý nárok nového 
klubu na výchovné, ktoré platí nový klub hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia materskému 
klubu vo výške zodpovedajúcej času, keď hokejista odišiel na transfer z materského klubu z 
extraligového klubu pred do siahnutím fyzického veku 21 rokov a hráči klubov ostatných sú 
ťaží SZĽH bez ohľadu na vek môžu byť zaregistrovaní len do ma terského klubu a 
nevzťahuje sa na nich bod 1c smernice „Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a 
hráčky“. Hráčom môže byť povolený prestup do iného klubu len v súlade s článkom   8 písm. 
a), b), c), d), e) PP SZĽH. 
m)  MaKo SZĽH zruší prestup alebo hosťovanie hráča v súlade s čl. 12, písm. j) PP SZĽH 
na základe rozhodnutia Arbitrážnej komisie SZĽH  v prípade, že si nový klub voči 
materskému klubu nesplnil finan čné záväzky vyplývajúce z ich vzájomnej zmluvy 
zaregistrovanej na Matrike SZĽH. V tomto prípade môže hráč ihneď po zrušení prestupu, 
alebo hosťovania žiadať o nový prestup, alebo hosťo vanie. 
n)  Dátumom schválenia žiadosti o prestup sa rozumie dátum vystavenia nového 
registračného preukazu hráča Matrikou SZĽH. 
o) Ak žiada hráč o prestup do toho istého klubu v ktorom doposiaľ hosťoval, v zmysle čl. 10 
PP SZĽH, okrem hráča, ktorý je v súťa žiach riadených SZĽH na limitovanom transfere z 
iného hokejové ho zväzu, môže túto žiadosť podať kedykoľvek počas hosťovania v súlade s 
čl. 5, písm. a) a čl. 8, písm. a) PP SZĽH. V tomto prípade táto žiadosť o prestup zároveň 
nahrádza žiadosť o predčasné zrušenie hosťovania. 
p) Ak hráč seniorskej kategórie, ktorý dovŕšil fyzický vek 21 rokov, po dvoch sezónach 
odohratých s povolením čl.11b PP SZĽH naďalej nemá uzavretú hráčsku zmluvu s 
materským klubom, resp. s klubom s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ v zmysle čl. 4 
ods. 11 Stanov SZĽH môže požiadať o prestup podľa čl. 8/p PP SZĽH. Prestup hráča 
seniorskej kategórie, ktorý 
   dovŕšil fyzický vek 21 rokov, 
   nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom resp. s klubom s ktorým je 
materský klub v ZDRUŽENÍ v zmysle čl. 4ods. 11 Stanov SZĽH, 
  odohral 2 súvislé sezóny s povolením čl. 11/b PP SZĽH, sa realizuje bez odstupného. 
  
V prípade prestupov podľa čl.8 písmena p) sa postupuje obdobne ako je uvedené v čl. 6 a 7 
PP SZĽH. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
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 zástupca riadiaceho orgánu príslušnej súťaže a predseda MaKo SZĽH, ktoré opatria 
aktuálnymi odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH, 
Podpisové konanie v zmysle čl. 8 písm. p) musí byť ukončené do 14 dní odo dňa 
predloženia tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 
  
Ak hráč po dvoch sezónach odohratých s povolením čl.11b PP SZĽH naďalej nemá uzavretú 
hráčsku zmluvu s materským klubom, resp. s klubom s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ v zmysle čl. 4 ods. 11 Stanov SZĽH a jeho materský klub nesúhlasí s prestupom 
podľa čl. 8 PP SZĽH(súhlas 2 klubov), môže požiadať o prestup podľa čl. 8/p PP SZĽH(bez 
súhlasu materského klubu). 
V prípade prestupov podľa čl.8 písmena p) sa postupuje obdobne ako je uvedené v čl. 6 a 7 
PP SZĽH. Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
  zástupca riadiaceho orgánu príslušnej súťaže a predseda MaKo SZĽH, ktoré opatria 
aktuálnymi odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH, 
Podpisové konanie v zmysle čl. 8 písm. p) musí byť ukončené do 14 dní odo dňa 
predloženia tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 
  

Rozhodovanie  o hosťovaní alebo predčasnom zrušení hosťovania  
Článok 9 

  
MaKo SZĽH žiadosť o hosťovanie alebo predčasné zrušenie hosťovania musí prerokovať a 
vydať rozhodnutie do 30 dní odo dňa zaregistrovania kompletnej žiadosti na Matrike  SZĽH. 
Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie alebo predčasné zrušenie hosťovania sa 
rozumie dátum vystavenia, resp. zrušenia hosťovacieho registračného preukazu hráča 
Matrikou SZĽH. 
  

Článok 10 – hosťovanie so súhlasom materského klubu 
  
a) MaKo SZĽH schváli žiadosť o hosťovanie len so súhlasom obidvoch klubov, a to na dobu 
stanovenú v predpísanom tlačive T 2 OHLÁSENIE, 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  materským  klubom.  Hráč  na  hosťovaní  podľa  tohto 
článku môže štartovať len za nový klub, / resp. za klub/y s ktorým je nový klub v ZDRUŽENÍ 
bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH. 
  nový klub  SZĽH  pred  každým  majstrovským  stretnutím  spolu s registračnými 
preukazmi predloží aj jeden exemplár evidenčnej karty ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 
riadnych členov SZĽH vystaveného a potvrdeného MaKo SZĽH. Bez predloženia evi 
denčnej karty ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych čle nov SZĽH pred každým 
majstrovským stretnutím nemôže takýto hráč štartovať za klub / resp. za klub/y/ s ktorým je 
nový klub  v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH v zmysle čl. 4, 
ods. 11 Stanov  SZĽH. 
  pri žiadosti o ukončenie evidencie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov 
SZĽH klub je povinný evidenčnú kartu ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov 
SZĽH bez odkladu zaslať MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH. Porušenie toh to 
ustanovenia bude predmetom konania Disciplinárnej komisie SZĽH. 
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 po zániku evidencie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH môže hráč 
štartovať len za nový klub. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený 
štart hráča a bude predmetom konania Disciplinárnej komisie SZĽH. 
b)  Hosťovanie nesmie byť ukončené v období po 15. februári do konca súťažného obdobia. 
Vyznačené ukončenie hosťovania po 15. februári MaKo SZĽH neschváli. 
c) Po dobu trvania schváleného hosťovania v zmysle článku 10 PP SZĽH MaKo SZĽH 
nemôže schváliť ďalšiu žiadosť hráča o hosťovanie do iného klubu v rámci súťaží riadených 
SZĽH. 
d)  Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie sa rozumie dátum vystavenia HRP hráča 
Matrikou SZĽH. 
e) Hráč  môže  podať  žiadosť  o  prestup  do  toho  istého  klub v ktorom doposiaľ hosťoval 
v zmysle článku 10 písm.  a)  PP  SZĽH, okrem hráča, ktorý je v súťažiach riadených SZĽH 
na limitovanom  transfere  z  iného  hokejového  zväzu,  kedykoľvek  v súlade s čl.5, a čl. 8, 
PP SZĽH. V tomto prípade táto žiadosť o prestup zároveň nahrádza žiadosť o predčasné 
zrušenie hosťovania. 
f) Dĺžka hosťovania v zmysle článku 10 písm. a) môže byť povolená maximálne na dobu 
trvania vekovej kategórie hráča, v kategórii seniori a ženy maximálne na päť rokov. 
g) Hráči vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH z iných hokejových zväzov, ktorí tam odišli 
na nelimitovaný transfer a v okamihu potvrdenia  ich  medzinárodnej  transfer  karty  nemali 
uzavretú platnú hráčsku zmluvu, alebo nemali súhlasné stanovisko mater ského klubu 
SZĽH, môžu mať povolené hosťovanie (limitovaný transfer do SR) v zmysle tohto článku len 
so súhlasom materské ho klubu. 
h) Hráči vracajúci sa do súťaží riadených SZĽH z iných hokejových zväzov, ktorí tam odišli z 
klubu Extraligy na nelimitovaný transfer po dosiahnutí fyzického veku 21 rokov a v okamihu 
potvrdenia jeho medzinárodnej transfer karty nemali uzavretú platnú hráčsku, profesionálnu 
zmluvu, môžu ísť na hosťovanie (limitovaný transfer do SR) do iného klubu Extraligy bez 
súhlasu materského klubu. Tým nie je dotknutý nárok materského klubu na výchovné, ktoré 
platí nový klub hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia materskému klubu vo výške 
zodpovedajúcej času, keď hokejista odišiel na transfer z materského klubu; ak ešte 
materskému klubu výchovné nebolo vyplatené. Na účely limitovaného transferu hráča, ktorý 
predtým odišiel na nelimitovaný transfer z materského klubu SZĽH sa takýto limitovaný 
transfer do SR považuje za zmenu klubovej príslušnosti, pri ktorej platí nárok na výchovné 
primerane ako pri prestupe. 
ch)Hráči vracajúci sa do SR na limitovaný transfer z iných hokejových zväzov, ktorí tam 
odišli z klubu Extraligy, 1. Ligy na nelimito vaný transfer po dosiahnutí fyzického veku 21 
rokov a v okamihu potvrdenia jeho medzinárodnej transfer karty nemali uzavretú platnú 
hráčsku, profesionálnu zmluvu alebo nemali súhlasné sta novisko materského klubu k 
nelimitovanému transferu, môžu  mať povolené hosťovanie do iného klubu Extraligy a 1. Ligy 
bez súhlasu materského klubu. Ustanovenie čl. 10 písm. ch) PP SZĽH sa nevzťahuje na 
hráčov, ktorým hosťovanie v tomto zmysle článku bolo povolené pred termínom 15.02.2014. 
Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
  zástupca riadiaceho orgánu súťaže a predseda MaKo SZĽH, kto ré opatria odtlačkami 
pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH. Podpisové konanie musí byť ukončené do 14 dní 
odo dňa pred loženia tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 
Hráč môže mať povolené hosťovanie v súlade s čl.10 písm. h), ch) len v prípade súhlasného 
stanoviska zahraničného hokejového zväzu odkiaľ hráč prišiel na limitovaný transfer do SR 
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(o stanovis ko musí požiadať nový klub prostredníctvom medzinárodného oddelenia SZĽH ) 
a to kedykoľvek v období od 1.mája do 15. feb ruára nasledujúceho roku (vrátane). 
i) Hráč, po dosiahnutí fyzického veku 21 rokov, ktorý je v súťažiach riadených SZĽH v 
Extraligovom alebo prvoligovom klube na limitovanom transfere a materský klub s ním nemá 
platnú hráčsku zmluvu, môže mať povolené hosťovanie z materského klubu Extraligy do 
iného klubu Extraligy alebo do klubu 1. ligy resp. z ma terského klubu 1.ligy do klubu 
Extraligy bez súhlasu materského klubu. Tým nie je dotknutý nárok materského klubu na 
výchovné. 
Tlačivo T 2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
  
  zástupca riadiaceho orgánu súťaže a predseda MaKo SZĽH ,ktoré opatria 
odtlačkami pečiatok riadiaceho orgánu a MaKo SZĽH. Podpisové konanie musí byť 
ukončené do 14 dní odo dňa predloženia tlačiva T 2 OHLÁSENIE na Matriku SZĽH. 
j) Zahraničný hráč, ktorý je na limitovanom transfere z iného hokejového zväzu a ktorý má s 
materským klubom v SZĽH uzavretú platnú hráčsku zmluvu, môže mať povolené hosťovanie 
v súlade s týmto článkom z materského klubu do iného klubu (zmena klubu v SZĽH), so 
súhlasom materského klubu a to maximálne na dobu trvania  limitovaného transferu. 
Hráč môže mať povolené hosťovanie v súlade s čl.10 písm. i), j) len v prípade súhlasného 
stanoviska zahraničného hokejového zväzu odkiaľ hráč prišiel na limitovaný transfer do SR 
(o stanovisko musí požiadať nový klub prostredníctvom medzinárodného oddelenia SZĽH ) 
a to kedykoľvek v období od 1.mája do 15. feb ruára nasledujúceho roku (vrátane). 
k) Ak nový klub nemá v príslušnej súťaži vekovú kategóriu žiadajúceho hráča nemôže mu 
byť povolený súhlas v zmysle článku 10 PP SZĽH. 
 
