
Smernica SZ H pre ude ovanie sú ažnej licencie a nakladanie s touto licenciou 
 

VYDÁVANIE LICENCIE 
Článok 1 

 

1. Licenciou pre súťaž sa rozumie právo hokejového klubu, člena SZ H, alebo 
zahraničného klubu, ktorého štart družstva v súťaži SZ H podlieha schváleniu VV 
SZ H (ďalej spoločne len “klub”), aby sa v príslušnej hokejovej sezóne mohol 
zúčastniť príslušnej súťaže, organizovanej SZ H. Právo na účasť v súťaži je časovo 
obmedzené do skončenia súťažného obdobia, na ktorý sa licencia vydáva.  

2. Licenciu pre súťaž vydáva SZ H na základe návrhu riadiaceho orgánu príslušnej 
súťaže na základe rozhodnutia VV SZ H. SZ H vyhotoví licenciu na predpísanom 
tlačive (viď príloha 1 – vzor licencie), ktorého jeden výtlačok sa ukladá na SZ H. 
Licencia pre súťaž je majetkom SZ H a na jej udelenie nie je právny nárok.  

3. Licencia sa vydáva osobitne pre každé družstvo klubu zaradené do jednotlivých 
súťaží, t.j. pre jednotlivé družstvá na dobu trvania jedného súťažného obdobia, a to 
len vtedy, ak klub splnil tieto podmienky:  

a) nebol vylúčený zo súťaže,  
b) splnil podmienky pre účasť družstva v príslušnej súťaži stanovené v zmysle 

Súťažného poriadku SZ H a Stanov SZ H,  
c) dodržiava Stanovy, poriadky a smernice SZ H,  

d) nenachádza sa v žiadnej z týchto situácií:  
1. nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  
2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii 
ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, ani mu nebola povolená reštrukturalizácia,  
3. nebolo klubu alebo jeho štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho 
orgánu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 
odborných povinností (napríklad porušenie podmienok poskytovania dotácií, 
porušenie rozhodnutí orgánov SZ H alebo riadiaceho orgánu súťaže a pod.), 

e) má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZ H.  
4. O vydaní licencie pre nový klub rozhodne VV SZ H na základe návrhu riadiaceho 

orgánu príslušnej súťaže a pri jej prevode na základe odporúčacieho stanoviska 
riadiaceho orgánu a po posúdení zmluvy o odstúpení licencie po doručení tejto 
zmluvy na SZ H. SZ H v súčinnosti s riadiacim orgánom súťaže vydá licenciu 
klubom a oddielom najneskoršie do 14 dní po splnení predpísaných podmienok pre 
jej vydanie a po vydaní rozhodnutia VV SZ H. Ak riadiaci orgán súťaže požiada o 
odročenie termínu vydania licencie pre súťaž, môže VV SZ H vydať licencie v 
odročenom termíne, avšak najneskôr do 3 dní pred začiatkom príslušnej súťaže. 
Licencia je platná iba do skončenia súťažného obdobia, na ktoré bola vydaná. 

 
OBSAH LICENCIE 

Článok 2 
 

1. V licencii pre súťaž vydávanej na predpísanom tlačive je uvedené :  
● názov orgánu vydávajúceho licenciu 

● dátum rozhodnutia o vydaní licencie 

● názov, sídlo a identifikačné číslo klubu, ktorému sa licencia vydáva 

● názov súťaže a vekovej kategórie pre ktorú sa vydáva 

● súťažné obdobie na ktoré platí licencia 

● miesto a dátum vydania licencie 

● pečiatky, podpisy štatutárneho zástupcu riadiaceho orgánu súťaže a 
generálneho sekretára SZ H.  



2. Bez uvedenia ktoréhoko vek údaju je licencia neplatná. Licencia pre súťaž sa 
vyhotovuje v jedinom výtlačku s platnosťou originálu a ukladá sa v klube pre ktorý 
bola vydaná. Fotokópia originálu sa ukladá na SZ H. 

