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Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Tento poriadok upravuje
1.1.1. záväzné pravidlá a stanovuje podmienky zmeny klubovej príslušnosti hokejistu
ku klubu SZĽH,
1.1.2. spôsoby podania žiadosti pri prestupoch a hosťovaniach hokejistu a
zahraničného hokejistu pôsobiaceho v súťažiach organizovaných a riadených SZĽH,
1.1.3 podmienky transferov hokejistov do a zo zahraničia,
1.1.4 pôsobenie hokejistov v družstvách s príslušnosťou k SZĽH pôsobiacich v
súťažiach riadených a organizovaných iným národným hokejovým zväzom,
1.1.5 pôsobenie hokejistov v družstvách s príslušnosťou k inému národnému
hokejovému zväzu pôsobiacich v súťažiach riadených SZĽH.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto poriadku sa rozumie pod pojmom:
2.1.1 I S SZĽH je informačný systém, register fyzických a právnických osôb SZĽH,
2.1.2 hokejista je korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, so štátnou príslušnosťou
SR a príslušnosťou ku klubu, ktorý je členom SZĽH,
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2.1.3 zahraničný hokejista korčuliar alebo brankár, bez ohľadu na pohlavie, ktorý má
štátnu príslušnosť inú ako SR s príslušnosťou ku klubu, ktorý je členom SZĽH, 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.
2.1.4 aktívny hokejista je hokejista, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na
troch súťažných zápasoch organizovaných SZĽH.
2.1.5 neaktívny hokejista je hokejista, ktorý je registrovaný v klube, ale nespĺňa
podmienku podľa bodu 2.1.4. tohto poriadku.
2.1.6 evidovaný hokejista je korčuliar alebo brankár, ktorý má občianstvo SR a ktorého
prvotná registrácia nastala v inom národnom hokejovom zväze,
2.1.7 prestup je zmena klubovej príslušnosti hráča na časovo neobmedzené obdobie;
prestupu do alebo zo zahraničia sa označuje ako nelimitovaný transfer,
2.1.8. hosťovanie je dočasné pridelenie hokejistu na vykonávanie športu v prospech iného
klubu; cezhraničné hosťovanie sa označuje ako limitovaný transfer.
2.1.9. m
 aterský klub j e klub, ktorý je členom SZĽH a v ktorom je hokejista registrovaný,
2.1.10 nový klub je klub, ktorý je členom SZĽH, do ktorého má hokejista povolený prestup
alebo hosťovanie,
2.1.11 p
 ôvodný klub je klub prvej registrácie hráča v SZĽH,
2.1.12 z
 ahraničný klub je klub s družstvom s povoleným štartom v súťažiach SZĽH,
2.1.13 hokejista zahraničného klubu korčuliar alebo brankár zahraničného klubu s
povoleným štartom v súťažiach SZĽH
2.1.14 sezóna je časové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho
kalendárneho roka,
2.1.15 prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo
hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší
dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej
časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia,
určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH
predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
2.1.15.1 v prípade hráčov kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci,
kadeti a dorast bez uzatvorenej platnej zmluvy a bez súhlasu materského klubu je
prestupové obdobie určené od 1. mája do 30. mája príslušného kalendárneho roka;
Toto ustanovenie sa netýka kategórie juniori a seniori.
2.1.16 súťažné obdobie je vymedzené obdobím od začiatku majstrovských súťaží po
ukončenie posledných majstrovských zápasov v súťažiach riadených a organizovaných SZĽH
podľa Súťažného poriadku SZĽH.
2.1.17 ITC medzinárodná prestupová karta (International Transfer Card) alebo Schvaľovací
list pre hokejistov do 18 rokov (Under 18 Player Transfer Application Letter of Approval)
určeného IIHF,
2.1.18 M
 atrika SZĽH je oddelenie SZĽH oprávnené vykonávať zápisy do IS SZĽH
2.1.19 platobná brána je súčasť IS SZĽH, platobný portál, prostredníctvom ktorého sa
uhrádzajú matričné poplatky,
2.1.20 podpisový vzor je predpísaný formulár, na ktorom štatutárny orgán klubu uvedie
svoj podpis a určí splnomocnené osoby, tzv. zodpovedných zástupcov hokejového klubu pre
prestupové vzťahy na obdobie od 1.mája kalendárneho roku do 30.apríla nasledujúceho roku
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a ich podpisy, ktoré je klub povinný predložiť Matrike SZĽH každoročne najneskôr do
30.apríla. Podpisový vzor zodpovedného zástupcu klubu platí výhradne pre tento klub; tá istá
osoba nemôže súčasne pôsobiť vo funkcii zodpovedného zástupcu klubu v inom klube.
