
REGISTRAČNÝ PORIADOK 
SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA 

(ďalej len „RP”) 
  
Článok 1 
Základné ustanovenia 
1.1. Každá fyzická osoba a každá právnická osoba v ľadovom hokeji a inline hokeji, ktorá vykonáva               
športovú činnosť v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov                
(ďalej len “zákon o športe”) sa zapisujú do informačného systému Slovenského zväzu ľadového hokeja              
(ďalej len “SZĽH” alebo “zväz”), ktorý je zdrojovou evidenciou (ďalej len “IS SZĽH”). 
1.2. Účelom registrácie je najmä zabezpečiť identifikáciu zapisovaných osôb, integritu a regulárnosť            
súťaží. 
1.3. Registráciou vzniká príslušnosť k SZĽH. Registrácia sa preukazuje výpisom z informačného systému             
alebo preukazom člena SZĽH (ďalej len “preukaz”). Každá fyzická osoba s príslušnosťou k SZĽH môže               
byť držiteľom iba jedného preukazu. 
1.4. Každý hráč korčuliar alebo brankár ľadového hokeja alebo inline hokeja bez ohľadu na vek a                
pohlavie (ďalej len „Hokejista “), ktorý sa chce zúčastniť súťaží v ľadovom hokeji alebo inline hokeji               
riadených a organizovaných SZĽH (ďalej len “ súťaž ”) musí byť registrovaný podľa tohto RP SZĽH. 
1.5. Hokejista vykonáva šport v klube, za ktorý je registrovaný v informačnom systéme SZĽH. 
1.6. Ak ide o Hokejistu zahraničného klubu, ktorý sa zúčastňuje súťaží riadených a organizovaných SZĽH               
sa takýto Hokejista registruje v SZĽH len dočasne na obdobie pôsobenia zahraničného klubu v príslušnej               
súťaži riadenej a organizovanej SZĽH. 
1.7. Ak ide o Hokejistu klubu so sídlom v Slovenskej republike, ktorý sa zúčastňuje zahraničnej súťaže,                
sa takýto Hokejista registruje v SZĽH len dočasne na obdobie pôsobenia klubu v príslušnej zahraničnej               
súťaži.  
1.8. Hokejista môže byť registrovaný iba v jednom Klube v príslušnom športovom odvetví. Registrácia sa              
vykonáva od 6 roku veku Hokejistu. 
1.9. Ak požiada o registráciu Hokejista prichádzajúci zo zahraničia, vyžiada si registračné oddelenie             
(ďalej len “Matrika SZĽH”) platnú transfer kartu na nelimitovaný transfer, vyplnenú a potvrdenú podľa              
predpisov Medzinárodnej hokejovej federácie (ďalej len „ IIHF “), pokiaľ to predpisy IIHF vyžadujú.              
Prípadne vyjadrenie príslušného zahraničného zväzu, že Hokejista nie je u neho evidovaný. Výnimku             
majú zahraniční Hokejisti zaregistrovaní SZĽH pred dňom 15. mája 1993. Spôsob registrácie            
zahraničného hráča mladšieho ako 18 rokov určujú predpisy IIHF. 
1.10. Registrácia v IS SZĽH je podkladom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v               
športe v Informačnom systéme športu, ktorou vzniká športovému odborníkovi oprávnenie vykonávať           
činnosť športového odborníka.  
 
Článok 2 
Podklady na registráciu a postup pri registrácii 
2.1. Žiadosť o registráciu obsahuje údaje o fyzických osobách podľa odseku 2.2. a o právnických              
osobách podľa odseku 2.3. tohto článku. Prílohou žiadosti o registráciu sú doklady preukazujúce             
uvádzané údaje v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto registračnému poriadku. Bezúhonnosť sa              
preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu, ak zákon o športe            
neustanovuje inak. K žiadosti o registráciu sa prikladá aktuálna fotografia fyzickej osoby, ktorá žiada o               
registráciu. 
2.2. O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v ľadovom hokeji a inline hokeji zapisujú tieto                 
údaje: 