 
ODSTÚPENIE LICENCIE 

Článok 3 
 

1. Odstúpenie práva na účasť v súťaži (licencie) sa uskutočňuje na základe písomnej 
zmluvy, ktorú musia podpísať oprávnení zástupcovia odstupujúceho a oprávnení 
zástupcovia nového klubu, pričom zmluva musí obsahovať náležitosti stanovené 
prílohou č. 2 tejto smernice. Zmluva, vrátane podkladov,  sa doručuje v písomnej 
forme SZ H v dostatočnom predstihu pre rozhodnutie o zmene držite a licencie. Pre 
nadobudnutie práva na účasť v súťaži novým klubom sa vyžaduje rozhodnutie VV 
SZ H o zmene držite a licencie, pričom nadobúdate  licencie musí splniť podmienky 
ustanovené v predpisoch SZ H. Na nadobudnutie práva na účasť v súťaži novým 
klubom nie je právny nárok.  

2. Možnosť disponovania právom na účasť v súťaži je obmedzená a nadobúdate om 
môže byť len iný hokejový klub, ktorý je členom SZ H a ktorý splnil podmienky na 
vydanie licencie pod a článku 1 tejto smernice.  

3. Ak klub odstúpi inému klubu licenciu pre účasť v príslušnej majstrovskej súťaži v 
ktorej doposia  hralo jeho družstvo, priznáva sa novému klubu účasť v tej istej 
majstrovskej súťaži.  

4. Licencia s údajmi nového klubu, bude vydaná až po rozhodnutí VV SZ H na základe 
odporúčacieho stanoviska riadiaceho orgánu súťaže. 

 

TERMÍNY ODSTÚPENIA LICENCIE 
Článok 4 

 

1. Licenciu pre súťaž, v ktorej štartuje „A“ družstvo, môže odstupujúci klub novému 
klubu odstúpiť kedyko vek po jej vydaní, ale najneskoršie do 14 dní pred skončením 
posledného prestupového termínu stanoveného Prestupovým poriadkom SZ H. 

2. Licenciu súťaže, v ktorej štartuje „B“ družstvo, môže odstupujúci klub novému klubu 
odstúpiť kedyko vek po jej vydaní, ale najneskoršie do 14 dní pred začiatkom 
príslušnej majstrovskej súťaže, pre ktorú je licencia platná. Pre stanovenia platnosti 
termínu odstúpenia licencie je rozhodujúci termín zaregistrovania zmluvy o odstúpení 
licencie na SZ H. 

 

ÚHRADY ZA ODSTÚPENIE LICENCIE 
Článok 5 

 

1. Licenciu pre súťaž je možné odstúpiť novému klubu až po splnení stanovených 
podmienok v zmysle čl. 3 tejto smernice za úhradu, ale aj bezplatne.  

2. Vysporiadanie úhrady za odstúpenie licencie pre súťaž sa vykonáva na základe 
vzájomnej dohody a je výlučne záležitosťou odstupujúceho a nového klubu.  

3. Za administratívne úkony spojené s odstúpením licencie pred vydaním novej licencie 
alebo za vydanie duplikátu je povinný nový klub uhradiť na účet SZ H čiastku 35,- 
EUR (vrátane DPH). 

 

ODOBRATIE LICENCIE 
Článok 6 

 

1. VV SZ H spravidla na návrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže po konkrétnom 
posúdení situácie má právo odobrať klubu licenciu pre súťaž, resp. zrušiť 
rozhodnutím VV SZ H jej platnosť:  



a) v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, ak si toto nesplnilo svoje povinnosti voči 
riadiacemu orgánu súťaže, 

b) ak nesplnilo podmienky pre účasť v príslušnej súťaži stanovené Súťažným 
poriadkom SZ H, Rozpisom súťaží, alebo inými predpismi SZ H 

c) ak družstvo opakovane porušuje Stanovy, poriadky a smernice alebo rozhodnutia 
príslušných orgánov SZ H, 

d) ak na majetok klubu začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo klub 
vstúpil do likvidácie. 

e) ak sa zistí, že nadobúdate  v lehote nesplnil podmienky stanovené pri prevode 
alebo udelení licencie. 