 

Článok 11 – hosťovanie bez súhlasu materského klubu 
  
1. MaKo SZĽH schváli hráčovi hosťovanie bez súhlasu materského klubu: 
a) ak ide o hráča, ktorý prešiel na základnú, alebo strednú školu mimo miesta trvalého 
bydliska za podmienky, že nový klub je v sídle navštevovanej školy alebo k nej komunikačne 
výhod nejší, za predpokladu, že nový klub sa nenachádza v rovnakom meste, obci, a to na 
obdobie do dátumu predpokladaného ukončenia štúdia, najviac však do konca súťažného 
obdobia, v ktorom hráč dovŕšil, 16. roku veku, hráč, ktorý požiadal o hosťovanie v zmysle čl. 
11 písm a)     a ktorý prešiel na základnú, alebo strednú školu mimo miesta trvalého bydliska 
resp. hráč prostredníctvom nového klubu na Matriku SZĽH predloží riadne a čitateľne 
vyplnené: 
  tlačivo T2 OHLÁSENIE (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 písm. 1a) 
  riadne a čitatelne vyplnené tlačivo T3 POTVRDENIE: 
  o návšteve školy , potvrdené školou ktorú hráč navštevuje, (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 
písm. 1ab) 
  potvrdenie z obecného úradu o trvalom pobyte hráča, 
  platný registračný preukaz (KRP), 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady  na bankovékonto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), Bez úhrad stanovených v čl. 7 PP SZĽH je zakázané 
vykonať ďalšie zmeny. 
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b)  ak ide o hráča, ktorého materský klub, resp. klub/y/, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov  SZĽH nemá prihlásené družstvo príslušnej 
vekovej kategórie v aktuálnej sezóne v súťažiach riadených SZĽH a hráči neštartujú v 
žiadnej súťaži materského klubu resp. v kluboch ZDRUŽENIA  v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH s materským klubom môžu mať povolené hosťovanie v súlade s týmto 
článkom a to maximálne na dobu do konca aktuálnej sezóny. Hráč, resp. hráč 
prostredníctvom nového klubu, ktorý požiadal o hosťovanie zmysle čl. 11 b) PP SZĽH na 
Matriku SZĽH predloží : 
riadne a čitateľne vyplnené tlačivo T2 OHLÁSENIE (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 písm.  1a) 
Tlačivo T2 OHLÁSENIE za materský klub sú oprávnení podpisovať: 
  predseda MaKo SZĽH a poverený člen MaKo SZĽH a opatria ho aktuálnym odtlačkom 
pečiatky MaKo SZĽH. 
 platný registračný preukaz (KRP) 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH (hradí 
hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 1 mesiac. 
Bez úhrad stanovených v čl. 7 PP SZĽH je zakázané vykonať ďalšie zmeny 
c) ak hráč zmenil miesto trvalého bydliska spolu s rodičmi, resp. zákonným zástupcom za 
podmienky, že nový klub je v sídle nového trvalého bydliska alebo v prípade 
sprevádzkovania nového zimného štadióna v ktorom pôsobí nový klub, ktorý je pre výkon 
športovej činnosti hráča komunikatívne bližší alebo stal sa komunikatívne výhodnejší, na 
jedno súťažné obdobie  a to aj na dobu do konca súťažného obdobia, v ktorom hráč dovršil 
16. rok veku. O posúdení podmienok, situácie, účelnosti a výhodnosti zmeny má právo 
rozhodnúť MaKo SZĽH. 
Hráč, resp. hráč prostredníctvom nového klubu, ktorý požiadal o hosťovanie zmysle čl. 11 
písm. c) a zmenil miesto trvalého bydliska spolu s rodičmi na Matriku SZĽH predloží riadne 
a čitateľne vyplnené: 
  tlačivo T2 OHLÁSENIE (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 písm. 1a) 
  potvrdenie z obecného úradu o trvalom pobyte, 
  platný registračný preukaz (KRP), 
  1 ks fotografie hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako  1 mesiac. 
  originál ústrižku zloženky ako dokladu o zaplatení úhrady na bankové konto SZĽH 
(hradí hráč / hráčka vid. čl. 7 PP SZĽH), Bez úhrad stanovených v čl. 7 PP SZĽH je 
zakázané vykonať ďalšie zmeny. 
Hráč na hosťovaní podľa článku 11 a), b), c) môže štartovať len za nový klub /resp. za 
klub/y/ s ktorým je nový klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH v 
zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH. 
 
2. Čl. 11 a), c) PP SZĽH sa nevzťahuje na hráčov, ktorí sú na limitova nom transfere z 
iného hokejového  zväzu. 
3.  Za hráča, ktorý je na hosťovaní bez súhlasu materského klubu v zmysle čl. 11, ods. 1, 
písm. a) až c) prináleží materskému klubu od nového klubu výchovné primerane ako pri 
prestupe alebo obnovení registrácie jednorazová náhrada nákladov spojených s jeho 
výchovou vo výške max. 996 €, pokiaľ nepríde medzi materským a novým klubom k 
písomnej do hode o inom spôsobe vysporiadania. 
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4. Ak si materský klub hráča do 30 dní odo dňa doručenia oznáme nia Matrikou SZĽH o 
hosťovaní hráča v zmysle čl. 11 , ods. 1, písm. a), c) uplatní požiadavku na vysporiadanie 
zmluvných finančných a materiálnych záväzkov hráča hosťujúceho podľa tohto článku, je 
hráč, resp. zákonný zástupca hráča povinný tieto preukáza teľné zmluvné finančné a 
materiálne záväzky hráča vysporiadať voči materskému klubu v lehote do 30 dní po 
obdržaní výzvy  z Matriky SZĽH. Hráč, resp. zákonný zástupca hráča je povinný po 
vysporiadaní preukázateľných zmluvných finančných a ma teriálnych záväzkov predložiť v 
stanovenej lehote Matrike SZĽH originálne potvrdenie materského klubu o vysporiadaní. 
Pokiaľ   v stanovenej lehote hráč, resp. zákonný zástupca originálne po tvrdenie 
materského klubu o vysporiadaní Matrike SZĽH nepred loží, hosťovanie v zmysle čl. 11, 
ods. 1, písm. a), c) PP SZĽH mu bude Matrikou SZĽH automaticky zrušené a hráč bude 
preregis trovaný späť do materského klubu.Nárok materského klubu na vysporiadanie 
záväzkov hráča nie je dotknutý hosťovaním hráča bez súhlasu materského klubu v zmysle 
čl. 11 ods. 1 písm. a) až c). 
5. V lehote do 60 dní odo dňa vydania písomného súhlasu MaKo SZĽH je nový klub povinný 
uhradiť materskému klubu jednorazo vú náhradu nákladov alebo realizovať iný spôsob 
vysporiadania v zmysle čl. 11 ods. 7 tohto  článku. 
6.  Ak dôjde k akejkoľvek zmene oproti pôvodne predloženým dokladom je klub, resp. hráč 
povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr do 3 dní odo dňa vzniku zmeny na 
Matriku SZĽH. 
7.Hráčovi, ktorý je na hosťovaní podľa čl.11, písm. a), c) po  ukončení súťažného obdobia, v 
ktorom hráč dovŕši 16. rok veku, sa automaticky hosťovanie podľa čl. 11 ruší a riadi sa ďalej 
podľa ostatných článkov PP SZĽH, ktoré umožňujú hosťovanie, alebo prestup do iných 
klubov so súhlasom materského  klubu. 
8. Hráč môže podať žiadosť o prestup do toho istého klubu v ktorom doposiaľ hosťoval 
podľa článku 11, ods. 1, písm. a), b) PP SZĽH kedykoľvek počas doby hosťovania v súlade 
s čl. 5, písm. a) a čl. 8, písm. a) PP SZĽH. Žiadosť o predčasné zrušenie hosťovania je v 
tomto prípade nahradená žiadosťou o prestup. 
9. Novelizované ustanovenia čl. 11, odsek 1, písm. a), b), c) PP SZĽH, ako aj odseky 6 a 7 
sa nevzťahujú na hráčov, ktorým hosťova nie v zmysle článku 11 PP SZĽH bolo povolené 
pred termínom 31.1.2006. 
10. Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie sa rozumie dátum vystavenia HRP hráča 
Matrikou SZĽH. 
  

Článok 12 – ukončenie a predčasné zrušenie hosťovania, zrušenie prestupu 
  
a) Hosťovanie sa ukončí, predčasne zruší, ak uplynie doba, na ktorú bolo povolené, pokiaľ v 
niektorých kategóriách nie je určené inak. 
b) MaKo SZĽH (Matriku SZĽH) ukončí, predčasne zruší hosťovanie, alebo  zruší prestup: 
1)  ak pominú dôvody, na ktoré boli povolené, 
2)  rozhodnutím VV SZĽH, alebo Arbitrážnej komisie SZĽH, 
3)  automaticky ( v súlade s čl. 11 bod 4, 6 PP SZĽH). 
c) Hosťovanie v zmysle článku 10 písm. a) PP SZĽH možno predčasne zrušiť len so 
súhlasom hráča (u hráča do dovŕšenia 18. roku veku aj so stanoviskom jeho zákonných 
zástupcov), a súhlasom obi dvoch klubov pri splnení všetkých náležitostí podaného 

15 



predčasného zrušenia hosťovania (tlačivo T 2 OHLÁSENIE), najskôr však po 15 dňoch od 
schválenia takéhoto hosťovania kedykoľvek v pre stupovom období. 
U  hráčov extraligových klubov s profesionálnou zmluvou hosťujúcich v zmysle článku 10 
písm. a) PP SZĽH možno predčasne zrušiť len so súhlasom obidvoch klubov pri splnení 
všetkých ná ležitostí podaného predčasného zrušenia hosťovania (formulár F 21 
OZNÁMENIE), najskôr však po 15 dňoch od schválenia takéhoto hosťovania kedykoľvek v 
prestupovom období. Hosťovanie nesmie byť ukončené v období po 15. februári do konca 
súťažného obdobia. Vyznačené ukončenie hosťovania po 15. februári MaKo SZĽH 
neschváli. 
  