2.2.1 meno, priezvisko, titul, 
2.2.2 dátum narodenia, 
2.2.3 identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, 
2.2.4 jedinečný identifikátor osoby, 
2.2.5 rodné číslo, 
2.2.6 štátna príslušnosť, 
2.2.7 adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 
2.2.8 obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, 
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2.2.9 adresa na doručovanie, 
2.2.10 adresa elektronickej pošty, 
2.2.11 číslo bankového účtu na príjem a použitie: 1. dotácie, 2. sponzorského 
2.2.12. druh športu, 
2.2.13 druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, 
2.2.14 právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za 
športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy 
(v prípade športovca ďalej len “hráčska zmluva”), 
2.2.15 športové výsledky na významných súťažiach, 
2.2.16 čestné štátne tituly a ocenenia, 
2.2.17 príslušnosť k športovým organizáciám, 
2.2.18. dátum poslednej účasti na súťaži, 
2.2.19 dátum úhrady ročného príspevku na športovú činnosť podľa ust. § 9 ods. 1  

zákona o športe, za ktorý sa považuje aj členský príspevok, ak sa uhrádza, 
2.2.20 označenie zdrojovej evidencie 
2.2.21 údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98 zákona o športe, 
2.2.22 o Hokejistovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o 

a) overení zdravotnej spôsobilosti, 
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje 

2.2.23 O športovom odborníkovi sa do IS SZĽH zapisujú aj tieto údaje: 
a) druh odbornej činnosti v športe, 
b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, 
c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, 
d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, 
e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 
f) údaj o overení bezúhonnosti, 
g) údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie,            
ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g) zákona o športe 

2.2.24 Ak športový odborník vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do IS SZĽH sa zapisujú              
aj tieto údaje: 

a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 
b) označenie vysielajúcej organizácie, 
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, 
d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, 
e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. 

2.2.25 Ak športový odborník vykonáva športovú činnosť ako podnikateľ, do IS SZĽH sa zapisujú              
aj tieto údaje: 

a) dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,  
b) dátum ukončenia podnikania, 
c) obdobie pozastavenia podnikania.  

2.3. O každej právnickej osobe v ľadovom hokeji a inline hokeji sa do IS SZĽH tieto údaje: 
2.3.1 názov alebo obchodné meno, 
2.3.2 adresa sídla, 
2.3.3 právna forma, 
2.3.4 identifikačné číslo organizácie, 
2.3.5 jedinečný identifikátor osoby, 
2.3.6 číslo bankového účtu a príjem a použitie, 

2.3.6.1 príspevku uznanému športu, 
2.3.6.2 dotácie, 
2.3.6.3 príspevku na národný športový projekt, 
2.3.6.4 príspevku na športové poukazy, 
2.3.6.5 sponzorského, 

2.3.7 adresa elektronickej pošty, 
2.3.8 druh športovej organizácie, 
2.3.9 druh športu, 
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2.3.10 druh vykonávanej športovej činnosti, 
2.3.11 meno a priezvisko štatutárneho orgánu, 
2.3.12 adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu, 
2.3.13 meno a priezvisko kontrolóra, 
2.3.14 adresa elektronickej pošty kontrolóra, 
2.3.15 zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej 
organizácii, 
2.3.16 zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo             
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku             
príslušnosti k športovej organizácii, 
2.3.17 výška ročného príspevku,  na športovú činnosť podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o  

športe, za  ktorý sa považuje aj členský príspevok, ak sa uhrádza, 
2.3.18 dátum úhrady ročného príspevku podľa bodu 2.3.17, ak sa uhrádza, 
2.3.19 príslušnosť k športovým organizáciám, 
2.3.20 zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom          
kalendárnom roku, 
2.3.21 spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, 
2.3.22 označenie zdrojovej evidencie, 
2.3.23 údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98 zákona o športe. 

