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INTERNÁ SMERNICA 
Slovenského zväzu ľadového hokeja 

č. 1 / 2018 
 

VARIABILNÉ  SYMBOLY  
Spôsob úhrady platieb: 

1. Poštovým peňažným poukazom typu R. 
2. Vložením hotovosti v EUR na bankový účet SZĽH číslo SK63 0200 0000 0011 8459 3756. 
3. Platba prevodom za transfery  v CHF na bankový devízový účet SZĽH číslo SK43 0200 0000 0018 0553 5154. 
4. Prevodným príkazom na príslušný bankový účet SZĽH 
5. Online platbou v EUR v rámci  IS SZĽH Elektronická matrika alebo prevodom za matričné poplatky  na účet TRUSTPAY číslo  

SK95 9952 0000 0021 0733 3496. 
 
                                     
 

A.  ČLENSKÉ suma                          variabilný symbol 99 
1.   Individuálne členské     1 €         990 
2.   Oddiely a kluby EXTRALIGY seniorov 330 €        991 
3.   Oddiely a kluby 1. LIGY seniorov 195 €        992 
4.   Ostatné oddiely, kluby a regionálne zväzy ĽH   65 €          993 
5.   Iné právnické osoby 195 €        994 
6.   Oddiely a kluby s družstvom štartujúcim v  
      zahraničnej súťaži                                                                       350 €                                                                                      995 
7.   Nový člen - právnická osoba   65 €         996 
 
B. MATRIČNÉ ÚKONY v zmysle Sadzobníka matričných úkonov                            variabilný symbol 88 
 suma 
                                                                                   Základná suma    expresná služba 
1. Úhrady za expresné služby     100% zo základnej sumy   885 
2. Základná registrácia do 18 rokov     3 €     6 €    881 
3. Základná registrácia nad 18 rokov     6 €                 12 €    882 
4. Predĺženie platnosti registrácie     3 €     6 €    883 
 
C. PRESTUPY – HOSŤOVANIA 
1.  Úhrady za expresné služby     100% zo základnej sumy   885 
2.  Prestup – senior do klubu Extraligy   30 €   60 €    771 
3.  Prestup - senior do klubu I. ligy   20 €   40 €    772 
4.  Prestup - senior do všetkých ostatných klubov 10 €   20 €    773 
5.  Prestup - junior, dorastenec, kadet a žena   
     do všetkých ostatných klubov     5 €   10 €    774 
6.  Prestup - žiak  do všetkých ostatných klubov    3 €     6 €    775 
7.  Hosťovanie  v zmysle čl. 10 - všetky vekové kategórie   3 €     6 €    777 
8.  Striedavé štarty  v zmysle čl. 13, 14 
    - všetky vekové kategórie        3 €     6 €    778 
9.  Predčasné ukončenie hosťovanie   bez poplatku  bez poplatku 
10. Prestup pri vytvorení ZDRUŽENIA  
     bez právnej subjektivity      3 €     6 €    779 
11. Hromadný prestup hokejistov vekovej kategórie žiaci,  
     kadeti, dorastenci, juniori v rámci existujúceho ZDRUŽENIA 
     bez právnej subjektivity - za každú vekovú kategóriu 30 €   60 €    780 
12. Prestup - zmena názvu klubu     3 €     6 €    781 
13. Hromadný prestup hokejistov pri zmene klubu 
     - za každú vekovú kategóriu   30 €   60 €    782 
14. Prestup - transformácia klubu     3 €     6 €    783 
15. Hromadný prestup hokejistov pri transformácii klubu 
    - za každú vekovú kategóriu   30 €   60 €    784 
 
Všetky úhrady v bodoch A a B (registrácia a prestupy -hosťovania)  platí hokejový klub.  
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    Transfery zahraničie   variabilný symbol 10 
 
1. limitovaný alebo nelimitovaný transfer mužov  
    starších ako 18 rokov CHF 900 €  101 
 
2. limitovaný alebo nelimitovaný transfer žien  
    starších ako 18 rokov CHF 400 €   102 
    
    Úhrady za služby spojené za vykonané úkony prestupu a hosťovania v zahraničí platí hráč/hráčka. 
 