2.1.21 zodpovedná osoba klubu pre prestupové vzťahy je klubom určená osoba
oprávnená vystupovať za klub v prestupových vzťahoch a matričných úkonoch.
2.1.22 administrátor klubu je klubom určená zodpovedná osoba oprávnená zapísať údaje
do IS SZĽH, zodpovedá za správnosť zapísaných údajov do IS SZĽH.
Článok 3
Vekové kategórie hokejistov
3.1 Seniori
3.2 Juniori
3.3 Dorastenci
3.4 Kadeti (9. a 10 ročník povinnej školskej dochádzky)
3.5 Starší žiaci (8. ročník a 7. ročník)
3.6 Mladší žiaci (6. ročník a 5. ročník)
3.7 Prípravka (4. ročník)
3.8. Prípravka (3. ročník)
3.9. Predprípravka (2. ročník)
3.10 Predprípravka (1. ročník)
3.11 Predprípravka (0. ročník)
3.12 Ženy (kategórie 3.1 až 3.9)
Článok 4
Matričné úkony
4. Za matričný úkon sa považuje:
4.1 prestup hokejistu,
4.2 hromadný prestup hokejistov,
4.3 hosťovanie hokejistu,
4.4 hromadné hosťovanie hokejistov,
4.5 predčasné ukončenie hosťovania hokejistu,
4.6 transfer hokejistu SR do/zo SR,
4.7 transfer zahraničného hokejistu do/zo SR,
4.8. striedavý štart hosťovanie z nižšej do vyššej súťaže
4.9 striedavý štart hosťovanie z vyššej do nižšej súťaže
Článok 5
Matričné konanie
5.1. Účastníkmi matričného konania sú
5.1.1 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18.roku veku aj jeho zákonný zástupca),
5.1.2 materský klub
5.1.3 nový klub,
5.1.4 VV SZĽH,
5.1.5 Matrika SZĽH
5.1.6 Medzinárodné oddelenie SZĽH (ďalej ako MzO).
5.2. Hokejista alebo zahraničný hokejista má právo vybrať si klub, v ktorom bude vykonávať
šport za podmienok upravených v tomto Prestupovom poriadku. Hokejista alebo zahraničný
hokejista môže vykonávať šport súčasne vo viacerých hokejových kluboch tzv. striedavý štart
len podľa tohto prestupového poriadku.
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Článok 6
Podávanie žiadostí, rozhodovanie
6.1 Žiadosť o matričný úkon podáva hokejista na predpísanom tlačive v prestupovom období
najneskôr do 23:59 hodiny posledného dňa prestupového obdobia. V prípade hosťovania sa
v žiadosti uvedie aj presné obdobie, počas ktorého má hokejista v klube hosťovať.
6.2. Ak sa klub nevyjadrí k žiadosti hokejistu o matričný úkon v lehote 30 dní, považuje sa to
za súhlas klubu.
6.7. Prílohou žiadosti je elektronický protokol daného matričného úkonu s potvrdením
o úhrade prostredníctvom platobnej brány, alebo v prípade technických problémov doklad o
uhradení poplatku podľa sadzobníka matričných poplatkov.
6.8. Matrika rozhodne o žiadosti hokejistu o matričný úkon a v prípade jej schválenia vykoná
matričný úkon na základe žiadosti v súlade s týmto poriadkom najneskôr však do 30 dní od
podania úplnej žiadosti. O schválení žiadosti sa nevydáva rozhodnutie.
6.9. Dňom vykonania prestupu Matrikou sa mení klubová príslušnosť hokejistu alebo
zahraničného hokejistu.
6.10. V prípade, že žiadosť v IS SZĽH nespĺňa predpísané náležitosti, vydá Matrika
rozhodnutie o odmietnutí žiadosti hokejistu o matričný úkon. Matrika SZĽH prostredníctvom
IS SZĽH požiada klub o doplnenie potrebných náležitostí, alebo rozhodne o odmietnutí
žiadosti hokejistu o matričný úkon. Proti rozhodnutiu Matriky o odmietnutí žiadosti hokejistu
o matričný úkon sa dotknutý účastník môže odvolať v súlade s čl. 16 tohto Prestupového
poriadku na VV SZĽH, ktorý o jeho odvolaní rozhodne konečným spôsobom.
