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Smernica       
Slovenského zväzu ľadového hokeja 

o postupe v prípade štartu zahraničného hokejistu v súťaži riadenej SZĽH 

 

Článok I. 
Výklad pojmov 

1.1. Na účely tejto smernice sa pod nasledovnými pojmami rozumie: 
a)      SZĽH -  je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja, sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 

04 Bratislava 3, IČO: 308 45 386, ktoré je národným športovým zväzom pre šport - ľadový hokej v 
zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení (ďalej aj iba  ako “zákon o športe”)  a ktoré 
zabezpečuje starostlivosť o mládež v rámci športu ľadového hokeja a organizuje  a riadi súťaže v 
ľadovom hokeji pre mládež na území Slovenskej republiky.  

b)  Súťažou -  sa pre účely tejto smernice  rozumie súťaž v ľadovom  hokeji  v kategórii  do 23 rokov, 
ktorá je definovaná Súťažným poriadkom SZĽH a  ktorú organizuje a  riadi SZĽH, a to súťaže  vo 
vekových kategóriách juniorov, dorastu, kadetov, starších žiakov, mladších žiakov a prípravky, v 
ktorých hráči majú vek do 23 rokov. 

c)      Žiadateľ – je klub - športová organizácia, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je 
športová činnosť, ktorý vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu -  ľadového hokeja  a je 
súčasne riadnym členom SZĽH. 

d) Zahraničný hokejista - Zahraničný hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, 
ktorý má štátnu príslušnosť inú ako SR s príslušnosťou ku klubu, ktorý je členom SZĽH. Zahraničný 
hokejista je každý hokejista, ktorý je riadne registrovaný, a ktorého národným hokejovým zväzom 
nie je SZĽH, ak nejde o zahraničného hokejistu, ktorý nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe 
nelimitovaného transferu zo zahraničia po dvoch po sebe nasledujúcich sezónach odohratých v tom 
istom klube. Výnimku majú zahraniční hokejisti zaregistrovaní SZĽH pred 15. májom 1993. Za 
zahraničného hokejistu sa považuje aj hokejista, 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 a hokejista, ktorý nadobudol príslušnosť k SZĽH na základe 
nelimitovaného transferu a neodohral dve po sebe nasledujúce sezóny v jednom klube, ktorý je 
členom SZĽH. Zahraniční hokejisti sú registrovaní v informačnom systéme SZĽH. 

e)  Sezóna je časové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 
f) Súťažné obdobie - 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. 

g) Súťažiace  družstvo / družstvo - sa pre účely tejto smernice rozumie každé družstvo Klubu 
súťažiace v súťažiach SZĽH vo vekových kategóriách juniorov, dorastu, kadetov, starších žiakov, 
mladších žiakov a prípravky, v ktorých hráči majú vek do 23 rokov a ktoré sa prihlásilo, súťaží a 
riadne dokončí súťaž. 

h)       IS SZĽH je informačný systém SZĽH.  
i) Matrika SZĽH je oddelenie SZĽH oprávnené vykonávať zápisy do IS SZĽH a udeľovať výnimky pre 

zahraničných hokejistov v rozsahu tejto smernice.   
j)  Administrátor klubu je klubom určená zodpovedná osoba oprávnená zapísať údaje do IS SZĽH,  

zodpovedá za správnosť zapísaných údajov do IS SZĽH. 
 

Článok II. 
Všeobecné ustanovenia 

2.1.  SZĽH na základe ustanovení Súťažného poriadku určuje pravidlá pre štart zahraničných hokejistov v 
jednotlivých súťažiach. Pri určovaní počtu zahraničných hokejistov v jednotlivých súťažiach SZĽH berie na 
zreteľ prvoradý záujem o rozvoj domácej hráčskej základne. 

2.2.  V prípade záujmu o štart zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej alebo žiackej kategórie 
v súťaži riadenej SZĽH v zmysle čl. 2.1., alebo 2.1.2 SP SZĽH je klub – žiadateľ povinný predložiť na SZĽH 
žiadosť o udelenie výnimky na predpísanom tlačive. K žiadosti je klub povinný predložiť aj doklad o úhrade 
poplatku vo výške 3000 € za každú žiadosť samostatne. Udelená výnimka platí pre jedného zahraničného 
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hokejistu a jedno družstvo na jednu sezónu. Pri brankárovi platí dvojnásobná suma. V prípade, že žiadosť o 
výnimku je zamietnutá, klubu sa uhradený poplatok vracia.  