D. SANKČNÁ GARANCIA suma                        variabilný symbol 66 
 
vydanie oficiálnej štatistiky 15 €            660   
 
     - odvolanie proti rozhodnutiu Matričnej komisie SZĽH čl. 16 PP SZĽH 
1. seniori 45 €           661 
2. juniori a dorastenci 30 €           662 
3. žiaci a  ženy   5 €              663 
 
    Sankčná garancia sa vráti odvolávateľovi, ak VV SZĽH zmení rozhodnutie Matričnej komisie SZĽH. 
 
 
E. DISCIPLINÁRNE  SANKCIE                                                      suma                               variabilný symbol 55 
                                                                         Fyzická osoba                      Právnická osoba 
1.   pokuta za disciplinárne previnenie                do 10 000 €        do  30 000 €       551 
1a. Tipsport liga (ďalej Extraliga)                      do 10 000 €        do  30 000 €       5517 
1b. ďalšie osobitné sankcie podľa Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, alebo  
      interných smerníc a nariadení                                   podľa stanovenej výšky  5518      
1c.  poriadková pokuta podľa čl. 37 DP SZĽH     do 1 000 €        do    3 000 €       5519 
 
2.  regionálne zväzy a regionálne DK                       podľa stanovenej výšky   552                               
3. poplatky za prerokovanie disciplinárneho konania (podľa výšky poplatku za prerokovanie fyzickej alebo právnickej  
osoby - podmienečný trest, nepodmienečný trest)       553 
                   do   40 €        do   40 €        
- podmienečný trest 
I. liga    20 €   
II. liga    15 € 
Jun. a dor.    15 € 
Ženy    10 €  
Kadeti a žiaci   10 € 
 

- nepodmienečný trest        
I. liga    40 €   
II. liga    30 € 
Jun. a dor.    30 € 
Ženy    15 €  
Kadeti a žiaci   15 € 
 
3a. Poplatky za prerokovanie disciplinárneho konania 
Extraliga                   do   70 €      do   70 €         5537  
podmienečný trest   35 € 
nepodmienečný trest   70 € 
 

4. Poplatok za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie  554 
I. liga    40 €   
II. liga    30 € 
Jun. a dor.    30 € 
Ženy    15 €  
Kadeti a žiaci   15 € 
4a. Extraliga    70 €    5547 
 

5. Podnet na začatie disciplinárneho konania podľa čl. 33 a 33a) DP SZĽH   555 
I. liga seniorov                                                                                     150 € 
Extraliga juniorov                                                                                 100 € 
Extraliga dorastu                                                                                   70 € 
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II. liga seniorov                                                                                      70 € 
ostatné súaže SZĽH                                                                             50 € 
5a. Extraliga seniorov                                                                         300 €             5557 
 

6. Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu DK       556 
I. liga    40 €   
II. liga    30 € 
Jun. a dor.    30 € 
Ženy    15 €  
Kadeti a žiaci   15 € 
6a. Extraliga    70 €    5567 
 
F. UDELENIE VÝNIMKY PRE ŠTART ZAHRANIČNÉHO HOKEJISTU JUNIORSKEJ,DORASTENECKEJ,KADETSKEJ ALEBO 
ŽIACKEJ KATEGÓRIE 
 Suma  variabilný symbol 53 

  Hokejista  Brankár                 
  3000 €  6000 € 

Liga mladších hráčov                                                                  5331  
Liga starších žiakov         5332 
Kadeti    5333                                                             
Extraliga dorastu    5334 
I. Liga dorastu    5335 
Extraliga juniorov    5336 
I. liga juniorov     5337 
II. liga juniorov    5338 
I. liga seniorov    5339 
Extraliga seniorov    53310 
Liga žien    53311 
 