6.11. Podrobnosti o podávaní žiadostí, podnetov, vyjadrení, odvolaní, o konaní a o
rozhodovaní upraví vykonávací predpis k tomuto Prestupovému poriadku, ktorý prijme
Výkonný výbor SZĽH.
Článok 7
Prestupové a hosťovacie obdobia
7.1 Zmena klubovej príslušnosti hokejistu môže byť povolená najskôr 30 dní odo dňa
potvrdenia registrácie alebo predchádzajúcej zmeny klubovej príslušnosti (prestupu).
7.2 Hosťovanie hokejistu môže byť povolené najmenej na 15 dní a najviac na obdobie
trvania zmluvy s materským klubom, nie však dlhšie ako na obdobie vekovej kategórie
hokejistu. V prípade, ak nie je podpis zmluvy podmienkou účasti hokejistu v súťaži,
hosťovanie hokejistu môže byť povolené najviac na obdobie do skončenia príslušnej vekovej
kategórie hokejistu.
7.3 Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže a z nižšej do vyššej súťaže môže byť
povolené najmenej na 15 dní a najviac však do konca súťažného obdobia v ktorom bolo
povolené.
7.4 Predčasné ukončenie hosťovania môže byť povolené až po uplynutí minimálnej doby
povoleného hosťovania, t.j. po uplynutí 15 dní.7.
Článok 8
Prestup
8.1 Účastníkmi prestupového konania sú:
8.1.1 nový klub
8.1.2 materský klub
8.1.3 hokejista (do dovŕšenia 18.roku veku jeho zákonný zástupca).
8.2 Prestup hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v súťaži SZĽH nie je
povolený.
8.3 Hokejista môže mať povolený prestup najviac dvakrát v priebehu jedného
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Súťažného obdobia a štartovať najviac za tri kluby v rovnakej súťaži vo svojej
vekovej kategórii (najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti); to sa
nevzťahuje na seniorskú vekovú kategóriu, kde nie je obmedzený najvyšší prípustný
počet zmien klubovej príslušnosti.
8.4 Právo hokejistu podľa bodu 5.2. Súťažného poriadku je obmedzené, ak
8.4.1. trvá právny vzťah hokejistu k hokejovému klubu založený zmluvou o
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu,
zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru, alebo inú hráčsku zmluvu v zmysle čl. 1.1.9 Súťažného
poriadku SZĽH, alebo
8.4.2. Hokejový klub, ktorý si hokejista vybral, v súlade s predpismi SZĽH, s
registráciou hokejistu nesúhlasí.
8.5. Zrušenie schváleného prestupu hokejistovi vykonáva výhradne Matrika SZĽH na základe
rozhodnutia príslušného orgánu SZĽH.
8.6. Do uskutočnenia prestupu je materský klub povinný plniť si voči hokejistovi všetky
zmluvné záväzky.
8.7. V prípade hokejistu, ktorý nemá uzavretú zmluvu, nie je súhlas materského klubu s
prestupom hokejistu podmienkou prestupu, tým nie je dotknutý nárok materského klubu na
výchovné. Systém elektronickej matriky zašle dotknutým klubom emailovú správu
o vykonanom prestupe .
Článok 9
Prestup zahraničného hokejistu
9.1 Účastníkmi prestupového konania sú:
9.1.1 nový klub
9.1.2 materský klub
9.1.3 zahraničný hráč (u hráča do dovŕšenia 18.roku veku aj jeho zákonný zástupca).
9.2 Prestup zahraničného hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v súťaží SZĽH nie je
povolený.
9.3 Prestup hokejistu zahraničného klubu/družstva pôsobiaceho s družstvom v súťažiach
SZĽH nie je povolený.
9.4 Právo zahraničného hokejistu podľa bodu 5.2. je obmedzené, ak
9.4.1. trvá právny vzťah zahraničného hokejistu k hokejovému klubu založený
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní
športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci
vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo inou hráčskou zmluvou v zmysle čl.
1.1.9 Súťažného poriadku SZĽH, alebo
9.4.2. hokejový klub, ktorý si zahraničný hokejista vybral, v súlade s predpismi SZĽH,
s registráciou zahraničného hokejistu nesúhlasí.