d) Hosťovanie – striedavý štart podľa článku 13 a článku 14 PP SZĽH možno predčasne 
ukončiť len so súhlasom hráča (u hráča do dovŕšenia 18. roku veku aj so stanoviskom jeho 
zákonných zástupcov) a súhlasom obidvoch klubov pri splnení všetkých náležitostí 
podaného predčasného zrušenia hosťovania, najskôr však po 30 dňoch od schválenia 
takéhoto hosťovania kedykoľvek v prestupovom období. 
Hosťovanie nesmie byť ukončené v období po 15. februári do konca súťažného obdobia. 
Vyznačené ukončenie hosťovania po 15. februári MaKo SZĽH neschváli. 
e) V prípade článku 11, ods. 1 písm. a) tohto PP SZĽH je rozhodujúci deň riadneho alebo 
predčasne ukončeného štúdia, ktorý však môže byť len v období od 1.mája do 15. februára 
nasledujúceho roku, vrátane. 
V  prípade článku 11, ods. 1 písm. b) a c) tohto PP SZĽH, len ak po minú dôvody na 
základe, ktorých bolo povolené, ktorý však môže byť len v období od 1. mája do 15. februára 
nasledujúceho roku, vrátane. 
f)  MaKo SZĽH predčasne ukončí hosťovanie čl. 11 písm. a) ak hráč resp. hráč 
prostredníctvom nového klubu na Matriku SZĽH pred loží riadne a čitateľne vyplnené: 
  tlačivo T2 OHLÁSENIE  predčasné ukončenie hosťovania (viď. manuál PP SZĽH čl. 6 
písm. 1a) 
  riadne a čitatelne vyplnené tlačivo T3 POTVRDENIE: 
 o predčasnom ukončení štúdia, potvrdené školou ktorú hráč navštevoval, (viď. manuál PP 
SZĽH čl. 6 písm. 1ab) 
  dovtedy platný registračný preukaz (HRP). 
g)  MaKo SZĽH predčasne ukončí hosťovanie v súlade s článkom 12 za predpokladu, že na 
Matriku SZĽH bude predložené: 

 riadne a čitateľne vyplnené tlačivo T 2 OHLÁSENIE  predčasné ukončenie 
hosťovania, 

  dovtedy platný registračný preukaz (HRP). 
h)  Hráč je povinný HRP odovzdať bezprostredne po uplynutí doby platnosti hosťovania na 
Matriku SZĽH osobne, alebo prostredníctvom klubu v ktorom  hosťoval. 
i)  MaKo SZĽH môže  zrušiť  prestup  len  na  základe  rozhodnutia  VV SZĽH, alebo 
Arbitrážnej komisie  SZĽH. 
j) Dátumom schválenia žiadosti o ukončenie, predčasné zrušenie hosťovania sa rozumie 
dátum ukončenia, predčasného zrušenia hosťovania Matrikou SZĽH. 
k) MaKo SZĽH ukončí a predčasne zruší hosťovanie na základe rozhodnutia VV SZĽH v 
prípade hráča klubu, ktorý je v konkurze, ak hráč nemá uzavretú platnú hráčsku zmluvu s 
týmto klubom. Takýto hráč sa vracia do svojho materského klubu.“ 
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Článok 13 
Hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže – striedavý štart 

  
a)Hráč hokeja seniorskej a mládežníckej kategórie, t.j. senior a žiak, môže mať  povolené 
hosťovanie  do  klubu,  ktorý  má  družstvo v súťaži riadenej SZĽH podľa tohto článku len v 
súťaži nižšej mini málne o jeden stupeň. Hráč môže odohrať neobmedzený počet stretnutí 
za materský alebo nový klub. Povolený počet stretnutí v týždni určuje Súťažný poriadok 
SZĽH. Pokiaľ má nový klub družstvo v rovnakej vekovej kategórii v rovnakej súťaži, nie je 
hráč oprávnený hrať v novom klube v tejto súťaži. Hráčovi žiadajúce mu o hosťovanie v 
zmysle tohto článku, ktorého materský klub má v príslušnej sezóne v súťažiach riadených 
SZĽH vo vekovej kategórii žiadajúceho hráča zaradené „B“ družstvo, nebude mu hosťovanie 
podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci hráč nie je uvedený na súpiske „A“ družstva. Ak je 
žiadajúci hráč zaradený do „A“ družstva, pri prvej žiadosti hráča o hosťovanie z vyššej do 
nižšej súťaže – striedavý štart je klub povinný predložiť na MaKo SZĽH zoznam hráčov 
družstva. Po potvrdení súpisky „A“ družstva riadiacim orgánom je klub povinný na MaKo 
SZĽH predložiť aj vždy aktuálnu súpisku „A“ družstva. 
b)  Hráč hokeja seniorskej a hráč hokeja mládežníckej kategórie t.j. senior a žiak, ktorý má 
povolené hosťovanie v zmysle tohto článku, a je 1. Senior, z Extraligy do 1. Ligy, resp. z 1. 
Ligy do 2. Ligy, do dovŕšenia 23. roku veku, a to aj na dobu do konca súťažného obdobia, v 
ktorom hráč dovŕšil 23. rok veku, môže štartovať v materskom klube, alebo v klube, s ktorým 
je materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH 
za družstvo seniorov. V hosťujúcom klube môže v zmysle tohto článku štartovať za družstvo 
seniorov ak je zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň nižšej ako družstvo seniorov 
materského klubu alebo družstvo seniorov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ 
bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH. 
  zahraničný hráč, ktorý je na limitovanom transfere v klube Extraligy, resp. 1. Ligy , môže 
štartovať z Extraligy do 1. Ligy,  resp. z 1. Ligy do 2. Ligy, do dovŕšenia 23. roku veku, 
a to aj na dobu do konca súťažného obdobia , v ktorom hráč dovŕšil 23. rok veku v 
materskom  klube,  alebo  v  klube,  s  ktorým  je  materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej 
subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH za družstvo seni orov. V hosťujúcom klube 
môže v zmysle tohto článku štartovať za družstvo seniorov ak je zaradené v súťaži 
minimálne o jeden stupeň nižšej ako družstvo seniorov materského klubu alebo družstvo 
seniorov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle 
čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
Hosťovanie v zmysle tohto článku môže byť povolené maximálne na dobu trvania 
limitovaného transferu. Hráč môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom len v 
prípade súhlasného stanoviska zahraničného hokejového zväzu odkiaľ hráč prišiel na 
limitovaný transfer do SR (o stanovisko musí požiadať nový klub prostredníctvom 
medzinárodného oddelenia SZĽH ) a to kedykoľvek v období od 1.mája do 15. februára 
nasledujúceho roku (vrátane). Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, 
kto rý/é/ je /sú/ s hosťujúcim klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, 
ods. 11 Stanov   SZĽH. Hráč môže mať v zmysle tohto článku povolený striedavý štart 
maximálne dvakrát a to kedykoľvek v období od 1.mája do 15. februára (vrátane) 
nasledujúceho roku. 
2.  zrušený (junior) 
3.  zrušený (dorastenec) 
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4.  Žiak, môže štartovať v materskom klube alebo v klube/och/, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH za družstvo 
žiakov, kadetov, dorastencov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie). 
V hosťujúcom klube môže podľa tohto článku štartovať za družstvo žiakov, kadetov, 
dorastencov v nižšej súťaži (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), ak toto družstvo 
nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov materského klubu, alebo 
družstvo žiakov,  kadetov, dorastencov  klubu/ov/  s  ktorým  je  materský  klub v ZDRUŽENÍ 
bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHa to v súlade s bodom d) tohto 
článku. Ak  materský   klub   spolu   s   klubom/mi/   s   ktorým/i/   je   /sú/ v ZDRUŽENÍ bez 
právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHnemá družstvo žiakov, kadetov 
zaradené v súťaži, môže žiak v hosťujúcom klube podľa tohto článku štartovať: 
   za  družstvo žiakov,  
   za družstvo kadetov iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie 
   za družstvo dorastencov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s dodržaním čl. 
35 a) SP SZĽH ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov

materského klubu alebo družstvo klubu/ov/ s ktorým je materský klub   v ZDRUŽENÍ 
bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, kto rý/é/ sú s hosťujúcim 
klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
c) Hráči hosťujúci v zmysle čl. 13 písmena b) sa započítavajú do povoleného počtu piatich 
hráčov z vyššej súťaže. V jednom stretnutí za jedno družstvo môže v zmysle čl. 13 a 14  PP 
SZĽH za hosťujúci klub nastúpiť iba päť hráčov, pričom do tohto súhrnného počtu sa 
započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle článku 13, ale aj a podľa čl. 14. PP 
SZĽH. Prekročenie povoleného súhrnného počtu 5 (päť) hráčov za jedno družstvo v jednom 
stretnutí v zmysle čl. 13 a 14 PP SZĽH bude posudzované v zmysle čl. 53 d) Súťažného 
poriadku SZĽH (ďalej len SP SZĽH) ako neoprávnený štart hráča a bude riešené v zmysle 
SP SZĽH čl. 52 a nasledujúcich. 
d)  Poradie súťaží pre povoľovanie hosťovania podľa tohto článku je stanovené v čl. 35, 
písm. a) SP SZĽH. 
e) Hosťovanie hráčok družstiev hokejovej ligy žien sa podľa tohto článku nerealizuje, pokiaľ 
nie je stanovené inak. V nadväznosti na ustanovenia čl. 68 SP SZĽH o priorite štátnej 
reprezentácie sa stanovuje v zmysle tohto článku výnimka z tohto článku pre ženské 
hokejové družstvá štartujúce v 1.lige žien, ktoré majú svoje hráčky v hokejovom klube 
združujúce hráčky reprezentácie SR (prípravnom stredisku). Materské kluby štartujúce v 
súťaži 1. ligy žien sú v prípade vytvorenia družstva združujúceho hráčky reprezentácie SR 
– ženy povinné umožniť svojim hráčkam striedavý štart za toto družstvo v priebehu celého 
súťažného obdobia, pričom striedavý štart sa realizuje do konca súťažného obdobia. 
Družstvo žien združujúce hráčky reprezentácie je povinné materskému klubu uvoľniť ich 
hráčky na majstrovské stretnutia v priebehu súťažného obdobia na počet stretnutí rovnajúci 
sa minimálne 25% stretnutí  v príslušnom súťažnom období tak, že kluby sa písomne 
dohodnú na ktoré stretnutia budú hráčky uvoľnené. Takéto hráčky môžu štartovať v 
materskom klube a v hosťujúcom klube na striedavý štart v priebehu celého súťažného 
obdobia za podmienok dodržania ustanovení tohto písmena a ustanovení čl. 50 SP SZĽH. 
1. Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov z materského klubu 
môže podľa tohto článku striedavo štartovať v inom klube za družstvo hokejovej ligy žien 
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ale bo aj za družstvo žiakov, ak je toto zaradené v súťaži minimálne o stupeň nižšej ako 
žiaci jej materského  klubu. 
 2. Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov z materského klubu, 
ktorý má iba družstvo hokejovej ligy žien môže podľa tohto článku štartovať v inom klube iba 
za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v regionálnych majstrovstvách mladších alebo starších 
žiakov. 
3.  Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov, ktoré má aj družstvo 
hokejovej ligy žien a to v danej sezóne nie je prihlásené do súťaže hokejovej ligy žien z 
materského klubu môže podľa tohto článku striedavo štartovať v inom klube za družstvo 
hokejovej ligy žien alebo aj za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v súťaži minimálne o 
stupeň nižšej ako družstvo žiakov jej materského klubu. 
4. Na HRP budú možné štarty vyznačované. 
f)  Hosťovanie podľa tohto článku môže byť povolené maximálne na jedno súťažné obdobie. 
g) Ak hráč seniorskej kategórie a hráč hokeja mládežníckej kategórie t.j. senior a žiak, 
okrem hráča, ktorý je v súťažiach riadených SZĽH na limitovanom transfere z iného 
hokejového zväzu, pre stúpil podľa článku 5, písm. a) a článku 8, písm. a) PP SZĽH môže 
kedykoľvek v prestupovom období podať žiadosť o hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže 
podľa článku 13, písm a), b) PP SZĽH do toho istého klubu z ktorého prestúpil. 
h) Hosťovanie hráčov vekovej kategórie senior v zmysle tohto čl. 13 PP SZĽH do/z 
materského klubu s farmárskym družstvom alebo do/z farmárskeho družstva vytvoreným v 
zmysle čl. 25 SP SZĽH  nie je možné povoliť. 
i) Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie sa rozumie dátum vystavenia HRP hráča 
Matrikou SZĽH. 
j)  Po 15. februári až do konca súťažného obdobia môžu hráči všetkých vekových kategórii 
štartovať len za klub v ktorom odohrá prvé majstrovské stretnutie. Porušenie tohto 
ustanovenia  sa  bude považovať za neoprávnený štart hráča a bude predmetom konania 
Disciplinárnej komisie SZĽH. 
  