 
G. ŠTARTOVNÉ                                                                                                                                           variabilný symbol 52 
 
I. Liga seniorov           5000 €      5221 

II. Liga seniorov          3000 €      5222 

Extraliga žien              1500 €      5223 

Extraliga juniorov        4000 €      5224 

I. Liga juniorov            4000 €      5225 

Extraliga dorastu        3500 €      5226 

I. Liga dorastu             3500 €      5227 

Liga kadetov               3000 €      5228 

Liga starších žiakov              2500 €      5229 

Liga mladších žiakov            2500 €      5230 

Súťaž prípraviek                                                                                  1500 €    5231 
 
H. NÁMIETKY čl. 8.1.5 SP SZĽH suma                        variabilný symbol 44 
SENIORI 
    - Extraliga 200 €          441 
    - I. liga 100 €            442 
    - II. liga   50 €            443 
    - nižšie súťaže   20 €            444 
MLÁDEŽ 
    - Extraliga juniorov dorastu   50 €             445 
    - I. liga juniorov, dorastu   20 €             446 
    - žiacke súťaže, I. liga žien a nižšie súťaže   10 €               447 
 
I. ODVOLANIE čl. 9.2.10 SP SZĽH (výška polovičnej hodnoty poplatku pri podaní námietky) 
SENIORI 
    - Extraliga   100 €            4411 
    - I. liga     50 €            4422 
    - II. liga     25 €            4433 
    - nižšie súťaže     10 €              4444 
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MLÁDEŽ 
    - Extraliga juniorov, dorastu     25 €            4455 
    - I. liga juniorov, dorastu     10 €              4466 
    - žiacke súťaže, I. liga žien a nižšie súťaže       5 €              4477 
Sankčná garancia sa vráti, ak námietke, alebo odvolaniu bolo vyhovené. 
 
J. LICENCIE suma                          variabilný symbol 33 
I. trénerské licencie:  
- vystavenie trénerského preukazu     10 €   3311 
- opätovné vystavenie, vystavenie duplikátu trénerského preukazu     20 €   3312 
- doškoľovací seminár  30 € (50 €)   3313 
- absolvovanie záverečnej skúšky     40 €   3314 
- posúdenie žiadosti o uznanie zahraničnej trénerskej licencie     40 €   3315 
 
1. Ak trénerovi skončila doba platnosti licencie a chce vykonávať činnosť trénera, musí si na jednu sezónu zaplatiť pokutu : 

- Extraliga seniorov, I. liga seniorov,  
  Extraliga juniorov, Extraliga dorastu   340 €          3300 
- ostatné súťaže   170 €          3301  

2. za nedodržanie predpísanej licencie trénera v zmysle Smernice pre udeľovanie trénerskych licencií sa stanovujú sankcie hokejovým   
    klubom za každé družstvo nasledovne: 
    - Extraliga seniorov 3 320 €          330  
    - I. liga seniorov  1 360 €          331 
    - Extraliga juniorov  1 360 €          332 
    - Extraliga dorastu  1 360 €          333 
    - II. liga seniorov         680 €      334 
    - I. liga juniorov         680 €          335 
    - I. liga dorastu     680 €    336 
    - I. ligy starších a mladších žiakov     680 €          337 
    - I. liga žien      680 €         338 
Na kontrole dodržiavania predpísaných licencií trénerov sa podieľajú príslušný riadiaci orgán súťaže, Metodické oddelenie SZĽH a 
Súťažné oddelenie SZĽH. Konečné rozhodnutie vydáva VV SZĽH. Každá  zaplatená sankcia v zmysle tohto písmena sa delí v pomere 
50% príslušný riadiaci orgán súťaže a 50% SZĽH.  
 
II. súťažné licencie: 
   1. za odstúpenie licencie 35 €            339  
   2. vydanie duplikátu licencie 35 €            3399   
 
Za administratívne úkony spojené s odstúpením licencie pred vydaním novej licencie alebo za vydanie duplikátu je povinný nový klub, 
alebo príslušný klub uhradiť na účet SZĽH čiastku 35 € , ktorú SZĽH prevedie príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. 
 
