
 
Typ registrácie

Úhrada za  

matričný úkon
Variabilný symbol

Úhrada za 

expresnú službu

1. Úhrady za expresné služby základná suma 885
plus 100% zo 

základnej sumy

2. Základná registrácia do 18 rokov 3.-€ 881 6.-€

3. Základná registrácia nad 18 rokov 6.-€ 882 12.-€

4. Predĺženie platnosti registrácie 3.-€ 883 6.-€

Typ matričného úkonu
Úhrada za  

matričný úkon
Variabilný symbol

Úhrada za 

expresné službu

1. Úhrady za expresné služby základná suma 885
plus 100% zo 

základnej sumy

2. Prestup - senior do klubu Extraligy 30.-€ 771 60.-€

3. Prestup - senior do klubu I. ligy 20.-€ 772 40.-€

4. Prestup - senior do všetkých ostatných klubov 10.-€ 773 20.-€

5.
Prestup - junior, dorastenec, kadet a žena  do 

všetkých ostatných klubov
5.-€ 774 10.-€

6. Prestup - žiak  do všetkých ostatných klubov 3.-€ 775 6.-€

7.
Hosťovanie  v zmysle čl. 10 - všetky vekové 

kategórie
3.-€ 777 6.-€

8.
Striedavé štarty  v zmysle čl. 13, 14 - všetky 

vekové kategórie
3.-€ 778 6.-€

9. Predčasné ukončenie hosťovanie bez poplatku bez poplatku

10.
Prestup pri vytvorení ZDRUŽENIA bez právnej 

subjektivity.
3.-€ 779 6.-€

11.

Hromadný prestup hokejistov vekovej kategórie 

žiaci, kadeti, dorastenci, juniori v rámci 

existujúceho ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 

- za každú vekovú kategóriu  

30.-€ 780 60.-€

12. Prestup - zmena názvu klubu 3.-€ 781 6.-€

13.
Hromadný prestup hokejistov pri zmene klubu- 

za každú vekovú kategóriu
30.-€ 782 60.-€

14. Prestup - transformácia klubu 3.-€ 783 6.-€

15.
Hromadný prestup hokejistov pri transformácii 

klubu - za každú vekovú kategóriu
30.-€ 784 60.-€

Sadzobník matričných poplatkov 
Úhrady za matričné úkony spojené s registráciou hokejistu.                                                         

Úhrady za matričné úkony spojené s prestupmi v zmysle čl. 8 a 9 PP SZĽH, hosťovaním v zmysle čl. 10 

a 11 PP SZĽH, striedavým štartom v zmysle čl.  13 a 14 PP SZĽH a hromadného prestupu hráčov.                                                                                                         

a) Úhrady  za registračné, prestupové a hosťovacie elektronické matričné úkony hradí hokejový klub. 

b) Matrika SZĽH prerokuje žiadosť o  matričný úkon do 30 dní od prijatia  elektronickej žiadosti.

c) Podmienkou prerokovania elektronického matričného úkonu pri expresnej službe je splnenie všetkých náležitostí v 

súlade s predpismi SZĽH .

d) Matrika SZĽH pri individuálnych matričných úkonoch prerokuje žiadosť expresnej služby  do 3 h. od prijatia elektronickej 

žiadosti.

e) Matrika SZĽH  pri hromadných matričných úkonoch prerokuje žiadosť expresnej služby  do 48 h. od prijatia elektronickej 

žiadosti.

f) Elektronickú expresnú žiadosť o matričný úkon je možné podať max. 3 h. pred zahájením majstrovského stretnutia za 

podmienky splnenie  všetkých náležitostí v súlade s predpismi SZĽH. 