Článok 14 
Hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže – striedavý štart 

  
a)  Hráč hokeja seniorskej a hráč hokeja mládežníckej kategórie, t.j. senior, junior, 
dorastenec. kadet a žiak, môže mať povolené hosťovanie do klubu, ktorý má družstvo v 
súťaži riadenej SZĽH podľa tohto článku len v súťaži vyššej minimálne o jeden stupeň. Hráč 
môže hrať neobmedzený počet stretnutí za materský alebo nový  klub. 
  
Povolený počet stretnutí v týždni určuje SP SZĽH. Pokiaľ má nový klub družstvo v rovnakej 
vekovej kategórii v rovnakej súťaži, nie  je hráč oprávnený hrať v novom klube v tejto súťaži. 
Hráčovi žiadajúcemu o hosťovanie podľa tohto článku, ktorého materský klub má v 
príslušnej sezóne v súťažiach riadených SZĽH vo veko vej kategórii žiadajúceho hráča 
zaradené „B“ družstvo, nebude mu hosťovanie podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci 
hráč nie je uvedený na súpiske „A“ družstva. Ak je žiadajúci hráč zaradený do „A“ družstva, 
pri prvej žiadosti hráča o hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže – striedavý štart je klub 
povinný predložiť na MaKo SZĽH zoznam hráčov družstva. Po potvrdení súpisky „A“ 
družstva riadiacim orgánom je klub povinný na MaKo SZĽH predložiť aj vždy aktuálnu 
súpisku „A“ družstva. 
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b) Hráč hokeja seniorskej a hráč hokeja mládežníckej kategórie, ktorý má povolené 
hosťovanie podľa tohto článku, a ktorý je: 
1.  Senior,  môže  štartovať  v  materskom  klube,alebo  v  klube,  s ktorým je materský klub 
v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHza družstvo 
seniorov. V hosťujúcom klube môže v zmysle tohto článku štartovať za družstvo seniorov, ak 
je zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň vyššej ako družstvo seniorov materského 
klubu alebo družstvo seniorov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej 
subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
   zahraničný hráč seniorskej kategórie, ktorý je na limitovanom transfere v klube 1. Ligy, 2. 
Ligy môže štartovať z 1. Ligy do Extraligy, resp. z 2. Ligy do 1. Ligy, resp. z 2. Ligy do 
Extraligy v materskom klube, alebo v klube, s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ  bez 
právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH za družstvo seniorov. V hos 
ťujúcom klube môže v zmysle tohto článku štartovať za družstvo seniorov ak je zaradené v 
súťaži minimálne o jeden stupeň nižšej ako družstvo seniorov materského klubu alebo 
družstvo seniorov klubu/ ov s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity 
v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH.  Hosťovanie v zmysle tohto článku môže   byť 
povolené maximálne na dobu trvania limitovaného transferu. Hráč môže mať povolené 
hosťovanie v súlade s týmto článkom len v prípade súhlasného stanoviska zahraničného 
hokejového zväzu odkiaľ hráč prišiel na limitovaný transfer do SR (o stanovisko musí 
požiadať nový klub prostredníctvom medzinárodného oddelenia SZĽH ) a to kedykoľvek v 
období od 1.mája do 15. februára nasledujúceho roku (vrátane). 
Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, kto rý/é/ je /sú/ s hosťujúcim 
klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
Hráč môže mať v zmysle tohto článku povolený striedavý štart maximálne dvakrát a to 
kedykoľvek v období od 1.mája do 15. februára (vrátane) nasledujúceho roku. 
2. Junior, môže štartovať v materskom klube alebo v klube/och/, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH za družstvo 
juniorov, seniorov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie). V hosťujúcom klube môže 
podľa tohto článku štartovať za družstvo juniorov vo vyššej súťaži, za družstvo seniorov (iba 
s ostaršením do vyššej vekovej kategórie) ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži 
ako družstvo seniorov materského klubu alebo družstvo seniorov klubu/ov/ s ktorým je 
materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHa 
to v súlade s bodom e) tohto článku. Ak  materský   klub   spolu   s   klubom/mi/   s   ktorým/i/ 
je   /sú/ v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHnemá 
družstvo juniorov zaradené v súťaži môže junior v hosťujúcom klube podľa tohto článku 
štartovať: 
   za družstvo juniorov, 
   za družstvo seniorov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s dodržaním 
ustanovení čl. 35 a) SP SZĽH Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, 
kto rý/é/ sú s hosťujúcim klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 
11 Stanov   SZĽH. 
Hráč vekovej kategórie junior môže mať povolené hosťovanie v zmysle ods. 2 len jedenkrát 
v prestupovom období. Hráč vekovej  kategórie  junior,  ktorý  vykonal  prestup  nemôže  v 
tom istom prestupovom období vykonať hosťovanie v zmysle  čl. 14 PP  SZĽH. 
3.  Dorastenec, môže štartovať v materskom klube alebo v klube, s ktorým je materský klub 
v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHza družstvo 
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dorastencov, juniorov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), seniorov (iba s 
ostaršením o dve vekové kategórie). V hosťujúcom klube môže podľa tohto článku štartovať 
za družstvo dorastencov, juniorov vo vyššej súťaži (iba s ostaršením do vyššej vekovej 
kategórie), seniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie) ak toto družstvo nie je 
zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov, juniorov, seniorov materského klubu 
alebo družstvo dorastencov, juniorov, seniorov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHa to v súlade s 
bodom e) tohto článku. 
Ak materský klub spolu s klubom/mi/ s ktorým/i/ je /sú/ v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity 
v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHnemá družstvo  dorastencov zaradené v súťaži môže 
dorastenec v hosťujúcom klube podľa tohto článku štartovať: 
    za družstvo dorastencov, 
     za družstvo juniorov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s dodržaním 
ustanovení  čl. 35 a) SP SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako 
družstvo juniorov materského klubu alebo družstvo juniorov klubu/ov/ s ktorým je materský 
klub v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH, 
  za družstvo seniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie), s dodržaním ustanovení 
čl. 35 a) SP SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo seniorov 
materského klubu, alebo družstvo seniorov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ 
bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. Tento hráč nesmie súčasne 
striedavo štartovať aj za klub/y/, ktorý/é/ je /sú / s hosťujúcim klubom v ZDRUŽENÍ bez 
právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. Hráč vekovej kategórie 
dorastenec môže mať povolené hosťo vanie v zmysle ods. 3 len jedenkrát v prestupovom 
období. Hráč vekovej kategórie  dorastenec,  ktorý  vykonal  prestup  nemôže v tom istom 
prestupovom období vykonať hosťovanie v zmysle  čl. 14 PP  SZĽH. 
3a.     Kadet, môže štartovať v materskom klube alebo v klube, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity za družstvo kadetov, dorastencov (iba s ostaršením do 
vyššej vekovej kategórie), juniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie). V hosťujúcom 
klube môže podľa tohto článku štartovať za družstvo kadetov, dorastencov (iba s ostaršením 
do vyššej vekovej kategórie), juniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie), ak toto 
družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo kadetov, dorastencov, juniorov 
materského klubu alebo družstvo kadetov, dorastencov, juniorov klubu/ov/ s ktorým je 
materský klub v ZDRUŽENÍ  bez právnej subjektivity, a to v súlade s bodom e) tohto článku. 

Ak materský klub spolu s klubom/mi/ s ktorým/i/ je /sú/ v ZDRUŽENÍ bez právnej                           
subjektivity nemá družstvo kadetov zaradené v súťaži môže kadet v hosťujúcom                     
klube podľa tohto článku štartovať: 

  za družstvo kadetov, 

  za družstvo dorastencov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s                     
dodržaním ustanovení Súťažného poriadku SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v                       
rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov materského klubu alebo družstvo                 
dorastencov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ v bez právnej                       
subjektivity, 

  za družstvo juniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie), s dodržaním                       
ustanovení Súťažného poriadku SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej                       
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súťaži ako družstvo juniorov materského klubu, alebo družstvo juniorov klubu/ov/ s                     
ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ  bez právnej subjektivity. 

Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, ktorý/é/ je /sú / s                           
hosťujúcim klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity. 

Hráč vekovej kategórie kadet môže mať povolené hosťovanie v zmysle ods. 3a len jedenkrát 
v prestupovom období. Hráč vekovej kategórie kadet, ktorý vykonal prestup nemôže v tom 
istom prestupovom období vykonať hosťovanie v zmysle čl. 14 PP SZĽH.   
4. Žiak, môže štartovať v materskom klube alebo v klube, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity za družstvo žiakov, kadetov, (iba s ostaršením do vyššej 
vekovej kategórie), dorastencov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie). V hosťujúcom 
klube môže podľa tohto článku štartovať za družstvo žiakov, kadetov (iba s ostaršením do 
vyššej vekovej kategórie), dorastencov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie), ak toto 
družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo žiakov, kadetov, dorastencov 
materského klubu alebo družstvo žiakov, kadetov, dorastencov klubu/ov/ s ktorým je 
materský klub v ZDRUŽENÍ  bez právnej subjektivity, a to v súlade s bodom e) tohto článku. 

Ak materský klub spolu s klubom/mi/ s ktorým/i/ je /sú/ v ZDRUŽENÍ bez právnej                           
subjektivity nemá družstvo žiakov zaradené v súťaži môže žiak v hosťujúcom klube                       
podľa tohto článku štartovať: 

  za družstvo žiakov, 

  za družstvo kadetov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s                     
dodržaním ustanovení Súťažného poriadku SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v                       
rovnakej súťaži ako družstvo kadetov materského klubu alebo družstvo kadetov                   
klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ v   bez právnej subjektivity, 

  za družstvo dorastencov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie), s                     
dodržaním ustanovení Súťažného poriadku SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v                       
rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov materského klubu, alebo družstvo                 
dorastencov klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ bez právnej                     
subjektivity. 

Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, ktorý/é/ je /sú / s                           
hosťujúcim klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity. 