2.3.   Obmedzenia počtu zahraničných hráčov (vrátane brankára) v zápase stanovuje čl. 5.3.3 Súťažného 
poriadku SZĽH (ďalej len „SP“. 

Článok III. 
Postup  

3.1.  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 (po spustení 
elektronického systému IIHF sa „transfer karta“ nahradí tlačivom „Žiadosť o medzinárodný transfer“). 
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.  

3.2. Žiadosť o medzinárodný transfer plnoletého hokejistu podáva klub alebo hokejista cez informačný systém 
SZĽH (IS SZĽH) odoslaním riadne vyplneného a podpísaného formulára - transfer karty (ITC) / Žiadosti 
o medzinárodný transfer.  

3.3. Žiadosť o medzinárodný transfer neplnoletého hokejistu podáva klub alebo zákonný zástupca neplnoletého 
hokejistu cez IS SZĽH odoslaním riadne vyplneného a podpísaného tlačiva „Letter of Approval“ (LOA).  

3.4.   Pri registrácii zahraničného hokejistu si administrátor zoskenuje cestovný pas hokejistu, ktorého bude 
registrovať, pripraví si jeho fotografiu potrebnú na registračný protokol, ktorý vyplní podľa pretlače. Rodné 
číslo vyplní vo formáte RRMMDD/skratka štátu pôvodu registrovaného hokejistu. Vytlačený protokol podpíše 
za žiadateľa administrátor, zoskenovaný bude priložený ako príloha, spoločne so skenom cestovného pasu.   

3.5.    Predpísané tlačivo - Žiadosť o udelenie výnimky podľa čl. II., ods. 2.2. tejto smernice je zverejnené na 
webovom sídle SZĽH v časti formuláre a v rámci IS SZĽH - elektronická matrika,  sekcia pre administrátorov 
klubu. Pred odoslaním žiadosti o udelenie výnimky na Matriku SZĽH  administrátor žiadosť vytlačí, podpíše, 
zoskenuje, vloží do elektronických príloh a originál pošle poštou na SZĽH. K žiadosti je klub povinný priložiť 
aj doklad o úhrade príslušného poplatku podľa čl. IV tejto smernice. 

3.6.  Evidenciu výnimiek zahraničných hokejistov podľa čl. II., ods. 2.2. v IS SZĽH zabezpečuje Matrika SZĽH.  
3.7. Po splnení náležitostí podľa čl. III., ods. 3 a úhrade stanoveného poplatku udelí Matrika SZĽH výnimku pre 

jedného zahraničného hokejistu a jedno družstvo na jednu sezónu. Výnimka sa vzťahuje aj na prípad, ak sa 
jedná o žiadateľa – klub, ktorý je v združení bez právnej subjektivity dvoch alebo viacerých klubov podľa čl. 
3.9.7, alebo 3.9.7.1 SP SZĽH.   

3.8. Žiadateľ žiadosť s príslušnými podkladmi podáva cez IS SZĽH a to najneskôr:   
a) do 24 hod. pred začiatkom zápasu, ktorý sa koná v priebehu pracovného týždňa.  
b) do 48 hod. pred začiatkom zápasu, ktorý sa koná v priebehu víkendu,    

3.9. Prestup zahraničného hokejistu upravuje čl. 9 Prestupového poriadku SZĽH (ďalej len „PP SZĽH“).      
3.10. Hosťovanie hokejistu na limitovanom transfere v SZĽH upravuje čl. 11 Prestupového poriadku SZĽH. 
3.11. Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže - striedavý štart a Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej 

súťaže - striedavý štart upravujú čl. 13 a 14 PP SZĽH. 
3.12. V prípade, ak dôjde v priebehu sezóny k zmene statusu zahraničného hokejistu podľa čl. 3.10 tejto smernice 

(striedavý štart) a tomuto hokejistovi už bola udelená výnimka pre príslušnú sezónu, matrika doplní v IS 
SZĽH klub v ktorom je tento hokejista na striedavý štart oprávnený štartovať. 

