
Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas 
príslušnej súťaže SZĽH 

 

Čl. I. Preambula 

 

Táto smernica upravuje športovo-technický postih klubov, ktoré odstúpia alebo odhlásia svoje 

družstvo prihlásené do súťaží SZĽH pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH v 
príslušnej sezóne. 
 

Čl. II. Výklad pojmov 

 

1. Pojem "pred začiatkom príslušnej súťaže" - znamená časové obdobie odo dňa 
podania záväznej prihlášky do konkrétnej súťaže SZĽH, tzn. najneskôr v termíne 
stanovenom generálnym sekretárom až do začiatku (štartu) príslušnej súťaže podľa 
vyžrebovania súťaže pre dané súťažné obdobie. Obdobie od podania prihlášky do 
15.06. príslušného kalendárneho roka sa stanovuje za prechodné obdobie, počas 
ktorého v prípade písomného odstúpenia alebo odhlásenia niektorého družstva zo 
súťaže, nebude takýto klub postihovaný v zmysle ustanovení tejto smernice. 

2. Pojem "počas príslušnej súťaže" - znamená časové obdobie odo dňa začiatku 
konkrétnej súťaže až do ukončenia súťaže v príslušnom súťažnom období.  

 

Čl. III. Postih 

 

1.  Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii senior, junior, 

dorast alebo kadet pred začiatkom príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po  
obdržaní písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví 

zápis s rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo bolo 
prihlásené do súťaže, uhradiť poplatok vo výške 3.320,- EUR za jedno družstvo. 

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH 
uvedený v rozhodnutí. 

2.  Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii senior, junior 

dorast alebo kadet počas príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po obdržaní 
písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví zápis s 
rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo začalo súťaž, 
uhradiť poplatok vo výške 6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 

dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 
3. Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii starší žiaci 

alebo mladší žiaci pred začiatkom príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po  
obdržaní písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví 

zápis s rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo bolo 
prihlásené do súťaže, uhradiť poplatok vo výške 1.660,- EUR za jedno družstvo. 
Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH 
uvedený v rozhodnutí. 

4. Pokiaľ klub odstúpi alebo odhlási zo súťaže svoje družstvo v kategórii starší žiaci 
alebo mladší žiaci počas príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po obdržaní 
písomného oznámenia klubu o odstúpení alebo odhlásení družstva, vyhotoví zápis s 
rozhodnutím o tejto skutočnosti a nariadi klubu, ktorého družstvo začalo súťaž, 
uhradiť poplatok vo výške 3.320,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 
dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 



5.  Ak bolo družstvo vylúčené zo súťaže z dôvodu troch kontumácií v priebehu jedného 

súťažného obdobia, riadiaci orgán súťaže nariadi klubu uhradiť poplatok vo výške 
6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa vydania 
rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený v rozhodnutí. 

6. Ak bolo družstvo vylúčené zo súťaže z dôvodu vyhlásenia kontumačného        
výsledku v zápase Play-Off, Play-Out, baráže, alebo o konečné umiestnenie hranom  

na víťazstvo v sérii v priebehu jedného súťažného obdobia, riadiaci orgán súťaže 
nariadi klubu uhradiť poplatok vo výške 6.640,- EUR za jedno družstvo. Poplatok je 

splatný do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, a to na účet SZĽH uvedený 
v rozhodnutí. 

7. Pokiaľ klub neuhradí poplatky podľa čl. III. ods. 1 až 6 tejto smernice, dopustí sa 
disciplinárneho previnenia a riadiaci orgán príslušnej súťaže postúpi vec na 
disciplinárne konanie Disciplinárnej komisii  SZĽH. 

8. Družstvo, ktoré odstúpilo alebo bolo odhlásené zo súťaže, bude v nasledujúcom  
súťažnom období zaradené do súťaže o jeden stupeň nižšej úrovne 

 

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Výklad tejto smernice vykonáva VV SZĽH. 
2. Táto Smernica bola schválená VV SZĽH dňa 19.10.2005. 
3.   Zmeny a doplnky tejto Smernice schválil VV SZĽH dňa 12.12.2018  s účinnosťou odo 

dňa schválenia. 