Hráč vekovej kategórie žiak môže mať povolené hosťovanie v zmysle ods. 4 len jedenkrát v 
prestupovom období. Hráč vekovej kategórie žiak, ktorý vykonal prestup nemôže v tom istom 
prestupovom období vykonať hosťovanie v zmysle čl. 14 PP SZĽH 
 
Žiak, môže štartovať v materskom klube alebo v klube, s ktorým je materský klub v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHza družstvo 
žiakov, dorastencov, juniorov. V hosťujúcom klube môže podľa tohto článku štartovať za 
družstvo žiakov, dorastencov vo vyššej súťaži (iba s ostaršením do vyššej vekovej 
kategórie), juniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategórie)  ak toto družstvo nie je 
zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo žiakov, dorastencov, juniorov materského klubu, 
alebo družstvo žiakov, dorastencov, juniorov klubu/ov/ s ktorým je materský  klub v 
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ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHa to v súlade  s 
bodom e) tohto článku. 
Ak materský klub spolu s klubom/mi/ s ktorým/i/ je /sú/ v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity 
v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽHnemá družstvo žiakov za radené v súťaži, môže žiak v 
hosťujúcom klube podľa tohto článku štartovať: 
  za  družstvo žiakov, 
  za družstvo dorastencov (iba s ostaršením do vyššej vekovej kategórie), s dodržaním 
čl. 35 a) SP SZĽH (ak toto družstvo nie je zaradené v rovnakej súťaži ako družstvo 
dorastencov mater ského klubu alebo družstvo klubu/ov/ s ktorým je materský klub   v 
ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH, 
  
  za družstvo juniorov (iba s ostaršením o dve vekové kategó rie), s dodržaním čl. 35 
a) SP SZĽH (ak toto družstvo nie je zara dené v rovnakej súťaži ako družstvo juniorov 
materského klubu, alebo družstvo klubu/ov/ s ktorým je materský klub v ZDRUŽENÍ bez 
právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
Tento hráč nesmie súčasne striedavo štartovať aj za klub/y/, kto rý/é/ sú s hosťujúcim 
klubom v ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov   SZĽH. 
 
c)  Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie sa rozumie dátum vystavenia HRP hráča 
Matrikou SZĽH. 
d) Hráči hosťujúci v zmysle čl. 14 písmena b) a c) PP SZĽH sa započítavajú do povoleného 
počtu piatich hráčov z nižšej súťaže. 
V jednom stretnutí za jedno družstvo v zmysle čl. 13 a 14 PP SZĽH môže za hosťujúci klub 
nastúpiť iba päť hráčov, pričom do tohto súhrnného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na 
striedavý štart v zmysle článku 13 a čl. 14. 
Prekročenie povoleného súhrnného počtu 5 (päť) hráčov za jedno družstvo v jednom 
stretnutí v zmysle čl. 13 a 14 PP SZĽH bude posudzované v zmysle čl. 53 d) SP SZĽH ako 
neoprávnený štart hráča a bude riešené v zmysle SP SZĽH čl. 52 a nasledujúcich. 
e)  Poradie súťaží pre povoľovanie hosťovania podľa tohto článku je stanovené v čl. 35, 
písm. a) SP SZĽH. 
f)  Hosťovanie hráčok družstiev hokejovej ligy žien sa podľa tohto článku nerealizuje. Pre 
písm. f) tohto článku platia tie isté ustanovenia ako u písm. e) čl. 13 PP SZĽH. 
1.  Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov z materského klubu 
môže podľa tohto článku striedavo štartovať v inom klube za družstvo hokejovej ligy žien 
alebo aj za družstvo žiakov, ak je toto zaradené v súťaži minimálne o stupeň vyššej ako žiaci 
jej materského klubu. 
2.  Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov z materského klubu, 
ktorý má iba družstvo hokejovej ligy žien môže podľa tohto článku štartovať v inom klube iba 
za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v prvej lige mladších alebo starších žiakov. 
3. Hráčka vekovo zodpovedajúca kategórii mladších a starších žiakov z materského klubu, 
ktoré má aj družstvo hokejovej ligy žien  a v danej sezóne a nie je prihlásené do súťaže 
hokejovej ligy žien z materského klubu môže podľa tohto článku striedavo štartovať v inom 
klube za družstvo hokejovej ligy žien alebo aj za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v súťaži 
minimálne o stupeň vyššej ako žiaci jej materského klubu. 
  
4. Na hosťovací registračný preukaz budú možné štarty vyznačované. 
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g)  Hosťovanie podľa tohto článku môže byť povolené maximálne na jedno súťažné obdobie. 
h)   Ak hráč seniorskej kategórie a hráč hokeja mládežníckej kategórie 
t.j. senior a žiak, okrem hráča, ktorý je v súťažiach riadených SZĽH na limitovanom 
transfere  z  iného  hokejového  zväzu,  prestúpil v zmysle článku 5, písm. a) a článku 8, 
písm. a) PP SZĽH môže kedykoľvek v prestupovom období podať žiadosť o hosťovanie   z 
nižšej do vyššej súťaže v zmysle článku 14, písm a), b), c) PP  SZĽH do toho istého klubu z 
ktorého   prestúpil. 
ch) Hosťovanie hráčov vekovej kategórie senior v zmysle čl. 14 PP SZĽH do/z materského 
klubu, s farmárskym družstvom alebo do/z farmárskeho družstva vytvoreným v zmysle čl. 25 
SP SZĽH nie je možné povoliť. 
i)  Dátumom schválenia žiadosti o hosťovanie sa rozumie dátum vystavenia HRP hráča 
Matrikou SZĽH. 
j) Po 15. februári do konca súťažného obdobia môžu hráči všetkých vekových kategórii 
štartovať len za klub v ktorom odohrá prvé majstrovské stretnutie. 
Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča a bude 
predmetom konania Disciplinárnej komisie SZĽH. 
  

Oznámenie o rozhodnutí  
Článok 15 

  
a)Hosťovanie schválené v zmysle článku 11 tohto PP SZĽH sa oznamuje hráčovi 
(prostredníctvom nového klubu) a materskému klubu doporučenou poštou do 5 dní po 
schválení MaKo SZĽH. 
b)  Schválené prestupy a ostatné hosťovania sa oznamujú hráčovi prostredníctvom klubu 
doručením B a C dielu OHLÁSENIA. 
c) Zamietnuté prestupy a hosťovania sa oznamujú písomne hráčovi (prostredníctvom 
nového klubu) a materskému klubu doporuče nou poštou do 5 dní po zamietnutí MaKo 
SZĽH. 
  

Odvolanie proti rozhodnutiu 
 Článok 16 

  
a) Hráč, materský klub alebo nový klub sa môžu proti rozhodnutiu MaKo SZĽH odvolať 
doporučene poštou do 15 dní od doručenia rozhodnutia MaKo SZĽH. Odvolacím orgánom 
voči rozhodnutiam MaKo SZĽH je VV SZĽH. 
b)K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o úhrade poplatku „sankčnej garancie“ na konto 
SZĽH vo výške (pri platbe fyzickou osobou – jednotlivcom je suma oslobodená od DPH, v 
prípade platby právnickou osobou – klubom je vrátane DPH): 
   seniori  45 €  VS 661 
   juniori a dorastenci   30 €  VS 662 
   žiaci, kadeti a ženy     5 €  VS 663 
c) Ak VV SZĽH zmení rozhodnutie MaKo SZĽH v prospech odvolávateľa, poplatok „sankčná 
garancia“ sa vráti odvolávateľovi a toto rozhodnutie je konečné. 
 

Článok 17 
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Ak nebolo odvolanie podané v lehote stanovenej v zmysle s čl. 16 písm. a) PP SZĽH alebo 
bolo podané bez dokladu o úhrade poplatku „sankčnej garancie“, alebo bolo podané 
neoprávnene, VV SZĽH odvolanie zamietne. Rozhodnutie VV SZĽH je konečné. 
  

Článok 18 
  
Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do vybavenia odvolania platí rozhodnutie MaKo SZĽH. 
  

Článok 19 
  
Vojaci základnej služby /z r u š e n ý/  
 
Článok 20 
Ukončenie ZVS /z r u š e n  ý/ 
  
Článok 21 Odstupné 
  
a)  Za prestup alebo hosťovanie hráča, ktorý má uzavretú zmluvu     s materským 
klubom platí nový klub materskému klubu odstupné podľa dohody oboch klubov. 
b)  Za prestup hráča, ktorý nemá s materským klubom uzatvorenú platnú hráčsku 
zmluvu a má uzavretú hráčsku zmluvu s novým klubom, stanoví v prípade nedohody klubov, 
na základe podne tu nového klubu, odstupné Arbitrážna komisia SZĽH a to podľa smernice 
„Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráč ky“. Uvedená smenica je prílohou PP 
SZĽH. 
c)  Za prestup hráča, ktorého materský klub nemá družstvo prísluš nej vekovej 
kategórie, stanoví, na základe podnetu nového klubu, 
  
odstupné Arbitrážna komisia SZĽH a to podľa smernice „Zásady pre stanovenie odstupného 
za hráčov a hráčky“. Do uskutočnenia prestupu je materský klub povinný plniť si voči hráčovi 
všetky zmluvné záväzky. 
d)  Za prestup hráča, ktorý je od žiackej vekovej kategórie so sú hlasom materského 
klubu na hosťovaní v novom klube a pôsobí v ňom do dosiahnutia fyzického veku 16 rokov 
nepretržite mini málne 4 súťažné obdobia, nemôže materský klub žiadať žiadne odstupné 
podľa smernice „Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky“. 
  

Článok 21 – Odstupné a   výchovné 

1. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu, ktorý má uzavretú hráčsku zmluvu s                       
materským klubom platí nový klub materskému klubu odstupné podľa dohody oboch                     
klubov, inak výchovné podľa smernice „Zásady pre stanovenie výchovného”. 

2. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu, ktorý nemá s materským klubom                     
uzatvorenú hráčsku zmluvu platí nový klub materskému klubu výchovné podľa                   
smernice „Zásady pre stanovenie výchovného”. 
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3. V prípade, ak má hokejista klubovú príslušnosť v klube, ktorý je v združení s iným                             
klubom, výchovné od nového klubu sa rozdelí medzi kluby v združení podľa zmluvy o                           
združení, inak zaplatí nový klub materskému klubu. 

4. V prípade transferu hokejistu bez zmluvy do zahraničia sa výchovné platí pri prvom 
prestupe hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia, vo výške zodpovedajúcej času, keď 
hokejista odišiel na transfer z materského klubu. 
  

Ustanovenia pre zmluvných hráčov  
Článok 22 

  
a)  Zmluva musí byť registrovaná na  SZĽH. 
b)  Každá zmluva hráča musí obsahovať okrem náležitostí podľa osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisov aj ustanovenie o povinnosti dodržiavať Stanovy, smernice, 
predpisy a poriadky SZĽH. 
 

Článok 23 
  
MaKo SZĽH po schválení VV SZĽH zverejňuje pre potreby oddielov a klubov záväzné 
tlačivá a formuláre využívané pre matričné úkony na oficiálnej webovej stránke SZĽH 
(www.hockeyslovakia.sk). 
Ustanovenia pre prestupy a hosťovania hráčov do zahraničia 
/časovo limitovaný transfer, nelimitovaný transfer/ 
 

Článok 24 
  
Každý transfer hráča ľadového hokeja z klubu, ktorý je členom SZĽH zo / do zahraničia 
podlieha registrácii na SZĽH. Transfer hráča do zahraničia sa realizuje prostredníctvom 
transfer karty, ktorá musí byť v súlade s pravidlami IIHF o medzinárodných transferoch 
hráčov riadne vyplnená a podpísaná hráčom, starým členským národným zväzom, novým 
členským národným zväzom a potvrdená na IIHF. Všetky informácie na transfer karte musia 
byť na nej riadne uvedené pred jej schválením na IIHF. 
 