2.4. O športovom odborníkovi sa do IS SZĽH zapisujú aj tieto údaje: 
2.4.1 druh odbornej činnosti v športe, 
2.4.2 číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, 
2.4.3 dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, 
2.4.4 označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, 
2.4.5 označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 
2.4.6 údaj o overení bezúhonnosti, 
2.4.7 údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej 
funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g) zákona o športe. 

2.5 O amatérskom a profesionálnom športovcovi sa do IS zapisuje aj: 
2.5.1 overení zdravotnej spôsobilosti, 
2.5.2 športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

2.6 Registrujúcim subjektom je v prípade registrácie hráča v IS SZĽH hokejový klub a v prípade               
registrácie ostatných osôb v IS SZĽH zväz. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom IS SZĽH                
nemožno takto vykonať, vykoná  zväz registráciu podľa článku 3. 
2.7. Fyzická osoba a osoba konajúca za právnickú osobu, ktorá sa na základe žiadosti o registráciu                
registruje, je povinná uviesť svoj podpis na žiadosti a doručiť žiadosť s podpisom naspäť registrujúcemu               
subjektu. Registrujúci subjekt vyhotoví scan tejto žiadosti o registráciu s podpisom zástupcu klubu, ktorý              
je oprávnený vykonávať registráciu v mene klubu (ďalej len “ protokol ”) a nahrá ho aj s oskenovanými                 
prílohami do IS. 
2.8. SZĽH do 30 dní od prijatia protokolu fyzickú osobu alebo právnickú osobu 

a) zaregistruje, 
b) vyzve klub na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie registrácie prostredníctvom IS           
SZĽH (ďalej len “ výzva ”). 

2.9. Ak SZĽH pošle klubu výzvu klubu, od momentu prijatia výzvy začína plynúť 5 dňová lehota na                 
odstránenie nedostatkov alebo doplnenie registrácie, za ktoré zodpovedá klub spoločne a nerozdieľne s            
fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá žiada o registráciu. 
2.10. Ak klub odstráni v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku nedostatky, SZĽH žiadateľa o              
registráciu zaregistruje. Ak SZĽH zistí, že klub nedostatky v zmysle výzvy riadne a včas neodstránil,               
registráciu zamietne. 
2.11. SZĽH pridelí zaregistrovanej právnickej osobe evidenčné číslo. 
2.12. SZĽH vedie evidenciu o: 

2.12.1. Hokejistoch s občianstvom SR v zaregistrovaných v inom členskom zväze IIHF 
2.12.2. o združeniach bez právnej subjektivity na účely účasti v súťaži, disciplinárne 
účely a účely riešenia sporov. 
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2.13. Údaje v IS SZĽH sa na účely registrácie v SZĽH považujú za úplné, správne a pravdivé, ak nie je                    
preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť zapísaných údajov zodpovedá osoba, ktorá zápis             
vykonala. 
2.14. Hráčskou zmluvou sa na účely tohto registračného poriadku rozumie zmluva uzatvorená medzi             
klubom a hokejistom, vrátane zmluvy, ktorá je uzatvorená s maloletým hokejistom, ktorý dovŕši 15 rokov              
veku, a to zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu,             
zmluva o príprave talentovaného športovca alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného            
pomeru, podľa toho, či výkon činnosti hokejistu spĺňa znaky závislej práce a podmienky ustanovené v               
zákone o športe. Hokejista môže mať uzatvorený aj iný typ zmluvy, ak túto zmluvu uzatvoril pred                
31.12.2015, najdlhšie však do uplynutia obdobia zmluvy, najviac do 31.12.2018. 
 
Článok 3 
Postup pri nemožnosti vykonať úkony v IS SZĽH  
3.1. Protokol sa doručuje SZĽH v jednom vyhotovení. Súčasne s protokolom žiadateľ doručí potrebné              
prílohy. 
3.2. Údaje v protokole považujú za úplné, správne a pravdivé, ak nie je preukázaný opak. Za úplnosť,                 
správnosť a pravdivosť zapísaných údajov zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala. 
 
