
Smernica 

Slovenského zväzu adového hokeja 

o štartovnom  
 

 

Článok I. 
Výklad pojmov  

1.1. Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
a)      SZ H -  je občianske združenie Slovenský zväz adového hokeja, sídlo  

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je 

národným športovým zväzom pre šport - adový hokej v zmysle zák. č. 
440/2015 Z.z. o športe v platnom znení a ktoré zabezpečuje starostlivosť o 
mládež v rámci športu adového hokeja a organizuje a riadi súťaže v adovom 

hokeji na území Slovenskej republiky.  

b)  Súťažou - sa pre účely tejto smernice  rozumie súťaž v adovom  
hokeji, ktorá je definovaná Súťažným poriadkom SZ H a ktorú organizuje 

SZ H. 

c)      Klub - je športová organizácia, ktorej predmetom činnosti alebo cie om  
činnosti je športová činnosť, ktorý vytvára vhodné podmienky na vykonávanie  
športu -  adového hokeja a je súčasne riadnym členom SZ H. 

e) Súťažným obdobím - sa pre účely tejto smernice rozumie vymedzené  
obdobie od začiatku súťaží po ukončenie posledných majstrovských zápasov 

v súťažiach spravidla od 1. septembra bežného roku do 30. apríla 
nasledujúceho roku. 

 

Článok II. 
Štartovné  

2.1. Štartovným sa rozumie peňažné plnenie klubu,  ktoré je klub povinný zaplatiť SZ H   
za účasť družstva v súťaži, a to vo výške, spôsobom a v rozsahu určenom touto 

smernicou. 

2.2. Výška štartovného pre súťažné obdobie je určená pod a vekovej kategórie a úrovne 

súťaže za každé družstvo klubu, ktoré klub prihlásil do súťaže, a to nasledovne: 

 I. Liga seniorov  5,000,-EUR 

 II. Liga seniorov 3,000,-EUR 

 Extraliga žien  1,500,-EUR  

 Extraliga juniorov 4,000,-EUR 

 I. Liga juniorov  4,000,-EUR 

 Extraliga dorastu 3,500,-EUR 

 I. Liga dorastu  3,500,-EUR 



 Liga kadetov  3,000,-EUR 

 Liga starších žiakov 2,500,-EUR 

 Liga mladších žiakov 2,500,-EUR 

 Súťaž prípraviek 1,500,-EUR 

2.3. Klub je povinný zaplatiť štartovné za každé družstvo klubu prihlásené do súťaže v  
nasledovných termínoch a splátkach: 

a) 1. splátka  vo výške ¼ sumy pod a bodu 2.2. zaplatená najneskôr do 15.09. 

kalendárneho roka, 

b) 2. splátka  vo výške ¼  sumy pod a bodu 2.2. zaplatená najneskôr do 15.11. 

kalendárneho roka 

c) 3. splátka  vo výške ¼  sumy pod a bodu 2.2. zaplatená najneskôr do 15.12. 

kalendárneho roka, 

d) 4. splátka  vo výške ¼  sumy pod a bodu 2.2. zaplatená najneskôr do 15.02. 

kalendárneho roka.  

2.4. Úprava štartovného pre družstvá klubov prihlásených do súťaže Extraligy seniorov 
bude upravená v osobitnom predpise alebo v zmluve, ktorou SZ H poverí tretiu 
osobu riadením Extraligy seniorov. 

2.5. Zahraničný klub je povinný zaplatiť štartovné za celé súťažné obdobie za všetky 
družstvá zahraničného klubu prihlásených do súťaže v jednej splátke do začiatku 
súťažného obdobia. 

2.6. Štartovné je klub povinný zaplatiť bezhotovostne na účet SZ H, a to:  

Číslo účtu: 11 8459 3756 

Kód banky: 0200 

IBAN: SK63 0200 0000 0011 8459 3756 
SWIFT: SUBASKBX 

Špecifický symbol: EČK (evidenčné číslo klubu) 
Variabilný symbol: 

 VS 5221 - I. Liga seniorov      

 VS 5222 - II. Liga seniorov     

 VS 5223 - Extraliga žien         

 VS 5224 - Extraliga juniorov   

 VS 5225 - I. Liga juniorov       

 VS 5226 - Extraliga dorastu   

 VS 5227 - I. Liga dorastu        

 VS 5228 - Liga kadetov          

 VS 5229 - Liga starších žiakov          

 VS 5230 - Liga mladších žiakov        

 VS 5231 - Súťaž prípraviek    

2.7. Štartovné, resp. jeho časť, sa považuje za zaplatené dňom jeho pripísania na určený  
bankový účet SZ H.  



2.8.  Klub, ktorý nezaplatil štartovné, resp. jeho časť, riadne a včas, a to ani  v dodatočnej 
lehote určenej v písomnej výzve SZ H, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, sa 

dopustí disciplinárneho previnenia pod a Disciplinárneho poriadku SZ H, a to prvým 

dňom po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie štartovného. Výzva 

je zasielaná elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu klubu uvedenú v 

Informačnom systéme SZ H. 
2.9. SZ H sa zaväzuje uhradené štartovné použiť najmä na zabezpečenie činností 

súvisiacich s organizačným zabezpečením súťaží a ostatných činností SZ H: 

 prevádzka súťaží 
 prevádzka štatistického oddelenia 

 rozvoj štatistického systému pre správu hokejových súťaží a turnajov 

 prevádzka a rozvoj matriky 

 správa a rozvoj informačného systému SZ H 

 rozvoj a organizácia rozhodcov 

 správa zahraničných transferov 

 nákup cien pre hokejové súťaže riadené SZ H 

 evidencia športových odborníkov 

 evidencia hráčov adového hokeja 

 správa centrálneho systému pre rozvoj tréningového procesu 

 správa internetovej stránky SZ H 

 tvorba vzdelávacích programov 

 organizácia vzdelávacích programov 

 tvorba metodických materiálov 

 regionálny rozvoj 

 . 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SZ H dňa 02.05.2018 a 

nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
3.2. Smernica Slovenského zväzu adového hokeja o štartovnom zo dňa 02.08.2017 sa 

zrušuje. 