Článok 25 
  
a)  Súhlas s transferom hráča môže vydať SZĽH len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu materského klubu, resp. v prípade aktuálneho hosťovania (v rámci SR) 
alebo limitovanom transfere hráča (v zahraničí), aj na základe súhlasu klubu, v ktorom je 
hráč na hosťovaní/transfere. Pri limitovanom transfere sa na Medzinárodné oddelenie SZĽH 
odovzdá KRP alebo HRP hráča, pri nelimitovanom transfere sa tento/tieto odovzdá na 
Matriku SZĽH. Podľa Predpisov pre medzinárodné transfery IIHF, článok 2.2., sa v rámci 
transferu hráča medzi dvoma klubmi neriešia otázky kompenzácie. V čase 
nepodmienečného zastavenia čin nosti alebo skúšobnej doby podmienečného zastavenia 
činnosti hráča, SZĽH nevydá tomuto hráčovi súhlas s transferom. 
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b)  Pre hráča, ktorý nemá uzavretú zmluvu, vydá SZĽH súhlas na transfer aj napriek 
nesúhlasu materského klubu, okrem prípadov, ak hráč nemá vysporiadané finančné alebo 
iné materiálne záväzky voči klubu. 
c)  Kluby a SZĽH sú povinné v korešpondencii s IIHF dodržiavať termíny stanovené 
predpismi  IIHF. 
d)  Podmienky štartu hráča mladšieho ako 18 rokov v zahraničí stanovujú  predpisy 
IIHF. 
e)  SZĽH nesmie vydať súhlas s transferom hráča, ak bol tento riešený podľa čl. 5 
„Smernice pre kontrolu a postih dopingu v SZĽH“, alebo ak bola hráčovi odobratá vzorka A a 
jej výsledok je pozitívny, alebo ešte nie je známy. 
 

Článok 26 
  
Podmienky uvoľňovania hráčov so štátnou príslušnosťou SR zo zahraničných klubov pre 
potreby reprezentačných družstiev SR určujú predpisy IIHF. 
 

Článok 27 
  
a) Výška odstupného za hráča, resp. otázky kompenzácie nie sú podľa predpisov pre 
medzinárodné transfery IIHF, článok 2.2. predmetom riešenia dotknutých národných zväzov. 
b)V okamihu, keď zmluva uzavretá medzi hráčom a klubom NHL, nadobudne účinnosť 
(napr. pri podpise zmluvy), prináleží materskému klubu hráča odmena. Časť tejto odmeny vo 
výške 5% oprávnenej čiastky (vrátane DPH) sa prevádza v prospech SZĽH. 
 

Článok 28 
  
a) Úhrada za službu spojenú s vydaním medzinárodnej transfer karty je 300 CHF (slovom 
tristo švajčiarskych   frankov). 
b) Úhrada za službu spojenú s vybavením prestupu (nelimitovaného transferu) alebo 
hosťovania (limitovaného transferu) hráča do zahraničia je 500 CHF (slovom päťsto 
švajčiarskych frankov). 
c)  Úhrada za urýchlené faxové vybavenie prestupu alebo hosťovania hráča do 
zahraničia je 100 CHF (slovom jednosto švajčiarskych frankov. Táto úhrada je priama 
úhrada pre IIHF za služby spojené s realizáciou transferu hráča a SZĽH ho vedie ako 
prechodnú účtovnú položku a predisponuje na IIHF ihneď po vystavení urýchleného súhlasu 
zo strany IIHF (v zmysle uznesenia Kongresu IIHF  z  V./2004) 
d)  Všetky úhrady,  ustanovené v čl. 28 tohto PP SZĽH hradia hráči/ hráčky samostatne, 
alebo prostredníctvom klubu a musia sa uhrádzať výhradne vo švajčiarskych frankoch 
(CHF). Úhrada v inej mene nie je povolená. Bez stanovených úhrad nezačne SZĽH konanie 
o povolení prestupu alebo hosťovania hráča do alebo zo zahraničia. Úhrady sa môžu 
vykonať v hotovosti do pokladne SZĽH, hotovostným vkladom alebo bezhotovostným 
prevodom na stanovený účet SZĽH. V prípade bezhotovostného prevodu sa za deň úhrady 
považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet SZĽH. 
 

Článok 29 
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Medzinárodný transfer sa stáva platným dátumom jeho potvrdenia na IIHF. Od tohoto 
dátumu hráč podlieha jurisdikcii nového členského národného zväzu. 
a)  Medzinárodný transfer je možné povoliť v priebehu celého roka  v súlade so 
smernicami IIHF. 
b)  Pojmom transfer sa na účely tohto PP rozumie: časovo nelimitovaný transfer 
(prestup), alebo časovo limitovaný transfer (hosťovanie). 
c)  Časovo limitovaný transfer (hosťovanie) umožňuje hráčovi opätovný štart za klub, z 
ktorého bol transfer realizovaný v nasledujúci deň po jeho ukončení. 
 

Článok 30 
  
a)  Každý transfer hráča z iného hokejového zväzu do klubov SZĽH je možné uskutočniť 
len so súhlasom  SZĽH. 
b)  Transfer hráča z iného členského zväzu IIHF sa realizuje prostredníctvom „Transfer 
karty IIHF“ v súlade s predpismi IIHF o medzinárodných prestupoch hráčov s tým, že pre 
domáce súťaže je  v sezóne termín realizácie možný v súlade s čl. 5 písm. a) PP SZĽH. 
  

Článok 31 
  
Zahraničný hráč je hráč z iného hokejového zväzu, ktorý nemá štatút štátneho občianstva 
SR v súlade so Stanovami, poriadkami, predpismi a smernicami SZĽH. 
Po dobu registrácie za hokejový klub, ktorý je riadnym členom SZĽH podlieha zahraničný 
hráč Stanovám, poriadkom, predpisom a smerniciam SZĽH. 
 

Článok 32 
  
a)  V každom klube SZĽH môže byť registrovaný neobmedzený počet zahraničných 
hráčov. V jednom majstrovskom stretnutí môžu nastúpiť len dvaja takíto hráči, ak riadiaci 
orgán príslušnej súťaže nepovolí vyšší počet. 
b)  Za zahraničného hráča sa považuje každý hráč, ktorý nemá štát ne občianstvo SR. 
Výnimku majú zahraniční hráči zaregistrovaní MaKo SZĽH pred dňom 15. mája 1993. Za 
zahraničného hráča sa považuje aj hráč, ktorý nadobudol štátne občianstvo  SR, ale v 
predchádzajúcich troch sezónach hral hokejovú súťaž v inom štáte, pričom mal štátne 
občianstvo iné, ako štátne občianstvo SR. 
c)  Ak hráč bez štátneho občianstva SR, je prihlásený k pobytu v SR najmenej 2 roky a v 
tomto období pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených 
SZĽH v tom istom klube, ktorý je riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za 
zahraničného hráča. 
d)  Hráč registrovaný v SZĽH nesmie súbežne štartovať v inej zahraničnej majstrovskej 
hokejovej súťaži, alebo za družstvo klubu zaradené do tejto zahraničnej majstrovskej 
hokejovej súťaže. Toto ustanovenie sa netýka hráča, ktorého družstvu v zmysle čl. 6 SP 
SZĽH bol povolený štart v zahraničnej súťaži a to iba na obdobie tohto povoleného štartu. 
e) Ďalšie podmienky pre kluby SZĽH a hráčov v súťažiach neriadených SZĽH, alebo 
zahraničných klubov v súťažiach riadených SZĽH neupravené týmto Prestupovým 
poriadkom stanovuje osobitná Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov 
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(pre družstvá klubov – členov SZĽH v zahraničných súťažiach a zahraničné kluby v 
súťažiach SZĽH) 
  

Záverečné ustanovenia  
Článok 33 

  
Záväzný výklad Prestupového poriadku SZĽH vykonáva Stály rozhodcovský súd SZĽH, do 
jeho vzniku Legislatívna komisia SZĽH VV SZĽH. 
  

Článok 34 
  

1. Posledné znenie Prestupového poriadku SZĽH schválil Kongres SZĽH 25.júna 2015 
v Bratislave s účinnosťou od 26. júna 2015. 

2. Tieto zmeny a dodatky a dodatky schválil VV SZĽH formou per rollam s účinnosťou 
od 30. júna 2016. Zároveň sa vydáva úplné znenie Prestupového poriadku SZĽH. 

  
Prílohy 
Pravidlá IIHF o medzinárodných prestupoch hráčov (Predpisy pre medzinárodné  transfery 
IIHF). 
Dohoda medzi SZĽH a NHL. 
  
Tieto medzinárodné predpisy sú k nahliadnutiu na sekretariáte SZĽH. 
  
Tlačivá* 
T 1    Prihláška na registráciu 
T 2    OHLÁSENIE :  PRESTUPU  HOSŤOVANIA – PREDČASNÉHO ZRUŠENIA 
HOSŤOVANIA 
T 3    POTVRDENIE :  o návšteve školy  o predčasnom ukon čení štúdia 
  
Formuláre** a ich číselné označenie: 
F 4    Podpisové vzory hokejového klubu pre prestupové vzťa hy na obdobie: od  
do 
F 5    Prihláška za riadneho člena SZĽH – list F5/1 + F5/2 
F 6a      Prihláška na registráciu ZDRUŽENIA riadnych členov SZĽH pre 2 HK 
F 6b      Prihláška na registráciu ZDRUŽENIA riadnych členov SZĽH pre 3 HK 
F 7a      Výmena KRP po ukončení jeho platnosti 
F 7b      Výmena KRP pri zmene športovotechnického názvu klu bu 
F 8    Vrátenie HRP po ukončení hosťovania 
F 9    Zrušenie registrácie hráčov klubom na Matrike SZĽH F 10     Zrušenie 
registrácie hráčom na Matrike SZĽH 
F 11      Žiadosť o vystavenie duplikátu registračného preukazu F 12a  Prihláška  Zmena v 
registrácii 
Zmena názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrácie 
F 12b   Zoznam hráčov 
Zmena názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrácie 
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F 13      Transformácia klubu z hľadiska zmeny registrácie F 14     Zmena registrácie 
– hromadný prestup hráčov 
F 15      Hromadný prestup hráčov z kategórie ž, d, j F 16     Zoznam hráčov na 
registráciu v SZĽH 
F 17a    Ukončenie registrácie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivi ty 2 HK 
F 17b   Ukončenie registrácie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivi ty 3 HK 
  
F 18      Zánik riadneho členstva v SZĽH 
F19    Zmena  skutočnosti  registrovaného  hráča   na  Matrike SZĽH 
F20    Prehlásenie o nevlastneni registračného preukazu hráča F 21  
OZNÁMENIE o zmene registračných skutočností   pri po stúpení  práv  a  záväzkov  z 
profesionálnej  zmluvy (pre 
hráčov extraligových klubov) 
F 22      Výmena KRP pri vytvorení – ukončení  ZDRUŽENIA bez právej subjektivity 
riadnych členov SZĽH 
F23 a    Potvrdenie školy – skupinové F23 b  Potvrdenie školy  individuálne F 24    
Žiadosť o vydanie RP hráča 
  
* Tlačivá možno zakúpiť na SZĽH a na predajných miestach regionálnych zväzov ĽH 
** Pozn.:  viď. www.hockeyslovakia.sk, Matrika  SZĽH 
Pozn. : Aktuálne prílohy sú k dispozícii na vyžiadanie na  SZĽH. 
  