   3. odplata za voľnú licenciu podľa SP SZĽH do     
a) extraligy seniorov      15 000 EUR     33991  
b) I.ligy seniorov       3 000 EUR     33992 
c) extraligy juniorov a dorastu     1 500 EUR     33993 
d) iných súťaží       250 EUR    33994 

 
III. Licencie pomocných činovníkov a rozhodcov v ĽH       
- poplatok za odborné školenie                               stanoví VV SZĽH v Rozpise súťaží  
 pre príslušnú sezónu   3347 
- poplatok za licenciu rozhodcu pre zaradenie do súťaží    stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží  3348 
- poplatok za licenciu inštruktora rozhodcov                       stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží  3349  
- poplatok za medzinárodnú licenciu rozhodcu                   stanoví VV SZĽH, alebo regiónu  
 v príslušnom Rozpise súťaží    3350 
 
K. ARBITRÁŽNE POPLATKY suma                           variabilný symbol 22 
Manipulačný poplatok                                        v zmysle sadzobníka poplatkov AK SZĽH         22 
 
Služba spojená s prerokovaním žiadosti  - manipulačný poplatok – sa nevracia. 
 
L. ZRÁŽKY A POPLATKY - ROZHODCOVIA A INŠTRUKTORI                  variabilný symbol 11 
1. Zrážky rozhodcovia a inštruktori    110 
2. Licencie rozhodcov a inštruktorov    111 
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M. AKTIVITY ZDRAVOTNEJ KOMISIE                                                                                                       variabilný symbol 15 
1. Aktivity                                                                                                                                                                                          151 
  
N. MANIPULAČNÝ POPLATOK                                                      suma                                                  variabilný symbol 13 
Odborná príprava a overenie odborného osvedčenia                       100 €   130 
 
 
O. MANIPULAČNÝ POPLATOK                                                      suma                                                  variabilný symbol 12 
Manipulačný poplatok za vystavenie členského preukazu          
- Rozhodcovia, inštruktori 5 €   120 
- Štatistici 1 €   121 
- regionálni rozhodcovia 1 €                                 122 
- pomocní činovníci 1 €   123 
- vystavenie duplikátu členského preukazu 1 €  124 
V prípade, že už je pre jednu kategóriu  preukaz vystavený, za každú ďalšiu kategóriu sa manipulačný poplatok  neplatí . 
 
UPOZORNENIE!: 
 
U prestupov a trestov je nutné uviesť meno a priezvisko za koho bola platba uhradená: 
1. Pri platbe poštovým peňažným poukazom v „správe pre adresáta“ 
2. Pri platbe v EUR cez bankový účet SK63 0200 0000 0011 8459 3756: 

- platba v hotovosti na bankový účet SZĽH v „popise“ vkladového lístku 
- platba prevodným príkazom na bankový účet SZĽH v kolónke „účel platby“ 

3. Pri spoločnej platbe viacerých úhrad je klub povinný zaslať avízo o úhrade na ekonomické oddelenie SZĽH s presnou špecifikáciou. 
4. Pri každej úhrade treba uviesť do riadku špecifického symbolu evidenčné  číslo klubu (EČK) okrem platieb za Transfery. 
    V prípade, že pri platbe nie je uvedené evidenčné  číslo klubu (EČK), SZĽH danú platbu nevie identifikovať, a tak sa klub 
    vystavuje nebezpečiu všetkých následkov z toho vyplývajúcich. 
5. Pri platbe v CHF na devízový účet SK43 0200 0000 0018 0553 5154, a to za vybavenie transferu,  je nutné  uviesť vygenerované 
    číslo transferu systémom IIHF resp. čísla ako špecifický symbol, resp. v informácii pre príjemcu v prípade platby zahraničným 
    platobným príkazom. 
 
 
 
(Smernica bola schválená VV SZĽH dňa 15.08.2018).  