Článok 4 
Preukaz 
4.1. Preukaz je majetkom SZĽH v držbe registrovanej osoby a je prostriedkom na identifikáciu člena               
SZĽH na účely právnych vzťahov v rámci SZĽH. Obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 k tomuto preukazu. 
4.2. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia preukazu v takom rozsahu, že je podľa neho               
identifikácia člena a zisťovanie údajov obsiahnutých v preukaze nemožné alebo obtiažne, požiada člen            
SZĽH o vystavenie duplikátu.  
4.3. O vystavenie duplikátu preukazu požiada člen SZĽH so stručným zdôvodnením i v prípadoch, v               
ktorých u neho príde k zmene mena, priezviska či zásadnej zmene jeho podoby oproti fotografii na                
doterajšom preukaze. 
4.4. V prípadoch uvedených v ods. 2 a ods. 3 tohto článku člen SZĽH doručí SZĽH tiež doterajší preukaz,                   
ak nebol stratený. 
4.5. Výška a spôsob úhrady všetkých administratívnych poplatkov súvisiacich s procesom registrácie,           
matričných úkonov a členských poplatkov členov SZĽH je upravený v osobitnom predpise SZĽH. 
 
Článok 5 
Zmeny v registrácii 
5.1. V prípade zmeny zapisovaných údajov o členovi SZĽH alebo zmeny fotografie sa vykoná zmena v                
registrácii. 
5.2. Pri zmene v registrácii primerane platí postup upravený v článku 2 a článku 3 tohto registračného                 
poriadku. 
5.3. Zmenu klubovej príslušnosti hokejistu možno vykonať až po uplynutí 30 dní odo dňa registrácie               
hokejistu. 
  
Článok 6 
Zrušenie a obnova registrácie 
6.1 Návrh na zrušenie registrácie fyzickej osoby podáva fyzická osoba písomne na SZĽH. 
6.2. Návrh na zrušenie registrácie Hokejistu podáva na predpísanom tlačive: 

6.2.1 klub, v ktorom je Hokejista registrovaný alebo 
6.2.2 Hokejista sám alebo prostredníctvom zákonného zástupcu. 

6.3 Návrh na zrušenie registrácie právnickej osoby podáva právnická osoba písomne na SZĽH. 
6.4. Ak žiada o zrušenie registrácie Hokejista, doručí SZĽH žiadosť o zrušenie registrácie. SZĽH vyzve              
Klub, aby do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy , oznámil či má Hokejista s klubom uzatvorenú                  
platnú hráčsku zmluvu a zároveň či má Hokejista vysporiadané všetky záväzky voči klubu. Ak sa Klub                
nevyjadrí podľa predchádzajúcej vety riadne a včas, považuje sa to za súhlas Klubu so žiadosťou               
Hokejistu o zrušenie registrácie. Ak Klub v stanovenej lehote doručí SZĽH vyjadrenie o tom, že Hokejista                
má uzavretú platnú hráčsku zmluvu a/alebo má nevysporiadané záväzky voči klubu, SZĽH zruší             
registráciu Hokejistovi až po skončení trvania hráčskej zmluvy a/alebo po vysporiadaní všetkých            
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záväzkov voči klubu. Nároky Klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou Hokejistu v Klube                
podľa predpisov SZĽH tým nie sú dotknuté. 
6.5. Ak žiada o zrušenie registrácie Hokejistu Klub, doručí spolu so žiadosťou o zrušenie registrácie              
Hokejistu písomné vyjadrenie s potvrdením o tom, že Hokejista nemá uzavretú platnú hráčsku zmluvu a               
doklady preukazujúce splnenie podmienok na zrušenie registrácie uvedené v odseku 6.6. tohto článku a              
zároveň vyzve Hokejistu, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Klubu, aby               
doručil SZĽH preukaz. Ak Hokejista nedoručí preukaz podľa predchádzajúcej vety riadne a včas,             
považuje sa to za súhlas Hokejistu so žiadosťou Klubu o zrušenie registrácie. 
6.6. Na účely registračného poriadku sú podmienkami na zrušenie registrácie bez súhlasu Hokejistu zo              
strany Klubu: 

