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(ďalej len RP SZĽH) 
I. Registrácia hráčov

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Hráči, hráčky*, ktorí sa chcú zúčastniť športových súťaží Slo-
venského zväzu ľadového hokeja (ďalej len SZĽH) musia byť 
registrovaní podľa tohto RP SZĽH.

2. Účelom športovej registrácie je zabezpečiť regulárnosť špor-
tových súťaží.

3. Registráciou sa rozumie spôsob, akým sa eviduje príslušnosť 
hráča k určitému klubu. Registrácia sa preukazuje registrač-
ným preukazom hráča.

 Výhradné právo vyhotovenia registračného preukazu hráča 
[kmeňový registračný preukaz (ďalej len KRP), hosťovací re-
gistračný preukaz (ďalej len HRP), duplikát] prináleží Matrike 
SZĽH. Akékoľvek pozmeňovanie, kopírovanie, falšovanie alebo 
používanie iného registračného preukazu (KRP, HRP, duplikátu) 
než originálu vyhotoveného Matrikou SZĽH sa považuje za ne-
oprávnené a má za následok podnet k začatiu disciplinárneho 
konania príslušnými orgánmi SZĽH.

4. Hráč, ktorý má štátnu príslušnosť SR a splnil podmienky na za-
registrovanie Matričnou komisiou SZĽH (ďalej len MaKo SZĽH), 
smie byť zaregistrovaný iba za jeden materský klub a smie 
vlastniť iba jeden registračný preukaz v zmysle čl. 3, bod 8 
písm. a), b) RP SZĽH.

5. Keď požiada o registráciu hráč, ktorý nemá štátnu prísluš-
nosť SR, predloží SZĽH transferkartu potvrdenú IIHF, prípad-
ne vyjadrenie príslušného zahraničného zväzu, že hráč nie je  
u neho evidovaný. Výnimku majú zahraniční hráči zaregistro-
vaní MaKo SZĽH pred dňom 15. mája 1993. Spôsob registrácie 
zahraničného hráča mladšieho ako 18 rokov určujú predpisy 
IIHF.

6. Štart hráča za iný hokejový klub, ako za ktorý bol hráč regis-
trovaný, je možný len v súlade s Prestupovým poriadkom SZĽH 
(ďalej len PP SZĽH):

 - prestupom
 - hosťovaním
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 - v rámci „ZDRUŽENIA v zmysle čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH“
 - v rámci vytvoreného farmárskeho družstva.
7. Ustanovenia tohoto RP SZĽH sa vzťahujú na registráciu veko-

vých kategórii oboch pohlaví a to seniori, juniori, dorastenci, 
starší žiaci, mladší žiaci, prípravka I., prípravka II., predpríprav-
ka a ženy hrajúcich ľadový hokej na území Slovenskej republi-
ky. Registračné obdobie pre účely tohto RP SZĽH je obdobie od 
1. mája príslušného roku do 30. apríla nasledujúceho roku.

8. Účastníkmi konania na registráciu hráča je hráč (u hráčov do 
18 rokov aj jeho zákonní zástupcovia), žiadajúci o registráciu a 
klub, ku ktorému žiada hráč o príslušnosť.

9. Pre potreby registračného konania sa ako právoplatné uzná-
vajú iba také hráčske zmluvy vrátane dodatkov k nim, ktoré sú 
riadne zaregistrované na SZĽH v súlade s čl. 20 SP SZĽH.

10. MaKo SZĽH po schválení Výkonným výborom SZĽH (ďalej len 
VV SZĽH) zverejňuje pre potreby oddielov a klubov záväzné 
formuláre využívané pre matričné úkony na oficiálnej webovej 
stránke SZĽH (www.hockeyslovakia.sk).

11. Športovo - technický názov (t.j. názov na registračnom pre-
ukaze) klubu resp. oddielu prijatého za člena SZĽH VV SZĽH 
v zmysle čl. 4, ods. 3 Stanov SZĽH okrem obchodného mena 
resp. názvu musí obsahovať aj názov obce, v ktorej klub resp. 
oddiel vykonáva športovú hokejovú činnosť. 

 Športovo-technický názov sa okrem iného uvádza aj v regis-
tračných preukazoch hráčov. K tomu nový klub na Matriku 
SZĽH predloží riadne a čitateľne vyplnené formuláre:

 - formulár F 5-1/2 „Prihláška za riadneho člena SZĽH“ ktorého 
súčasťou musí byť  F 5-2 „Zdôvodnenie  k prihláške za riadneho 
člena SZĽH“

 - formulár F 4 „Podpisové vzory hokejového klubu pre regis-
tračné a prestupové  vzťahy na príslušné obdobie.

12. Pri hlásení zmeny športovo-technického názvu klub, resp. od-
diel na Matriku SZĽH predloží  riadne a čitateľne vyplnený: 

   - formulár F 7b „Výmena KRP pri zmene športovo-technického 
názvu klubu“,ktorého súčasťou musí byť relevantný výpis roz-
hodnutia príslušného orgánu o takejto zmene.

13. MaKo SZĽH v registračnom konaní rozhoduje o registrácii hráča 
v materskom klube, o zmene doby registrácie, zrušením regis-
trácie, obnovením registrácie a o zmenách všetkých skutoč-
ností súvisiacich s registráciou. Po schválení VV SZĽH o príjatí 
právnickej osoby (hokejového klubu) za riadneho člena SZĽH 
evidenčné číslo člena prideľuje Matrika SZĽH.

14. Písomnosti, ktoré sú určené MaKo SZĽH v rámci registračných 
vzťahov sa doručujú MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH  dopo-
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ručenou poštou a označujú sa aktuálnym odtlačkom pečiatky 
klubu, dátumom a podpismi dvoch zodpovedných zástupcov 
klubu, ak ďalej nie je stanovené inak. Každú zmenu, najmä 
zmenu názvu alebo obchodného mena, zmenu sídla, zmenu 
zodpovedného zástupcu, zmenu vo vzťahu medzi klubom a 
hráčom, zmeny všetkých skutočností už registrovaného hrá-
ča je klub povinný nahlásiť bezodkladne, najneskôr do 15 dní 
v písomnej forme doporučenou poštou MaKo SZĽH na adresu 
Matriky SZĽH, s podpisom štatutárneho zástupcu klubu.

15. Akékoľvek  pozmeňovanie, kopírovanie predpísaných tlačív a 
formulárov používaných v registračných vzťahoch sa považuje 
za  neoprávnené a má za následok podnet  k začatiu discipli-
nárneho konania príslušnými orgánmi SZĽH.