3.13. Obdobie na ktoré má zahraničný hokejista v príslušnej sezóne povolené hosťovanie v zmysle odkazov čl. 
3.10. (čl. 11 PP SZĽH) a 3.11. (čl. 13 a 14 PP SZĽH) tejto smernice, Matrika SZĽH nezapočítava do obdobia 
kompletnej sezóny bez prerušenia v tom istom klube podľa čl. 23.3. PP SZĽH. 

3.14. V prípade, že SZĽH žiadosti nevyhovie, uhradený poplatok vráti SZĽH prostredníctvom Ekonomického 
oddelenia SZĽH späť žiadateľovi – klubu do 14 dní odo dňa zaevidovania nevyhovenia žiadosti v IS SZĽH. 

 
Článok IV. 

Platby 
4.1.  Platba za zahraničného hráča sa vykonáva prevodom na bankový účet SZĽH vedenom vo VÚB a.s., IBAN: 

SK63 0200 0000 0011 8459 3756. 
4.2. Poplatok za každú žiadosť samostatne   

a) hokejista       3000 €   
b) brankár     6000 €   
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4.3.  Pri platbe za udelenie výnimky pre štart zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej alebo 
žiackej kategórie v súťaži riadenej SZĽH v zmysle čl. 2.1., alebo 2.1.2 SP SZĽH je klub povinný uviesť 
v poznámke evidenčné číslo klubu (EČČ), meno a priezvisko zahraničného hokejistu a príslušný Variabilný 
symbol: 

 

súťaž     VS 
 

liga mladších žiakov    5331 
liga starších žiakov    5332  
kadeti      5333 
extraliga dorastu    5334 
I. liga dorastu     5335 
extraliga juniorov    5336 
I. liga juniorov     5337 
II. liga seniorov     5338 
I. liga seniorov     5339 
extraliga seniorov    53310  
liga žien     53311  

4.4. Poplatok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na určený bankový účet SZĽH.  
 

Článok V. 
Účelovosť prostriedkov 

5.1. Poplatky uhradené za udelenie výnimky štartu zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej 
alebo žiackej kategórie v súťaži riadenej SZĽH v zmysle čl. 2.1., alebo 2.1.2 SP SZĽH sú príjmom SZĽH a 
evidujú sa pod VS pre príslušnú súťaž v danej sezóne. 

5.2. SZĽH použije prostriedky za získané poplatky podľa predchádzajúceho bodu nasledovne: 
 a) 50% sumy z poplatkov získaných v danej sezóne v príslušnej súťaži riadenej SZĽH v zmysle čl. 2.1., 

alebo 2.1.2 SP SZĽH za udelenie výnimky štartu zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej 
alebo žiackej kategórie sa použije ako príspevok na priamu športovú činnosť pre kluby, ktoré príslušnú súťaž 
v danej sezóne riadne dokončili a to odstupňovane podľa konečného umiestnenia v súťaži.    

 b) 50% sumy zo všetkých poplatkov získaných v príslušnej sezóne za udelenie výnimky štartu zahraničného 
hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej alebo žiackej kategórie v príslušnej súťaži riadenej SZĽH 
v zmysle čl. 2.1., alebo 2.1.2 SP SZĽH  sa použije najmä na podporu výcvikových táborov reprezentácií SR 
15, 16, 17, 18, 20, SR ženy 15, SR ženy 18 a ďalších služieb základnej činnosti SZĽH.  
c) Prerozdelenie finančných prostriedkov podľa tohto článku sa realizuje v prípade, že v príslušnej súťaži 
bude žiadosť o udelenie výnimky štartu zahraničného hokejistu juniorskej, dorasteneckej, kadetskej alebo 
žiackej kategórie povolená a finančné prostriedky za udelenie výnimky budú pripísané na účet SZĽH.   

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
Táto smernica bola schválená Výkonnom výborom SZĽH dňa 22.8.2017 a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
 
 
V Bratislave, dňa 22.8.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