Záväzné výklady VV SZĽH č. 3, 4, 5 a 6 k čl. 13 a 14 boli zakompono vané priamo do 
príslušných ustanovení čl. 13 a 14 PP  SZĽH 
  
Záväzné výklady VV SZĽH: 
1.  Záväzný výklad VV SZĽH zo dňa 14. januára 2004 k čl. 2, písm. e) PP  SZĽH: 
 „kompletným odstupným pri prestupe“ je čiastka, na ktorej sa dohodli materský klub s 
novým klubom. V prípade hráča, ktorý podpísal zmluvu s klubom NHL, je to čiastka, ktorá 
tvorí 100% bonusu za hráča v príslušnej sezóne podľa zmluvy medzi IIHF a NHL.“ 
 Čiastka tvoriaca 100% bonusu je stanovená zmluvou medzi IIHF a NHL aktuálne planou v 
dobe pri podpise hráčskej zmluvy hráčom s klubom NHL, 
  
 V prípade, že materský klub obdrží, vzhľadom k počtu hrá čom odohraných sezón v inom 
zahraničnom klube menej ako 100% bonusu, hodnota hráča pri jeho návrate do klubu SZĽH 
bude vyčíslená nasledovne : 
a)  25% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 75%  bonusu, 
b)  50% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 50%  bonusu, 
c)  75% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 25%  bonusu, 
d)  100% z celkovej hodnoty hráča pri vyplatení 0% bonusu, pričom celková hodnota 
hráča je určená podľa „Zásad pre sta novenie odstupného za  hráčov“. 
  
  ak materský klub obdrží v zmysle zmluvy medzi IIHF a NHL nárokovú alikvotnú časť, 
ktorá činí menej ako 100% (t.j. 75%, alebo 50%, alebo 25%) bonusu za hráča považuje sa 
takýto hráč z hľadiska medzinárodne platných noriem za hráča s kom pletne vyplateným 
odstupným a tento hráč je považovaný pre medzinárodný transfer za voľného hráča, 
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  ak hráč nebol kompletne vyplatený 100% bonusom z NHL podľa príslušne platnej 
zmluvy medzi IIHF a NHL pre potreby vnútrozväzového prestupového konania (iba v rámci 
SZĽH), platí percentuálne vyčíslenie doplatkov odstupného v zmysle čl. 2, písm. e) PP 
SZĽH, pričom aktuálna hodnota hráča v zmys le „Zásad pre stanovenie odstupného“ je 
určená vekom hráča v čase prestupového konania, t.j. v čase kedy je požadované doplatiť 
zvyšok odstupného, 
  ustanovenie čl. 2, písm. e) PP SZĽH vo vyššie uvedenom znení sa vzťahuje na 
všetkých hráčov vracajúcich sa do SZĽH po 31. máji 2003, t.j. po nadobudnutí účinnosti 
ustanovenia v zmysle čl. 34 PP  SZĽH. 
  
2.  Výklad VV SZĽH zo dňa 14. januára 2004 k smernici „Zásady pre stanovenie 
odstupného za hráčov a hráčky“: 
  „výchovné“ a „odstupné“ je možné požadovať za hráča nasle dujúci deň po dovŕšení 
jeho 15. roku veku, 
  pokiaľ hráč registrovaný v materskom klube prestúpi do nového klubu, pričom sa 
jedná o hráčov prvý prestup a ten to nový klub sa stáva jeho materským klubom, tak v 
zmysle smernice „Zásady...“ sa takýto prestup kvalifikuje ako „výchov né“ 
  pokiaľ hráč prestupuje z nového materského klubu do ďalšie ho klubu, pričom sa 
jedná o hráčov v poradí druhý, alebo aký koľvek v poradí ďalší prestup, tak v zmysle 
smernice „Zásady...“ sa takýto prestup kvalifikuje ako „odstupné“ 
„výchovné“ – „výchovné za hráča“ je stanovené v rovnakej výške ako „odstupné za hráča“ v 
súlade smernicou „Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky“ 
„odstupné“ – „odstupné za hráča“ je stanovené v platnej smer nici „Zásady pre stanovenie 
odstupného za hráčov a hráčky“ 
  
Toto ustanovenie sa rovnakým spôsobom v zmysle novelizácie smernice Zásady pre 
stanovenie odstupného za hráčov a hráč ky“ vzťahuje aj na hráčky registrované SZĽH. 
  
3.  Výklad VV SZĽH k čl. 13, písm. e) a 14, písm. f) PP SZĽH o hos ťovaní hráčok 
ženských družstiev schválený 20.9.2006: Hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže – striedavý 
štart 
Článok 13 
e)  VV SZĽH schválil záväzný výklad čl. 13 Prestupového poriadku SZĽH (z vyššej do 
nižšej súťaže) „Hosťovanie hráčok ženských družstiev sa podľa tohto článku nerealizuje, 
pokiaľ nie je stano vené inak“ nasledovne: 
  
Toto ustanovenie znamená, že striedavý štart sa podľa toh  to článku nerealizuje medzi 
ženskými družstvami s výnimkou hráčok hokejových klubov združujúce hráčky reprezentácie 
SR a ďalej ak sa nejedná o nižšie uvedené prípady. 
  
1.  Hráčka žiackej vekovej kategórie z materského klubu môže podľa tohto článku 
striedavo štartovať v inom klube za druž stvo žien, alebo aj za družstvo žiakov,  ak je toto 
zaradené  v súťaži minimálne o stupeň nižšej, ako žiaci jej materského klubu. 
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2.  Hráčka žiackej vekovej kategórie z materského klubu, kto rý má iba družstvo žien, 
môže podľa tohto článku štartovať  v inom klube iba za družstvo žiakov, ktoré je zaradené 
v regi onálnych majstrovstvách mladších alebo starších žiakov. 
3.  Hráčka žiackej vekovej kategórie , ktoré má aj družstvo žien a v danej sezóne nie je 
prihlásené do súťaže žien, z materské ho klubu môže podľa tohto článku striedavo štartovať 
v inom klube za družstvo žien, alebo aj za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v súťaži 
minimálne o stupeň nižšej, ako žiaci jej ma terského  klubu. 
4.  Na hosťovací registračný preukaz budú možné štarty vyzna čované. 
  
Hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže – striedavý štart Článok 14 
f)  VV SZĽH schválil záväzný výklad čl. 14 f) Prestupového po riadku SZĽH (z nižšej do 
vyššej súťaže) „Hosťovanie hráčok ženských družstiev sa podľa tohto článku nerealizuje“ 
okrem týchto prípadov: 
  
Toto ustanovenie znamená, že striedavý štart sa podľa tohto článku nerealizuje medzi 
ženskými družstvami, ale je platné v na sledujúcich prípadoch: 
1.  Hráčka žiackej vekovej kategórie môže podľa tohto článku striedavo štartovať v inom 
klube za družstvo žien, alebo aj za družstvo žiakov, ak je toto zaradené v súťaži minimálne o 
stu peň vyššej, ako žiaci jej materského klubu. 
2.  Hráčka žiackej vekovej kategórie z materského klubu, kto rý má iba družstvo žien, 
môže podľa tohto článku štartovať  v inom klube iba za družstvo žiakov, ktoré je zaradené 
v prvej lige mladších alebo starších žiakov. 
3.  Hráčka žiackej vekovej kategórie , ktoré má aj družstvo žien a v danej sezóne nie je 
prihlásené do súťaže žien, z materské ho klubu môže podľa tohto článku striedavo štartovať 
v inom klube za družstvo žien, alebo aj za družstvo žiakov, ktoré je zaradené v súťaži 
minimálne o stupeň vyššej, ako žiaci jej ma terského  klubu. 
4.  Na hosťovací registračný preukaz budú možné štarty vyzna čované. 
  
4.  Záväzný výklad VV SZĽH  k  čl.  13,  písm.  c)  a  14,  písm.  d)  PP  SZĽH: VV SZĽH 
na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2007 schválil zaväzný výklad k čl. 13, písm. c) a k čl. 
14, písm. d) PP SZĽH v tomto znení: 
  
1.  V jednom stretnutí za jedno družstvo môže podľa čl. 13 a 14 PP SZĽH nastúpiť iba 
päť hráčov pričom do tohto súhrnného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý 
štart podľa článku 13, ale aj podľa čl. 14. 
2.  Ustanovenia o striedavom štarte v čl. 25, písm. g) SP SZĽH (FARMÁRSKE 
DRUŽSTVO) a čl. 13 h) a 14 ch) PP SZĽH v nadväz nosti na tento záväzný výklad 
zostávajú v platnosti. 
3.  Prekročenie povoleného počtu hráčov 5 (päť) za jedno druž stvo v jednom stretnutí 
podľa čl. 13 a 14 PP SZĽH bude po sudzované v zmysle čl. 53 d) SP SZĽH ako 
neoprávnený štart hráča a bude riešené v zmysle SP SZĽH čl. 52 a nasledujúcich. 
  
5.  Záväzný výklad VV SZĽH k čl. 13 a 14 PP   SZĽH: 
VV SZĽH na svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2009 schválil zaväz ný výklad k čl. 13, a k 
čl. 14 PP SZĽH v tomto   znení: 
  