16. Na neúplné podania, ktoré nie sú v  súlade s  RP SZĽH MaKo 
SZĽH neprihliada a registračné konanie nezačne.

17. MaKo SZĽH  si môže vyžiadať aj ďalšie doklady na účely zistenia 
alebo preverenia skutočného stavu.

18. Akékoľvek špecifické resp. sporné prípady v  registračných 
vzťahoch v duchu platných noriem SZĽH rieši MaKo SZĽH.

19. Akékoľvek porušenie ustanovení  RP SZĽH bude predmetom 
konania Disciplinárnej komisie SZĽH.

20. Dokumenty podliehajúce schváleniu VV SZĽH sa predkladajú 
doporučenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH naj-
neskôr 7 dní pred zasadaním VV SZĽH.

 - formulár F 5-1/2 „Prihláška za riadneho člena SZĽH“ 
 - formulár F 4 „Podpisové vzory hokejového klubu pre regis-

tračné a prestupové vzťahy na príslušné obdobie. (viď. manuál 
RP SZĽH čl. 1 bod 20)

21. Spôsobilosť hráča vlastnými právnymi úkonmi v registračných 
vzťahoch  nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká v 
plnom rozsahu, pokiaľ  ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď 
hráč dovŕši 18. rok svojho veku. Pokiaľ hráč nedovŕši 18. rok 
veku, konajú za neho jeho zákonní zástupcovia.

22. Pôsobenie družstiev zahraničných klubov, v súťažiach riade-
ných SZĽH podlieha schváleniu VV SZĽH. Kluby a hráči týchto 
družstiev podliehajú registrácii Matrikou SZĽH.

23. Pôsobenie družstiev klubov riadnych členov SZĽH v zahra-
ničných súťažiach podlieha schváleniu VV SZĽH. Kluby a hráči 
týchto družstiev podliehajú registrácii Matrikou SZĽH.

24. MaKo SZĽH resp. Matrika SZĽH informácie k príslušnosti hráčov 
ku klubom a zmeny vykonané u hráčov súvisiace s RP SZĽH po-
skytuje len na základe písomných žiadostí dotknutých osôb.

* V celom predpise, ak nie je stanovené inak sa pod pojmom hráč rozumie aj hráčka.
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Článok 2
PODKLADY NA REGISTRÁCIU

1a. Podkladom na vystavenie registračného preukazu sú:
 - dovŕšenie 6 rokov veku v danom kalendárnom roku,
 - riadne a čitateľne vyplnené tlačivo T 1 „Prihláška na regis-

tráciu  v SZĽH  a k príslušnosti ku klubu - Ľadový hokej“ ( ďalej 
len Prihláška), (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 1,2.) - riadne  
a čitateľne vyplnený formulár  F 23b /resp. F 23a/ Potvrdenie  
školy“ s vyznačením navštevovaného ročníka povinnej školskej 
dochádzky ktorú hráč navštevuje, alebo obojstrannú prihlášku 
s potvrdením školy, 

 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F16 „Zoznam hráčov 
pri prvotnej registrácii v SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 
1b).

 - originál rodného listu s rodným číslom*, alebo jeho úradne 
overená fotokópia, príp. cestovný pas (* v zmysle Zák. č. 428 
/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov)

 - 1 x fotografia hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršia ako 
jeden mesiac,

 - doklad o úhrade 3 € za vystavenie jedného registračného 
preukazu  hradí hráč / hráčka* poštovou poukážkou na účet 
SZĽH, bezhotovostným prevodom  na účet SZĽH, alebo v hoto-
vosti v pokladni SZĽH. 

 Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané vykonať 
ďalšie zmeny.

 - pri hromadne predkladaných podkladoch na registráciu hrá-
čov priloží klub aj riadne a čitateľne vyplnený formulár F 16 
„Zoznam hráčov pri prvotnej registrácii v SZĽH a príslušnosti ku 
klubu ľadového hokeja“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 1a),

2. Podklady  na registráciu podáva hráč, resp. hráč  prostredníc-
tvom klubu, v ktorom chce byť registrovaný.  Tlačivo  T1 „Pri-
hláška na registráciu - Ľadový hokej“ nesmie byť staršie ako 30 
dní odo dňa jej podpísania hráčom, (u hráča, ktorý nedovŕšil  
18. rok svojho veku aj podpis jeho zákonného zástupcu). Za 
riadne vyplnenie a pravdivosť údajov zodpovedá klub.  

3. Vyhotovené podklady na  registráciu zašle klub doporučenou 
poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH. 
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Článok 3
REGISTRAČNÝ PREUKAZ

1. MaKo SZĽH preverí podklady predložené na registráciu a ak sú 
splnené všetky podmienky na vykonanie registrácie podľa toh-
to RP SZĽH, vykoná registráciu hráča najneskôr do 30 dní odo 
dňa doručenia podkladov.

2. a) Ak MaKo SZĽH zistí, že hráč už je právoplatne registrovaný 
za klub alebo podal viac podkladov na registráciu do rôznych 
klubov, postúpi takéto podklady Disciplinárnej komisii SZĽH 
(ďalej len DK SZĽH).

 b) Ak MaKo SZĽH zistí administratívne nedostatky, vráti podkla-
dy späť klubu, pričom vyzve účastníka, aby nesprávne, neúpl-
né alebo nezrozumiteľné podklady doplnil alebo opravil v leho-
te, ktorú určí, pričom táto nemôže byť kratšia ako desať dní.  
V oznámení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. 
Vklad sa nevracia. Ak účastník v lehote podľa predchádzajúcej 
vety podklady neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedos-
tatok nemožno v konaní pokračovať, MaKo SZĽH odmietne pri-
hlášku na registráciu. Na iné podklady, ktoré podľa svojho ob-
sahu nespĺňajú náležitosti podľa čl. 2 ods. 1 a 3  RP SZĽH, ak nie 
je riadne opravené alebo doplnené, MaKo SZĽH neprihliada.

3. Právoplatné vykonanie registrácie Matrikou SZĽH alebo vy-
konanie jej zmeny v súlade s PP alebo RP SZĽH je splnené:
a) po vyznačení na prihláške na registráciu:- registračného 
čísla hráča,- dátumu registrácie,- dátumu zmeny registrácie, 
b) vystavením nového registračného preukazu,c) založením 
prihlášky na registráciu podľa abecedy do evidencieMaKo 
SZĽH,d) odoslaním nového registračného preukazu hráčovi 
poštou,prostredníctvom klubu alebo jeho osobným prevza-
tím zodpovedným zástupcom klubu, ak nie je ďalej stanovené 
inak. 

4. Registráciu je možné vykonať aj na počkanie po uhradení 7 € 
za expresnú službu spojenú s vyhotovením jedného registrač-
ného preukazu (hradí hráč / hráčka). 

 Túto službu možno využiť len jednorazovo max. na vyhotove-
nie 3 ks registrač¬ných preukazov.