6.6.1 strata bezúhonnosti Hokejistu, 
6.6.2 opakované závažné porušenie disciplíny v rámci súťaží SZĽH, 
6.6.3 závažné porušenie stanov, poriadkov a predpisov SZĽH 

6.7.SZĽH prerokuje žiadosť o zrušenie registrácie a rozhodnutie písomne oznámi Hokejistovi a Klubu. 
6.8. Povolením nelimitovaného transferu Hokejistu do zahraničného klubu sa registrácia ruší. Pri povolení             
hosťovaní v zahraničnom klube vykoná SZĽH záznam v IS SZĽH alebo registračnom preukaze. 
  
Článok 7 
Nová registrácia za iný Klub 
7.1. Hokejista, ktorému bola zrušená registrácia, môže byť znovu zaregistrovaný za akýkoľvek Klub len              
raz za sezónu (od 1. júla bežného roku do 30. júna nasledujúceho roku). V prípade novej registrácie za                  
iný Klub po prestupovom termíne nie je Hokejista oprávnený súťažiť za tento iný Klub:  
a) v príslušnej sezóne , v prípade prestupového termínu v súťažnom období,  
b) v nadchádzajúcej sezóne, v prípade prestupového termínu v mimosúťažnom období pred začatím 
sezóny.  
7.2. Hokejista, ktorému bola registrácia zrušená môže byť znovu zaregistrovaný za akýkoľvek Klub po 
uplynutí 365 dní od zrušenia registrácie. Vyplatenie výchovného pri opätovnej registrácii do iného klubu 
v rámci SZĽH týmto nie je dotknuté. 
 
Článok 8 
Záverečné ustanovenia 
8.1. Spory, ktoré vznikli v súvislosti s registráciou hráčov rozhoduje Arbitrážna komisia SZĽH (ďalej len               
“AK SZĽH”).  
8.2. Porušenie ustanovení RP sa považuje za disciplinárne previnenie. 
8.3 Súlad Registračného poriadku SZĽH s ostatnými predpismi posudzuje kontrolór SZĽH.  
8.4. Výklad Registračného  poriadku SZĽH vykonáva VV SZĽH.  
8.5. Podrobnosti o registrácii upraví osobitný vykonávací predpis SZĽH, ktorý prijme Výkonný výbor             
SZĽH. 
8.6. Tento RP bol schválený Kongresom SZĽH dňa 16. júna 2016 s platnosťou a účinnosťou od 17. júna                 
2016. 
8.7.  Zmeny tohto Registračného poriadku prijal Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 s             
účinnosťou od 24. júna 2017.  
8.8. Na zasadnutí Kongresu SZĽH dňa 26.4.2018 boli prijaté zmeny tohto poriadku v znení tohto úplného                
znenia s účinnosťou od 27.4.2018.  
 
Príloha: 
Prílohy k žiadosti o registráciu hokejistu: 
a) doklad o zaplatení registračného poplatku vo výške: do 18 rokov 3,€,  
nad 18 rokov 6,€ (pri vyhotovení preukaz člena SZĽH na počkanie sa poplatok zvýši o 100 %), 
b) svoju fotografiu o veľkosti 2,5 × 3,5 cm; súčasťou prihlášky v elektronickej podobe je vloženie fotografie, 
c) rodný list 
d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, sa predkladá až keď je hokejista trestnoprávne zodpovedný 
  
 
Príloha č. 2 
1. Preukaz fyzickej osoby obsahuje nasledujúce údaje: 
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1. meno a priezvisko fyzickej osoby, 
2. fotografiu fyzickej osoby, 
3. dátum narodenia fyzickej osoby, 
4. číslo členského preukazu, 
5. dobu platnosti registračného preukazu, 
6. registračné číslo fyzickej osoby 
 
Príloha č. 3: 
Prílohy k žiadosti o registráciu právnickej osoby sú zverejnené na webovom sídle SZĽH             
http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/formulare alebo na portáli služieb SZĽH. 
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