2. Rozhodnutie o zrušení platnosti licencie vydáva VV SZ H. 
 

POČET LICENCIÍ PRE PRÍSLUŠNÚ SÚ AŽ 
Článok 7 

 
1. SZ H môže pod a úrovne súťaže na súťažné obdobie vydať nasledovný počet 

licencií:  
a) Extraliga seniorov - 12 
b) 1. liga seniorov - 12 
c) Extraliga juniorov - 10 
d) Extraliga dorastu - 14 
e) ostatné súťaže - bez obmedzenia 

2. Rozšírenie alebo zníženie počtu licencií pre príslušnú súťaž je v pôsobnosti Kongresu 
SZ H. 

 
PODMIENKY A ODPLATA ZA UDELENIE VO NEJ LICENCIE 

Článok 8 
 

1. Podmienky udelenia vo nej licencie upravuje Súťažný poriadok SZ H. 
2. Odplatu za udelenie vo nej licencie pre tuzemský klub (riadny alebo registrovaný 

člen) upravuje Súťažný poriadok SZ H. 
3. Odplata za udelenie vo nej licencie pre zahraničný klub je upravená pod a úrovne 

súťaže nasledovne: 
a) Extraliga seniorov 15 000 EUR  
b) 1.liga seniorov 3 000 EUR  
c) extraliga juniorov a dorastu 1 500 EUR  
d) iné súťaže 250 EUR 

4. Vo ná licencia môže byť zahraničnému klubu udelená, iba ak zaplatil odplatu pod a 
bodu 3. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Článok 9 

 
1. Výklad tejto Smernice vykonáva VV SZ H. 
2. Posledné zmeny a doplnky Smernice SZ H pre ude ovanie súťažnej licencie a 

nakladanie s touto licenciou schválil VV SZ H dňa 15.08.2018, pričom platnosť a 
účinnosť nadobúda schválením. 

 

Prílohy: 
1. Vzor licencie 
2. Obsah zmluvy o postúpení práv a záväzkov medzi klubom odstupujúcim licenciu a 

klubom nadobúdajúcim licenciu 
 
 



Príloha č. 1 – Vzor licencie 
Zverejnená na webe www.hockeyslovakia.sk  
 
Príloha č. 2 - Obsah zmluvy o postúpení práv a záväzkov medzi klubom odstupujúcim 
licenciu a klubom nadobúdajúcim licenciu 
Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať okrem náležitostí pod a všeobecne záväzných 
právnych predpisov (najmä zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä: 

 Záväzok držite a licencie previesť na nadobúdate a vlastnícke právo k veciam, iné 
práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu klubu alebo sa týkajú 
výkonu športovej činnosti, a záväzok nadobúdate a prevziať záväzky držite a licencie 
súvisiace s klubom alebo s výkonom športovej činnosti a prípadne zaplatiť cenu za 
prevod licencie. 

 Na nadobúdate a prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa prevod vzťahuje. 

 Ak pôvodný klub zaniká, práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov 
k zamestnancom klubu, a z iných právnych vzťahov k hráčom a trénerom 
prechádzajú z držite a licencie na nadobúdate a. 

 Ak pôvodný klub pokračuje aj naďalej v činnosti v inej súťaži, práva a povinnosti 
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom klubu a z iných vzťahov k 
hráčom a trénerom, ktorí prechádzajú do nového klubu, prechádzajú z držite a 
licencie na nadobúdate a. Zoznam osôb musí byť obsiahnutý v zmluve (alebo v 
prílohe, ktorá tvorí neoddelite nú súčasť zmluvy). 

 Zmluva musí obsahovať údaje o súhrne vecí, práv a záväzkov, ktoré sú predmetom 
prevodu, uvedených v účtovnej evidencii klubu držiaceho licenciu ku dňu uzavretia 
zmluvy a ďalšie hodnoty, pokia  nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie. 

 Držite  licencie je povinný odovzdať nadobúdate ovi všetky doklady a poskytnúť 
všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpených poh adávok a práv. 

 Povinnosť nadobúdate a dodržiavať Stanovy SZ H a iné interné predpisy a smernice. 

 Pri prevode licencie v prípade konkurzu, resp. likvidácie klubu, ktorý je držite om 
licencie sa postupuje v súlade o všeobecne platnými právnymi predpismi v SR, najmä 
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. V 
tejto dobe sú obmedzené aj jeho možnosti pri matričných úkonoch s hráčmi a pod. 

 V prípade začatia konkurzného konania voči klubu je ďalší postup stanovený v 
samostatnej Smernici „Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“.  