5. Výmena registračného preukazu sa vykonáva po ukončení je-
hoplatnosti, alebo v prípade zmeny údajov na registračnom 
preukaze, ak nie je ďalej uvedené inak. Doba platnosti kmeňo-
vého registračného preukazu je zvyčajne na 5 rokov u kate-
górie seniori, ženy. U ostatných kategórií na obdobie trvania 
vekovej kategórie a to tak, aby pri prechode do vyššej kate-
górie bola aktuálna fotografia hráča, rozmeru 2,5 x 3,5 cm 
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nie staršia ako jeden mesiac. Za predloženie registračného 
preukazu na výmenu zodpovedá klub. Pri výmene kmeňového 
registračného preukazu klub na Matriku SZĽH predloží : 

 - riadne a čitateľne vyplnený formulár F7a „Výmena KRP“  (viď. 
manuál RP SZĽH čl. 3 bod 5a).

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka). Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané 
vykonať ďalšie zmeny.

6. Pri výmene registračného preukazu z dôvodu zmeny názvu 
alebo obchodného mena klubu sa postupuje, tak ako v zmysle 
čl. 4 ods. 1b RP SZĽH.(viď. manuál RP SZĽH čl. 4 bod 1b).

7. Ak dôjde ku strate, poškodeniu alebo zničeniu registračného 
preukazu hráča, požiada hráč prostredníctvom klubu MaKo 
SZĽH o vystavenie duplikátu registračného preukazu. Klub na 
Matriku SZĽH predloží riadne a čitateľne vyplnený  formulár 
F 11 „Žiadosť o vystavenie duplikátu registračného preukazu“ 
(viď. manuál RP SZĽH čl. 3 bod 7)

 Vo svojej žiadosti uvedie dôvody na vystavenie duplikátu. Za 
vystavenie duplikátu hráč uhradí sankciu 10 €. Skutočnosť, že 
ide o duplikát Matrika SZĽH vyznačí do svojej evidencie a na 
registračný preukaz.

 Bez úhrad stanovených v čl.7 RP SZĽH je zakázané vykonať ďal-
šie zmeny.

8. Podľa druhu registrácie vystavuje Matrika SZĽH dva základné 
druhy registračných preukazov:

 a) kmeňový registračný preukaz /ďalej KRP/ , ktorý vyjadruje 
príslušnosť hráča k materskému klubu a vystavuje sa pri prvej 
registrácii hráča v kluboch SZĽH a pri prestupe hráča do klubu 
SZĽH,

 b) hosťovací registračný preukaz /ďalej HRP/ , ktorý označuje 
klub SZĽH, v ktorom hráč pôsobí počas hosťovania.

9. Registračný preukaz je majetkom hráča. Náklady za jeho vy-
stavenie a obnovu je povinný hradiť hráč/hráčka.  

10. Ak hráč žiada o vydanie registračného preukazu zašle doporu-
čenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH: 

 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F 24 „Žiadosť o vydanie 
registračného preukazu hráča“ (viď. manuál RP SZĽH čl.3 bod 
10)

 - formulár F 10b „Potvrdenie klubu o vysporiadaní prípad-
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ných záväzkov hráča voči klubu“ (viď. manuál RP SZĽH čl.5 bod 
10b),

 MaKo SZĽH kompletné materiály zaeviduje, vytvorí kópie ori-
ginálov a originály zašle doporučenou poštou na vyjadrenie 
klubu. 

 Ak hráč má vysporiadané prípadne finančné a materiálne zá-
väzky voči klubu, klub doporučenou poštou zašle MaKo SZĽH 
na adresu Matriky SZĽH žiadaný registračný preukaz hráča. 

 Ak hráč nemá vysporiadané prípadne finančné a materiálne 
záväzky voči klubu, klub doporučenou poštou zašle MaKo SZĽH  
na adresu Matriky SZĽH podrobný výpis nevysporiadaných fi-
nančných a materiálnych podlžností hráča voči klubu. 

 Klub je povinný  najneskôr do 72 hodín od písomného doru-
čenia žiadané materiály doručiť MaKo SZĽH  na adresu Matriky 
SZĽH.

 Nesplnenie si tejto povinnosti klubom sa považuje za discipli-
nárne previnenie a má za následok podnet  k začatiu discipli-
nárneho konania príslušnými orgánmi SZĽH.

 Matrika SZĽH doporučenou poštou oboznámi hráča so skutko-
vým stavom a doporučí hráčovi ďalší postup v súlade s platnou 
legislatívou SZĽH.

Článok 4
ZMENY REGISTRÁCIE

1. Zmeny v registrácii je možné vykonať v prípadoch:
 a. prestupu alebo hosťovania hráča,  predčasného ukončenia 

hosťovania hráča,
 b. zmeny názvu, alebo obchodného mena klubu**,
 c. transformácie klubu**,
 d. hromadného prestupu hráčov do novovznikutého klubu**,
 e. zrušenia klubu**,
 f. registrácie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity**,
 g. ukončenia registrácie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity**, 

h. hromadného prestupu hráčov vekovej kategórie žiaci, do-
rastenci, juniori v rámci existujúceho ZDRUŽENIA bez právnej 
subjektivity riadnych členov SZĽH

 **Dokumenty podliehajúce schváleniu VV SZĽH**
1a. Zmena registrácie prestupom, hosťovaním, predčasným  ukon-

čením hosťovania hráča,  (1a - viď. PP SZĽH čl. 6) 
1b. Ak dôjde ku zmene názvu alebo obchodného mena klubu  

z hľadiska registrácie je klub povinný túto skutočnosť ozná-
miť bez zbytočného odkladu MaKo SZĽH na adresu Matriky 
SZĽH. Matrika SZĽH zaznačí túto zmenu vo všetkých registrač-
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ných preukazoch hráčov až schválením zmeny rozhodnutím  
VV SZĽH  . 

 K tomu klub na Matriku SZĽH predloží:
 -riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F 12a „Prihláška - Zmena 

názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrácie“ a 
- riadne a čitateľne vyplnený  formulár F 12b „Zoznam hráčov 
- Zmena názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska regis-
trácie“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 4 bod 1b).

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o  úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč / 
hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané 
vykonať ďalšie zmeny.

 Pri schválení zmeny názvu klubu rozhodnutím VV SZĽH a ur-
čení termínového kalendára výmeny registračných preukazov 
pre jednotlivé vekové kategórie majú hráči materského klubu 
ako i hráči hosťujúci v tomto  klube (v súlade s PP SZĽH) prá-
vo štartovať s pôvodným alebo s novým názvom klubu. Po 
uplynutí termínu výmeny preukazov Matrikou SZĽH nesmie 
hráč štartovať vo vekovej kategórii s pôvodným názvom klu-
bu. Každý takýto štart hráča je považovaný za neoprávnený. 
Ostatní hráči, ktorým neboli registračné preukazy materské-
ho klubu najneskôr do 12 mesiacov po zmene názvu klubu 
(pôvodného klubu) vymenené, budú MaKo SZĽH automaticky 
vyradení z hráčskej evidencie pôvodného klubu. Ustanovenie 
platí v prípade „Zmeny názvu alebo obchodného mena klubu“ 
ak sa nemení  IČO klubu.