32 



Článok 13 – hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže – striedavý štart 
a)  Hráč  hokeja  seniorskej  kategórie  a  mládežníckej kategórie, 
t.j. senior a žiak môže mať povolené hosťovanie do klubu, ktorý má družstvo v súťaži 
riadenej SZĽH podľa tohto článku len v súťaži nižšej minimálne o jeden stupeň. Hráč môže 
hrať neobmedzený počet stretnutí za materský alebo nový klub. Pokiaľ má nový klub 
družstvo v rovnakej vekovej kategórii  v rovnakej súťaži, nie je hráč oprávnený hrať v 
novom klube   v tejto súťaži. Povolený počet stretnutí v týždni určuje Súťažný poriadok 
SZĽH. Hráčovi žiadajúcemu o hosťovanie podľa tohto článku, ktorého materský klub má v 
príslušnej sezóne v súťa žiach riadených SZĽH vo vekovej kategórii žiadajúceho hráča 
zaradené „B“ družstvo, nebude hosťovanie podľa tohto článku povolené. 
b)  Hráč hokeja seniorskej kategórie a hráč hokeja mládežníckej kategórie, ktorý má 
povolené hosťovanie podľa tohto článku, a ktorý je: 
1.  senior, môže štartovať v materskom klube, resp.  v  zdru žení v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo mužov;  v hosťujúcom klube, môže podľa tohto článku štartovať 
za druž stvo mužov, ak je zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň 
  
nižšej ako družstvo mužov materského klubu, resp. združenia   v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH. Hráči podľa tohto článku možu mať povolený striedavý štart maximálne 
dvakrát a to kedykoľvek v období po 30. apríli do 31. januára (vrátane) na sledujúceho roku. 
2.  zrušený (junior), 
3.  zrušený (dorastenec), 
4.  žiak, môže štartovať v materskom klube, resp. v združení  v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo žiakov alebo dorastencov; v hosťujúcom a klube, môže podľa 
tohto článku štartovať za družstvo žiakov v nižšej súťaži alebo za družstvo dorastencov, ak 
je zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň nižšej ako družstvo dorastencov materského 
klubu, resp. zdru ženia v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH, ak družstvá žiakov štartujú v 
rovnakej súťaži, alebo materský klub nemá družstvo žiakov alebo družstvo dorastencov 
zaradené v súťaži resp. ak nehrajú rovnakú súťaž, v hosťujúcom klube môže podľa toh to 
článku žiak štartovať za družstvo dorastencov (zo zreteľom na ostrašenie vekovej 
kategórie), Pokiaľ materský klub hráča nemá v príslušnej sezóne zaradené družstvo v 
súťažiach riade ných SZĽH v danej alebo vyššej vekovej kategórii, môže taký to hráč 
hosťovať v zmysle tohto článku v klube, ktorý takéto družstvo má. 
c)  Hráči podľa písmena b) sa započítavajú do povoleného počtu piatich hráčov z vyššej 
súťaže. 
V jednom stretnutí za jedno družstvo môže podľa čl. 13 a 14 PP SZĽH nastúpiť iba päť 
hráčov pričom do tohto súhrnného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart 
podľa článku 13, ale aj podľa čl. 14. 
2. Ustanovenia o striedavom štarte v čl. 25, písm. g) SP   SZĽH 
d)  Poradie súťaží pre povoľovanie hosťovania podľa tohto článku je stanovené čl. 35, 
písm. a) Súťažného poriadku SZĽH. 
e)  Hosťovanie hráčok ženských družstiev sa podľa tohto článku nerealizuje, pokiaľ nie 
je stanovené inak. V nadväznosti na čl. 68 Súťažného poriadku SZĽH o priorite štátnej 
reprezentácie  sa stanovuje v zmysle tohto článku výnimka z tohto článku  pre ženské 
hokejové družstvá štartujúce v 1.lige žien, ktoré majú svoje hráčky v hokejovom klube 
združujúce hráčky re prezentácie SR (prípravnom stredisku). Materské kluby štar tujúce v 
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súťaži 1. ligy žien sú v prípade vytvorenia družstva združujúceho hráčky reprezentácie SR – 
ženy povinné umož niť svojim hráčkam striedavý štart za toto družstvo v  priebehu 
  
170  PRESTUPOVÝ  PORIADOK/2015 
  
celého súťažného obdobia, pričom striedavý štart sa realizuje do konca súťažného obdobia. 
Družstvo žien združujúce hráčky reprezentácie je povinné materskému klubu uvoľniť ich 
hráčky na majstrovské stretnutia v priebehu súťažného obdobia na počet stretnutí rovnajúci 
sa minimálne 25% stretnutí v prísluš nom súťažnom období tak, že kluby sa písomne 
dohodnú na ktoré stretnutia budú hráčky uvoľnené. Takéto hráčky môžu štartovať v 
materskom klube a v hosťujúcom klube na strieda vý štart v priebehu celého súťažného 
obdobia za podmienok dodržania ustanovení tohto písmena a ustanovení čl. 50 SP SZĽH. 
f)  Hosťovanie podľa tohto článku môže byť povolené maximálne na jedno súťažné 
obdobie. 
g)  Ak hráč seniorskej kategórie a hráč hokeja žiackej kategórie prestúpil podľa článku 5, 
písm. a) a článku 8, písm. a) Prestu pového poriadku SZĽH môže kedykoľvek v 
prestupovom obdo bí podať žiadosť o hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže podľa článku 
13, písm a), b) Prestupového poriadku SZĽH do toho istého klubu z ktorého prestúpil. V 
tomto prípade táto žiadosť o prestup zároveň nahrádza žiadosť o predčasné zrušenie hos 
ťovania. 
h)  Hosťovanie hráčov seniorskej kategórie podľa tohto článku do klubu, alebo z klubu s 
farmárskym družstvom vytvoreným podľa čl. 25 SP SZĽH nie je možné povoliť. 
  
Článok 14 – hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže  striedavý štart 
b)  Hráč hokeja seniorskej kategórie a hráč hokeja mládežníckej kategórie, ktorý má 
povolené hosťovanie podľa tohto článku, a ktorý je: 
1.  senior,  môže štartovať v materskom klube, resp. v združe  ní v  zmysle  čl.  4,  ods. 
11  Stanov  SZĽH  za  družstvo  mužov; v hosťujúcom klube, môže podľa tohto článku 
štartovať za družstvo mužov, ak je zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň vyššej ako 
družstvo mužov materského klubu, resp. združenia v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH. 
Hráči podľa tohto článku možu mať povolený striedavý štart maximálne dvakrát a to 
kedykoľvek v období po 30. apríli do 31. januára (vrátane) nasledujúceho roku. 
2.  junior,  môže štartovať v materskom klube, resp. v združení   v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo juniorov, seni orov; v hosťujúcom klube, môže podľa tohto článku 
štartovať za družstvo juniorov vo vyššej súťaži, za družstvo seniorov (zo 
  
PRESTUPOVÝ PORIADOK/2015 170/1 
  
zreteľom na ostaršenie vekovej kategórie) ak to nie je zarade né v rovnakej súťaži ako 
družstvo mužov materského klubu  a to v súlade s bodom e) tohto článku, 
3.  dorastenec,  môže  štartovať  v  materskom  klube,  resp.   v združení v zmysle čl. 4, 
ods. 11 Stanov SZĽH za družstvo do rastencov, juniorov, seniorov (v súlade s ostaršením); 
v hosťu júcom klube, môže podľa tohto článku štartovať za družstvo dorastencov, za 
družstvo juniorov, za družstvo seniorov (zo zreteľom na ostrašenie o dve vekové kategórie) 
ak to nie je za radené v rovnakej súťaži ako družstvo dorastencov –  juniorov 
 seniorov materského klubu a to v súlade s bodom e) tohto článku, 
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4.  žiak, môže štartovať v materskom klube, resp. v združení  v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo žiakov alebo dorastencov; v hosťujúcom klube, môže podľa tohto 
článku štartovať za družstvo žiakov vo vyššej súťaži alebo za druž stvo dorastencov, ak je 
zaradené v súťaži minimálne o jeden stupeň vyššej ako družstvo dorastencov materského 
klubu, ak družstvá žiakov štartujú v rovnakej súťaži, alebo materský klub nemá družstvo 
žiakov alebo družstvo dorastencov zaradené  v súťaži riadenej SZĽH resp. ak nehrajú 
rovnakú súťaž dorastu,  v hosťujúcom klube môže podľa tohto článku žiak štartovať  za 
družstvo dorastencov (zo zreteľom na ostrašenie vekovej kategórie), 
c)  Pokiaľ materský klub hráča nemá v príslušnej sezóne zaradené družstvo v súťažiach 
riadených SZĽH vo vekovej kategórii o je den stupeň vyššej, môže takýto hráč hosťovať v 
zmysle tohto článku v klube, ktorý takéto družstvo  má. 
  
V zmysle tohoto písmena : 
1.  môže junior štartovať v materskom klube, resp. v združení v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo juniorov, v hos ťujúcom klube, za družstvo juniorov, ak je v súťaži 
zaradené vyššie ako družstvo juniorov materského klubu a za družstvo mužov, 
2.  môže  dorastenec  štartovať  v  materskom  klube,  resp. v združení v zmysle čl. 4, 
ods. 11 Stanov SZĽH za družstvo doras tencov, v hosťujúcom klube, za družstvo  juniorov, 
3.  môže žiak štartovať v materskom klube, resp. v združení  v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH za družstvo žiakov, v hos ťujúcom klube, za družstvo dorastencov. Pokiaľ 
materský klub hráča nemá v príslušnej sezóne zaradené družstvo v súťažiach 
  
riadených SZĽH v danej alebo vyššej vekovej kategórii, môže takýto hráč hosťovať v zmysle 
tohto článku v klube, ktorý ta kéto družstvo má. 
d)  Hráči podľa písmen b) a c) sa započítavajú do povoleného poč tu piatich hráčov z 
nižšej súťaže. 
V jednom stretnutí za jedno družstvo môže podľa čl. 13 a 14 PP SZĽH nastúpiť iba päť 
hráčov pričom do tohto súhrnného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart 
podľa článku 13, ale aj podľa čl. 14. 
e)  Poradie súťaží pre povoľovanie hosťovania podľa tohto článku je stanovené čl. 35, 
písm. a) Súťažného poriadku SZĽH. 
f)  Hosťovanie hráčok ženských družstiev sa podľa tohto článku nerealizuje. Pre písm. f) 
tohto článku platia tie isté ustanove nia ako u písm. e) čl. 13 PP  SZĽH. 
g)  Hosťovanie podľa tohto článku môže byť povolené maximálne na jedno súťažné 
obdobie. 
h)  Ak hráč seniorskej kategórie a hráč hokeja mládežníckej ka tegórie t.j. senior a žiak 
prestúpil podľa článku 5, písm. a)         a článku 8, písm. a) Prestupového poriadku 
SZĽHmôže kedykoľ vek v prestupovom období podať žiadosť o hosťovanie z nižšej do 
vyššej súťaže podľa článku 14, písm a), b), c) Prestupové ho poriadku SZĽH do toho istého 
klubu z ktorého prestúpil.   ch) Hosťovanie hráčov seniorskej kategórie podľa tohto článku do 
klubu, alebo z klubu s farmárskym družstvom vytvoreným podľa čl. 25 SP SZĽH nie je 
možné povoliť. 
  
6. Záväzný výklad čl. 13 písm. h) a čl. 14 písm. ch) Prestupové ho poriadku SZĽH. 
VV SZĽH na svojom rokovaní dňa 03. februára 2010 vykonal záväzný výklad k čl.13 písm. h) 
a čl.14 písm. ch) Prestupového poriadku SZĽH takto : 
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Výraz...... do klubu, alebo z klubu s farmárskym družstvom 
………znamená, že sa jedná o materský klub, ktorý má v inom klube na základe uzatvorenej 
zmluvy vytvorené farmárske družstvo z ktorého a do ktorého sa pohyb hráčov riadi čl. 25 
písm. g) SP SZĽH. Hosťovanie v zmysle čl.13 písm. a) bod 1.  a čl.14 písm. b) bod 1. sa 
v prípade do/z materského klubu     a do/z klubu s farmárskym družstvom v seniorskej 
kategórii nerealizuje. 
Tento záväzný výklad je identický a súvzťažný k obidvom člán kom 13 písm. h) a čl.14 
písm. ch) PP  SZĽH. 
  
  
Záväzný výklad VV SZĽHč. 55, ods. 6, písm. d) zo dňa 14.1.2015 
  
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 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. 
  
Príloha č. 4: 
Súčasťou tohto PP SZĽH je Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie 
SR. 
  
Príloha č. 5: 
Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov (pre družstvá klubov – členov 
SZĽH v zahraničných súťažiach 
a zahraničné kluby v súťažiach SZĽH) 
  
  
  
  
  
  
Pozn.: Aktualizácie záväzných výkladov sú zapracované do  predpisu. 
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