1c Transformáciou klubu sa rozumie zmena právnej formy klubu 
na inú právnu formu klubu, pričom môže ísť o:

1ca - transformáciu klubu, ktorý je obchodnou spoločnosťou ale-
bo družstvom podľa Obchodného zákonníka na inú právnu 
formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo; pritom klub 
ako právnická osoba nezaniká (t.j. transformovaný klub je uni-
verzálnym právnym nástupcom transformujúceho sa - pôvod-
ného - klubu) a platí primerane postup ako pri zmene názvu 
alebo obchodného mena klubu podľa ods. 1b RP SZĽH

 K tomu klub na Matriku SZĽH predloží:
  - riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F 12a „Prihláška - Zme-

na názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska registrá-
cie“ a 

 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár F 12b „Zoznam hráčov 
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- Zmena názvu alebo obchodného mena klubu z hľadiska regis-
trácie“ ( viď. manuál RP SZĽH čl.4 bod 2.)

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka) *.

  Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané vykonať 
ďalšie zmeny.

1cb - transformáciu klubu inak než podľa písm. a), pričom transfor-
movaný (nový) klub nie je univerzálnym právnym nástupcom 
transformujúceho sa (pôvodného) klubu; pritom je okrem 
náležitostí uvedených v ods. 2 podmienkou uzavretie osobit-
nej zmluvy o prevode práv a záväzkov z transformujúceho sa 
klubu na transformovaný klub a súhlas hráča s prestupom do 
transformovaného klubu potvrdený jeho vlastnoručným pod-
pisom, (v prípade hráča, ktorý nedovŕšil 18. rok svojho veku aj 
podpismi jeho zákonných zástupcov). Pri transformácii klubu 
je klub povinný ponúknuť každémuhráčovi možnosť prestupu 
do transformovaného klubu. V prípade písomného nesúhla-
su hráča nie je nový klub povinný prevziať jeho záväzky (toto 
ustanovenie o transformácii primerane platí pre postúpenie 
licencie).

 K tomu klub na Matriku SZĽH predloží:
  - riadne a čitateľne vyplnený formulár F 13 „Transformácia klu-

bu - z hľadiska zmeny registrácie“ (viď. manuál RP SZĽH čl.4 
bod 1cb).

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka) *. 

 Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané vykonať 
ďalšie zmeny.

 Hromadným prestupom hráčov do novovzniknutého klubu sa 
rozumie súčasný prestup viac ako 50 % hráčov družstva prí-
slušnej vekovej kategórie z pôvodného klubu.

1d. Ak má klub záujem odstúpiť licenciu na účasť v súťaži v prípade 
hromadného prestupu hráčov alebo v prípade transformácie 
klubu podľa ods. 1cb, sú kluby povinné túto skutočnosť ozná-
miť bez zbytočného odkladu na Matriku SZĽH.



REGISTRAČNÝ PORIADOK/2015114

 Podmienkou odstúpenia licencie je uzavretie osobitnej zmluvy 
na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie. Náležitosti zmluvy 
upravuje samostatná Smernica.

 K tomu nadobúdajúci klub na Matriku SZĽH predloží :
 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F 14 „Hromadný pre-

stup hráčov do novovzniknutého klubu  z hľadiska zmeny re-
gistrácie“  (viď. manuál RP SZĽH čl. 4 bod 1d).

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac 

 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka).

 Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané vykonať 
ďalšie zmeny.

 1e. Pokiaľ materský klub právne zanikne a jeho členstvo v SZĽH 
bolo (v súlade s čl. 4 ods. 9 Stanov SZĽH) VV SZĽH  zrušené, re-
gistračné preukazy hráčov v tomto klube automaticky strácajú 
platnosť a hráč od tohto termínu nemôže už dalej štartovať na 
takýto registračný preukaz.

 Klub na Matriku SZĽH predloží:  
 a) riadne a čitateľne vyplnený formulár F18 „Zánik riadneho 

členstva v SZĽH ukončenie členstva v SZĽH“ (viď. manuál RP 
SZĽH čl. 4 bod 1e). 

 V tomto prípade títo hráči majú právo na zaregistrovanie do 
nového klubu najskôr však po uplynutí  15 dní odo dňa zruše-
nia registrácie za pôvodný klub  v súlade s  RP SZĽH.

1f. Hráči hokejových klubov združených v zmysle čl. 4, ods. 11 
Stanov SZĽH môžu v súťažiach SZĽH štartovať pod jednotným 
registračným názvom.“

 Podmienkou je uzavretie  ZMLUVY O ZDRUŽENÍ bez právnej sub-
jektivity riadnych členov SZĽH a súčasne so žiadosťou schvá-
lenie evidencie ZDRUŽENIA  bez právnej subjektivity riadnych 
členov SZĽH VV SZĽH.

 Pri žiadosti  o  schválenie evidencie ZDRUŽENIA  bez právej sub-
jektivity riadnych členov SZĽH  kluby na Matriku SZĽH predložia: 
- riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F 6a resp. F 6b „Prihláš-
ka na evidenciu ZDRUŽENIA  bez právnej subjektivity 2 resp. 3 
riadnych členov  SZĽH a

 - súčasne formulár F 22 „Výmena KRP v rámci Z D R U Ž E N I A 
bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH“  viď. manuál RP 
SZĽH čl.4 bod 6a 

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,
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 - dovtedy platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč 
/ hráčka) *.

 Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané vykonať 
ďalšie zmeny.

1g. Pri žiadosti  o ukončenie evidencie ZDRUŽENIA  bez právnej 
subjektivity riadnych členov SZĽH  kluby  MaKo SZĽH  na adresu  
Matriky  SZĽH predložia:

 - ukončenie ZMLUVY O ZDRUŽENÍ bez právnej subjektivity riad-
nych členov SZĽH

 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár F 17a resp. F 17b „Ukon-
čenie evidencie ZDRUŽENIA  bez právnej subjektivity 2 resp. 3 
riadnych členov  SZĽH. 

 Po vyradení z  evidencie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 
riadnych členov SZĽH Výkonným výborom SZĽH predložia klu-
by MaKO SZĽH na adresu Matriky SZĽH: 

 - formulár F22 „Výmena KRP v rámci Z D R U Ž E N I A bez práv-
nej subjektivity riadnych členov SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 
4 bod 1g) 

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč / 
hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané 
vykonať ďalšie zmeny.

1h. K žiadosti o hromadný prestup hráčov vekovej kategórie žiaci, 
dorastenci, juniori v rámci existujúceho (vytvoreného) ZDRU-
ŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH kluby na 
Matriku SZĽH predložia:

 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F15 „Žiadosť o hro-
madný prestup hráčov vekovej kategórie žiaci, dorasteneci, 
juniori, (viď. manuál RP SZĽH čl. 4 bod 1h).

 - 1 x fotografiu hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršiu ako 
jeden mesiac,

 - platný registračný preukaz,
 - potvrdenie o úhrade 3 € za zmenu registrácie v registrač-

nom preukaze hráča za jeden registračný preukaz (hradí hráč / 
hráčka) *. Bez úhrad stanovených v čl. 10 RP SZĽH je zakázané 
vykonať ďalšie zmeny. Ostatní hráči, ktorí neprestúpili v rámci 
hromadného prestupu budú riešení v zmysle čl. 5, čl. 6, písm. 
a), b), c), d) a čl. 7 PP SZĽH, ak nie je určené inak.
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2. Registračný preukaz obsahuje:
 a) 1. meno a priezvisko hráča,
  2. dátum narodenia hráča, u zahraničných hráčov aj so  

  skratkou štátu
  3. dobu platnosti, na ktorú bol vydaný,
  4. názov materského klubu,
  5. registračné číslo,
  6. fotografiu hráča s rozmermi 2,5 cm x 3,5 cm, s aktuálnym  

  odtlačkom pečiatky Matriky SZĽH.
 b) 1. vyznačenie jednotného spoločného názvu ZDRUŽENIA bez  

 právnej subjektivity, a to aj za článkom hosťovania povole- 
 ného len v zmysle čl. 10, 11 PP SZĽH, 

  2. článok, podľa ktorého bolo hráčovi povolené hosťovanie,  
 názov hosťovacieho  klubu, príp. vyznačenie vekovej kate- 
 górie za akú môže hráč  štartovať v novom, ako i v mater- 
 skom  klube.

Článok 5
ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Zrušenie registrácie hráča  je možné vykonať:
 a. klubom
 b. hráčom
 c. rozhodnutím SZĽH o povolení nelimitovaného transferu 
 d. uplynutím doby platnosti KRP
 e. rozhodnutím SZĽH v prípade kmeňového hráča klubu, ktorý 

je v konkurze, ak hráč nemá uzavretú platnú hráčsku zmluvu 
s týmto klubom. Takýto hráč sa stáva neregistrovaným hrá-
čom.“.

1. Návrh na zrušenie registrácie podáva písomne klub, v ktorom 
je hráč zaregistrovaný, alebo hráč. Žiadosti sa predkladajú do-
poručenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH.

2. Ak žiada o zrušenie registrácie klub, MaKo SZĽH na adresu Mat-
riky SZĽH klub predloží :

 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár  F 9, „Zrušenie registrá-
cie hráčov klubom na Matrike SZĽH“, 

 - dovtedy platné registračné preukazy hráčov, menovite uve-
dených v zozname (viď. manuál RP SZĽH čl. 5 bod 2).

 Klub je povinný oznámiť doporučenou poštou hráčom, že im 
ruší registráciu a toto dá na vedomie MaKo SZĽH na adresu 
Matriky SZĽH.

3. Ak žiada o zrušenie registrácie hráč, MaKo SZĽH na adresu Mat-
riky SZĽH hráč predloží :

 - riadne a čitateľne vyplnený  formulár F 10a „Zrušenie regis-
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trácie hráčom na Matrike SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 5 bod 
3).

 -registračný preukaz.
 Zároveň osobne alebo doporučenou poštou materskému klu-

bu hráč predloží:
 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F24 „Žiadosť o vydanie 

registračného preukazu hráča“  (viď. manuál RP SZĽH čl. 5 bod 
3)

 - formulár F 10b „Potvrdenie klubu o vysporiadaní prípadných 
záväzkov hráča voči klubu“  (viď. manuál RP SZĽH čl. 5 bod 3), 
vytvorí  kópie originálov  a tie zašle doporučenou poštou MaKo 
SZĽH na adresu Matriky SZĽH.
a) Ak hráč má vysporiadané prípadne finančné a materiálne 

záväzky voči klubu klub je povinný najneskôr do 72 hodín 
od písomného doručenia vyjadriť sa k požiadavke hráča a 
potvrdené materiály zaslať doporučenou poštou na adresu 
hráča. 

 V prípade, že klub hráčovi nevydá registračný preukaz resp. 
nedá vyjadrenie k „Potvrdeniu klubu o vysporiadaní prí-
padných záväzkov hráča voči klubu“, túto skutočnosť hráč 
uvedie do svojej žiadosti, ktorú zašle osobne alebo dopo-
ručenou poštou  MaKo SZĽH,na adresu Matriky SZĽH, ktorá 
si registračný preukaz resp. vyjadrenie „Potvrdenia klubu 
o vysporiadaní prípadných záväzkov hráča voči klubu“, od 
klubu vyžiada. 

b) Ak hráč nemá vysporiadané prípadne finančné a materi-
álne záväzky voči klubu, klub je povinný najneskôr do 72 
hodín doporučenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky 
SZĽH zaslať podrobný výpis z karty hráča o nevysporiada-
ných finančných a materiálnych podlžnostiach hráča voči 
klubu. Nesplnenie si týchto povinností klubom sa považuje 
za disciplinárne porušenie a má za následok podnet k zača-
tiu disciplinárneho konania príslušnými orgánmi SZĽH.

c) Ak hráč požiada klub len o vydanie registračného preukazu 
predloží osobne alebo zašle doporučenou poštou na adresu 
materskému klubu:

 - riadne a čitateľne vyplnený formulár F24 „Žiadosť o vyda-
nie registračného preukazu hráča“ 

 Klub je povinný najneskôr do 72 hodín od písomného alebo 
osobného doručenia žiadosti hráča zaslať registračný pre-
ukaz na adresu hráča. V prípade, že klub hráčovi nevydá 
registračný preukaz túto skutočnosť písomne oznámi na  
MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH
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 Nesplnenie si týchto povinností klubom sa považuje za dis-
ciplinárne porušenie a má za následok podnet k začatiu dis-
ciplinárneho konania príslušnými orgánmi SZĽH.

4. V prípade, ak hráč podáva žiadosť o povolenie nelimitovaného 
transferu do klubu iného hokejového zväzu, je materský klub 
povinný zabezpečiť, aby hráč zároveň so žiadosťou o povole-
nie nelimitovaného transferu odovzdal svoj registračný pre-
ukaz  do 72 hodín na Matriku SZĽH. Právoplatným rozhodnu-
tím SZĽH o povolení nelimitovaného transferu hráča do klubu 
iného hokejového zväzu bude hráč  Matrikou SZĽH  vyradený  
z hráčskej evidencie materského klubu. 

5. V prípade, ak hráč podáva žiadosť o povolenie limitovaného 
transferu do klubu iného hokejového zväzu:

 a) z materského klubu, je materský klub povinný zabezpečiť, 
aby hráč zároveň so žiadosťou o povolenie limitovaného trans-
feru v klube iného hokejového zväzu odovzdal aj jeho kmeňo-
vý registračný preukaz do 72 hodín na medzinárodné oddele-
nie SZĽH,

 b) počas hosťovania je posledný ( t.j. hosťujúci ) klub povinný 
zabezpečiť, aby hráč zároveň so žiadosťou o povolenie časovo 
limitovaného transferu v klube iného hokejového zväzu odo-
vzdal hosťovací registračný preukaz do 72 hodín na medziná-
rodné oddelenie SZĽH. Porušenie ustanovení  čl. 4 a čl. 5, písm. 
a), b) tohto poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie, 
ktoré prerokuje Disciplinárna komisia SZĽH na základe podnetu 
Medzinárodného oddelenia SZĽH.

6. Hráč, ktorému uplynula doba platnosti KRP, nemá žiadne hos-
ťovanie, alebo transfer, ani platnú hráčsku zmluvu zaregistro-
vanú na SZĽH a jeho KRP nebol predložený ním, alebo klubom 
na výmenu po uplynutí dvoch kompletných po sebe nasledu-
júcich súťažných sezón od doby skončenia platnosti jeho kme-
ňového registračného preukazu, bude Matrikou SZĽH automa-
ticky vyradený z hráčskej evidencie materského klubu.

7. Ak MaKo SZĽH zruší registráciu na vlastnú žiadosť hráča, Mat-
rika SZĽH oznámi písomne doporučenou poštou termín zru-
šenia registrácie hráča hráčovi a materskému klubu a žiadosť 
na zrušenie registrácie eviduje po dobu 12 mesiacov a po jej 
vybavení túto odkladá na dalších 12 mesiacov. 

8. Hráči s uzatvorenou platnou hráčskou zmluvou zaregistrova-
nou na SZĽH s hokejovým klubom,  s platným hosťovaním resp. 
limitovaným transferom môžu žiadať o zrušenie registrácie až 
po ukončení platnosti hráčskej zmluvy, hosťovania , resp. limi-
tovaného transferu. Klub, ktorý má uzatvorenú platnú hráčs-
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ku zmluvu zaregistrovanú na SZĽH s hráčom, alebo hráč má 
platné hosťovanie, resp. limitovaný  transfer,môže klub žiadať 
o zrušenie registrácie tohto hráča až po ukončení platnosti 
hráčskej zmluvy, hosťovania, resp. limitovaného transferu.

9. Ak hráč požiada o zrušenie registrácie na vlastnú žiadosť, ne-
môže mu byť vydaný súhlas s transferom a takýto hráč nemô-
že hrať v žiadnych domácich i zahraničných súťažiach po dobu 
12 mesiacov od vydania písomného rozhodnutia o zrušení re-
gistrácie MaKo SZĽH, okrem prípadu podľa čl. 6, ods. 1.1. písm. 
a) tohto RP SZĽH, kedy hráč môže hrať vo všetkých súťažiach.
Termín zrušenia registrácie hráča určí MaKo SZĽH na základe 
kompletnosti podkladov a do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti 
písomným rozhodnutím doporučenou poštou vyrozumie žia-
dateľa. 

10. Hráčovi, ktorý má udelený disciplinárny trest zastavenia čin-
nosti nemôže byť počas trestu byť povolené zrušenie registrá-
cie, limitovaný alebo nelimitovaný transfer. 

Článok 6
OBNOVENIE REGISTRÁCIE HRÁČA

1. Hráčovi, ktorému bola zrušená registrácia na jeho žiadosť, 
môže byť znovu vykonaná registrácia za iný klub najskôr za 12 
mesiacov odo dňa zrušenia. Termín zrušenia registrácie hráča 
určí MaKo SZĽH na základe kompletnosti podkladov a do 30 dní 
odo dňa prijatia žiadosti písomným rozhodnutím vyrozumie 
žiadateľa. Za pôvodný klub kedykoľvek.

 1.1.Hráčovi, ktorému bola zrušená registrácia na jeho žiadosť, 
môže byť znovu vykonaná registrácia: 

 a) za pôvodný klub kedykoľvek,
 b) za iný klub najskôr za 12 mesiacov odo dňa zrušenia regis-

trácie.
 1.2. Hráčovi, ktorému bola zrušená registrácia na žiadosť klu-

bu, môže byť znovu vykonaná registrácia:
 a) za pôvodný klub kedykoľvek,
 b) za iný klub najskôr 15 dní odo dňa zrušenia registrácie,
 c) v prípade hráča do 15 rokov je lehota stanovená na 30 dní,
 d) v prípade hráčov seniorskej kategórie nad 21 rokov mater-

ských kluboch Extraligy a 1.ligy bez hráčskej zmluvy zaregis-
trovanej na SZĽH kedykoľvek,

 1.3. Hráčovi, ktorému bola automaticky zrušená registrácia v 
zmysle čl. 4 bod 7 a čl. 5. bod 6 RP SZĽH môže by znovu vy-
konaná registrácia za nový klub najskôr po 15 dňoch odo dňa 
zrušenia registrácie za pôvodný klub.
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2. V prípade znovu vykonanej registrácie hráča sa postupuje ako 
v prípade prvej registrácie.

 a) Podklady na registráciu podáva hráč  resp. hráč prostredníc-
tvom  klubu, v ktorom chce byť registrovaný. Tlačivo  T1 „Pri-
hláška na registráciu - Ľadový hokej“ nesmie byť staršie ako 30 
dní odo dňa jej podpísania hráčom, (u hráča, ktorý nedovŕšil  
18. rok veku aj podpis jeho zákonného zástupcu). V prípade, 
že podklady podáva hráč prostredníctvom klubu, za riadne vy-
plnenie a pravdivosť údajov zodpovedá klub.

 Vyhotovené podklady na registráciu hráča zašle klub doporu-
čenou poštou MaKo SZĽH na adresu Matriky SZĽH a to:

 - riadne a čitateľne vyplnené tlačivo T1 „Prihláška na registrá-
ciu - Ľadový hokej“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 6 bod 2)

 - 1 x fotografia hráča rozmeru 2,5 x 3,5 cm, nie staršia ako 
jeden  mesiac,

 - doklad o úhrade 3 € za vystavenie jedného registračného 
preukazu; hradí hráč / hráčka* poštovou poukážkou na účet  
SZĽH, bezhotovostným prevodom na účet SZĽH, alebo v hoto-
vosti v pokladni SZĽH. Bez úhrad stanovených v čl.10 RP SZĽH 
je zakázané vykonať ďalšie zmeny.

Článok 7
Oznámenie o rozhodnutí

1. Zrušenie registrácie na žiadosť hráča sa oznamuje písomne 
hráčovi a materskému klubu doporučenou poštou do 5 dní po 
schválení  MaKo SZĽH Matrikou SZĽH. 

Článok 8
Odvolanie proti rozhodnutiu

1. Hráč, materský klub alebo nový klub sa môžu proti rozhod-
nutiu MaKo SZĽH odvolať doporučene poštou do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia MaKo SZĽH. Odvolacím orgánom voči 
rozhodnutiam MaKo SZĽH je VV SZĽH.

2. K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o úhrade  „sankčnej 
garancie“ na konto SZĽH vo výške (pri platbe fyzickou osobou 
– jednotlivcom je suma oslobodená od DPH, v prípade platby 
právnickou osobou – klubom je vrátane DPH): 

 - seniori   45 € VS 661
 - juniori a dorastenci 30 € VS 662
 - žiaci a ženy    5 € VS 663
3. Ak VV SZĽH zmení rozhodnutie MaKo SZĽH v prospech odvolá-

vateľa, „sankčná garancia“ sa vráti odvolávateľovi a toto roz-
hodnutie je konečné.
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Článok 9
Oznámenie o rozhodnutí

 Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do vybavenia odvolania 
platí rozhodnutie MaKo SZĽH.

Článok 10
ÚHRADY ZA SLUŽBY SPOJENÉ S REGISTRÁCIOU HRÁČA
Úhrada za jeden registračný preukaz (hradí hráč / hráčka): **

 Typ registrácie úhrada za 1 ks Variabilný symbol

  /1 preukaz

1. Základná registrácia 3 € 881

2. Výmena registračného 

 preukazu po dobe platnosti 3 € 882

3. Vystavenie duplikátu 10 € 883

4. Zmena názvu klubu 3 € 884

5. Výmena RP pri vytvorení ZDRU-

 ŽENIA bez právnej subjektivity 3 € 887

6. Úhrada za expresnú službu 

 (registrácia na počkanie) 7 € 885

7. Transformácia klubu, 

 hromadný prestup hráčov 3 € 886

Spôsob úhrad:
1. poštovým peňažným poukazom typu R
2. vložením hotovosti na bankový účet SZĽH
3. prevodným príkazom na bankový účet SZĽH
4. v hotovosti do pokladne SZĽH v pokladničných hodinách (iba 

úhrada za expresnú službu (registrácia na počkanie)

II.  Registrácia klubov, právnickych osôb
 V súlade s čl. 4 bod 6 Stanov SZĽH o prijatí za riadneho člena 

SZĽH rozhoduje VV SZĽH.
 PODKLADY NA REGISTRÁCIU KLUBU, PRÁVNICKEJ OSOBY
 1a. Pri žiadosti za riadneho člena SZĽH klub MaKo SZĽH na ad-

resu Matriky SZĽH predloží:
 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F 5 1/2 „Prihláška za 

riadneho člena SZĽH“ spolu s  „Zdôvodnením k Prihláške za 
riadneho člena SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 1a),

 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F 4 „Podpisové vzory 
hokejového klubu pre registračné a prestupové vzťahy  na ob-
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dobie od: do:„ (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 1b).
 1b. Pri žiadosti za riadneho člena SZĽH právnická osoba MaKo 

SZĽH na adresu Matriky SZĽH predloží:
 - riadne a čitateľne vyplnený formulár  F 5 1/2 „Prihláška za 

riadneho člena SZĽH“ spolu s „Zdôvodnením k Prihláške za riad-
neho člena SZĽH“ (viď. manuál RP SZĽH čl. 2 bod 1b),

 Právoplatné vykonanie registrácie klubu, právnickej osoby  
Matrikou SZĽH po schválení VV SZĽH je splnené pridelením evi-
denčného čísla, vystavením evidenčného listu člena, zaslaním 
doporučenou poštou oznámenia rozhodnutia VV SZĽH o pri-
jatí, neprijatí za člena a založením prihlášky za riadneho člena 
SZĽH, príp. ostatných dokumentov podľa abecedy do eviden-
cie MaKo SZĽH, ak nie je ďalej stanovené inak.

III. Registrácia iných osôb vyžadovaná v zmysle zákonov SR

Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Výmena registračných preukazov platných pred 15. májom 
1993 skončila dňom 31. decembra 1996. Pôvodná registrácia 
u hráčov, ktorí k 31. decembru 1996 nemali vymenené regis-
tračné preukazy sa ruší.

2. O prípadných sporoch rozhoduje Arbitrážna komisia SZĽH.
3. Porušenie ustanovení tohto RP SZĽH sa považuje za disciplinár-

ne previnenie, ktoré prerokuje Disciplinárna komisia SZĽH. 
4. Výklad tohoto RP SZĽH vykonáva VV SZĽH. Jeho zmeny a dopl-

nky schvaľuje Rada SZĽH alebo Kongres SZĽH.
5. Registračný poriadok SZĽH bol schválený mimoriadnym Kongre-

som SZĽH dňa 20.06.1998 s účinnosťou odo dňa 22.06.1998.
6. Posledné zmeny a doplnky Registračného poriadku SZĽH schvá-

lil Kongres SZĽH dňa 25. júna 2015 v Bratislave s účinnosťou od 
26. júna 2015 Zároveň sa vydáva úplné znenie Registračného 
poriadku SZĽH.

7. Ďalšie podmienky pre kluby SZĽH a hráčov v súťažiach neria-
dených SZĽH, alebo zahraničných klubov v súťažiach riadených 
SZĽH neupravené týmto Registračným poriadkom stanovuje 
osobitná Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobenia 
klubov (pre družstvá klubov – členov SZĽH v zahraničných sú-
ťažiach a zahraničné kluby v súťažiach SZĽH) 
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Tlačivá 

T 1   - Prihláška na registráciu (s potvrdením školy o povinnej  
    školskej dochádzke) 

T 2   - OHLÁSENIE : - PRESTUPU - HOSŤOVANIA – PREDČASNÉHO   
    ZRUŠENIA  HOSŤOVANIA

T 3   - POTVRDENIE : - o návšteve školy - o predčasnom ukončení  
   štúdia  

Formuláre** a ich číselné označenie:  

F 4 - Podpisové vzory hokejového klubu pre prestupové vzťahy 
   na obdobie: od - do
F 5 - Prihláška za riadneho člena SZĽH – list F5/1 + F5/2
F 6a - Prihláška na registráciu ZDRUŽENIA riadnych členov SZĽH  
  pre 2 HK
F 6b   -  Prihláška na registráciu ZDRUŽENIA riadnych členov SZĽH  
  pre 3 HK
F 7a - Výmena KRP po ukončení jeho platnosti
F 7b - Výmena KRP pri zmene športovo-technického názvu klubu 
F 8     -  Vrátenie HRP po ukončení hosťovania
F 9     - Zrušenie registrácie hráčov klubom na Matrike SZĽH
F 10   -  Zrušenie registrácie hráčom na Matrike SZĽH
F 11   - Žiadosť o vystavenie duplikátu registračného preukazu
F 12a -  Prihláška - Zmena v registrácii
          Zmena názvu alebo obchodného mena klubu 
  z hľadiska registrácie
F 12b - Zoznam hráčov 
  Zmena názvu alebo obchodného mena klubu 
  z hľadiska registrácie
F 13   -  Transformácia klubu z hľadiska zmeny registrácie
F 14   - Zmena registrácie – hromadný prestup hráčov
F 15   -  Hromadný prestup hráčov z kategórie ž, d, j
F 16   - Zoznam hráčov na registráciu v SZĽH  
F 17a -  Ukončenie registrácie ZDRUŽENIA 
  bez právnej subjektivity 2 HK
F 17b - Ukončenie registrácie ZDRUŽENIA 
  bez právnej subjektivity 3 HK
F 18 - Zánik riadneho členstva v SZĽH
F 19 - Zmena skutočnosti registrovaného hráča na Matrike SZLH
F 20 - Prehlásenie o nevlastneni registračného preukazu hráča 

F 21 - OZNÁMENIE o zmene registračných skutočností 
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  pri postúpení práv a záväzkov z profesionálnej zmluvy  
  (pre hráčov extraligových klubov)
F 22 - Výmena KRP pri   vytvorení  –  ukončení  ZDRUŽENIA bez  
  právnej subjektivity riadnych členov SZĽH
F 23 a  Potvrdenie školy – skupinové
F 23 b  Potvrdenie školy - individuálne
F 24  - Žiadosť o vydanie RP hráča

 ** Pozn.: - viď. www.hockeyslovakia.sk , Matrika SZĽH

Príloha č.1:
Smernica pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode práv a zá-
väzkov z klubu, ktorý je  držiteľom licencie na klub, ktorý je 
nadobúdateľom licencie.

Smernica pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode práv a záväzkov 
z klubu, ktorý je držiteľom licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom 
licencie.
V súlade s uznesením VV SZĽH zo dňa 30.09.2003 vydáva VV SZĽH 
pre uzavretie osobitnej zmluvy o prevode práv a záväzkov z klubu, 
ktorý je držiteľom licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie 
túto smernicu:

1. Zmluvu o prevode práv a záväzkov z klubu, ktorý je držiteľom 
licencie na klub, ktorý je nadobúdateľom licencie posudzuje od-
borná komisia stanovená Výkonným výborom SZĽH v zložení: 
predseda – člen VV SZĽH

 členovia – člen VV SZĽH alebo generálny sekretár SZĽH
   – športový riaditeľ SZĽH
   – ekonomický riaditeľ
   – právnik SZĽH
   – sekretár komisie
 Menovanie tejto odbornej komisie vykonáva VV SZĽH svojím 

písomným uznesením spravidla na dobu funkčného obdobia 
VV SZĽH a zmeny v zložení tejto komisie prináležia do kompe-
tencie VV SZĽH.

2. Predkladateľ je povinný doručiť zmluvu, príp. ďalšie relevantné 
materiály na komisiu najneskôr 14 dní pred plánovaným pre-
vodom licencie. Zmluva o odstúpení, resp. prevode licencie 
okrem splnených náležitostí uvedených v Smernici pre ude-
ľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou, najmä 
článku 3 musí obsahovať aj špecifické náležitosti zapracované 
v zmluve o postúpení práv a záväzkov (viď Poznámku 1).

3. Komisia posudzuje skutkový stav predložených materiálov, 
najmä zmluvu o prevode licencie a spracováva pre VV SZĽH 
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stanovisko. V prípade súhlasného stanoviska tejto komisie Vý-
konný výbor SZĽH prevod licencie schváli a v zmysle čl. 1, písm. 
n) SP SZĽH a čl.  1 „Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie 
a nakladanie s touto licenciou“ vydá rozhodnutie o udelení li-
cencie. V prípade zistenia nedostatkov v zmluve, resp. jej ne-
úplnosti vráti komisia zmluvu na dopracovanie predkladateľo-
vi so záväzným stanoviskom a určí termín kedy je upravenú 
zmluvu potrebné znovu predložiť. O tomto komisia písomne 
informuje VV SZĽH a riadiaci orgán príslušnej súťaže.

4. Základom pre odstúpenie licencie, resp. jej vydanie je iba taká 
zmluva o jej odstúpení, alebo prevode, ktorá bola akceptovaná 
a zaregistrovaná na SZĽH.

5. Bez súhlasného stanoviska odbornej komisie a riadiaceho 
orgánu príslušnej súťaže o odstúpení, resp. vydaní licencie  
VV SZĽH nemôže rozhodnúť.

Poznámka 1:
 Zmluva o postúpení práv a záväzkov medzi klubom držia-

cim licenciu a klubom, ktorý licenciu nadobúda musí byť 
písomná a musí obsahovať okrem náležitostí podľa vše-
obecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 
40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä :

• Záväzok držiteľa licencie previesť na nadobúdateľa vlastníc- 
ke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré 
slúžia prevádzkovaniu klubu alebo sa týkajú výkonu športovej 
činnosti, a záväzok nadobúdateľa prevziať záväzky držiteľa li- 
cencie súvisiace s klubom alebo s výkonom športovej činnosti 
a prípadne zaplatiť cenu za prevod licencie

• Na nadobúdateľa 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 držiteľa 
licencie na nadobúdateľa

• 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 držiteľa 
licencie na nadobúdateľa. Zoznam osôb musí byť obsiahnutý 
v zmluve (alebo v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú 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 hod-
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noty, pokiaľ nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie
• Držiteľ licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi všetky 

doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa tý-
kajú postúpených pohľadávok a práv

• Povinnosť nadobúdateľa dodržiavať Stanovy SZĽH a iné interné 
predpisy a smernice

• pri prevode licencie  v prípade konkurzu, resp. likvidácie klubu, 
ktorý je držiteľom 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 po-
stup stanovený  v samostatnej Smernici „Postup v prípade 
konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu“.

Príloha č. 2: Súčasťou tohto RP SZĽH je Osobitný predpis SZĽH 
pre výcvikové stredisko reprezentácie SR.

Príloha č. 3: Podmienky RP SZĽH platné pre reprezentácie sta-
novuje osobitný predpis.

Príloha č. 4: Smernica o podmienkach cezhraničného pôsobe-
nia klubov (pre družstvá klubov – členov SZĽH v zahraničných 
súťažiach a zahraničné kluby v súťažiach SZĽH)  

Pozn.: Aktualizácie záväzných výkladov sú zapracované do predpisu.