9.5 Zrušenie prestupu zahraničnému hokejistovi vykonáva výhradne Matrika SZĽH na základe
rozhodnutia príslušného orgánu SZĽH.
Článok 10
Dočasné hosťovanie hokejistu
10.1 Účastníkmi konania o hosťovaní sú:
10.1.1 nový klub,
10.1.2 materský klub,
10.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca).
10.2 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v
priebehu jedného súťažného obdobia.
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Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v klube, ktorý je v združení bez právnej
subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na hosťovaní podľa tohto článku a to v zmysle
Súťažného poriadku SZĽH.
10.3 Dĺžka hosťovania môže byť povolená maximálne na dobu trvania zmluvy s materským
klubom a príslušnej vekovej kategórie, podľa toho, čo nastane skôr.
10.4. Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené.
10.5 Hokejisti, ktorých kluby sú v združení bez právnej subjektivity môžu štartovať v
súťažiach týchto klubov bez matričného úkonu pod jednotným názvom.
Článok 10a
Dočasné hosťovanie hokejistu bez súhlasu materského klubu
1. Účastníkmi konania o hosťovaní bez súhlasu materského klubu sú:
1.1 nový klub,
1.2 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca),
1.3. Matrika SZĽH.
2. Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v
priebehu jedného súťažného obdobia.
3. Ak ide o hráča, ktorý nemá uzatvorenú hráčsku zmluvu s materským klubom a ktorého
materský klub, resp. klub/y/, s ktorým je materský klub v združení nemá prihlásené družstvo
príslušnej vekovej kategórie v aktuálnej sezóne v súťažiach riadených SZĽH a nie je mu
umožnené štartovať v žiadnej súťaži materského klubu resp. v kluboch združenia s
materským klubom, môže mať takýto hráč povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom a
to maximálne na dobu do konca súťažného obdobia.
4. Ak ide o hráča, ktorý nemá uzatvorenú hráčsku zmluvu s materským klubom a ktorého
materskému klubu, resp. klubu, s ktorým je materský klub v združení nebola licenčným
orgánom udelená súťažná licencia v príslušnej vekovej kategórii v aktuálnej sezóne v
súťažiach riadených SZĽH a nie je mu umožnené štartovať v žiadnej súťaži materského
klubu resp. v kluboch združenia s materským klubom, môže mať takýto hráč povolené
hosťovanie v súlade s týmto článkom a to maximálne na dobu do konca súťažného obdobia.
5. Hosťovanie v zmysle tohto článku je možné realizovať až po schválení prihlášok a zaradení
družstva v danej vekovej kategórii do súťaží pre príslušnú sezónu.
6. Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené.
Článok 11
Hosťovanie hokejistu na limitovanom transfere v SZĽH
11.1 Účastníkmi konania o hosťovaní sú:
11.1.1 nový klub,
11.1.2 materský klub,
11.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca).
11.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH.
11.2 Hokejista môže štartovať len za nový klub, resp. v klube, ktorý je v združení bez
právnej subjektivity s klubom, v ktorom je hokejista na hosťovaní a to v zmysle Súťažného
poriadku SZĽH.
11.3 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku minimálne na dobu 15
dní a maximálne na dobu povoleného limitovaného transferu v SZĽH.
11.4 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom najviac dvakrát v
priebehu jedného súťažného obdobia.
11.5 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným stanoviskom
materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu (u hokejistu
do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca) a zahraničného hokejového zväzu.
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11.6 V prípade súhlasného stanoviska zahraničného hokejového zväzu Medzinárodné
oddelenie oznámi tento súhlas Matrike SZĽH, ktorá ho vyznačí do záznamu hokejistu.
11.7 V prípade nesúhlasného stanoviska zahraničného hokejového zväzu Medzinárodné
oddelenie odosiela zamietavé stanovisko zúčastneným subjektom a Matrika SZĽH hosťovanie
nevykoná.
11.8 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH.
11.9 Dňom odsúhlasenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie hokejistu povolené.
11.10 Hokejisti, ktorých kluby sú v združení bez právnej subjektivity môžu štartovať v
súťažiach týchto klubov bez matričného úkonu pod jednotným názvom.
Článok 12
Predčasné ukončenie hosťovania hokejistu
12.1 Účastníkmi konania o predčasnom ukončení hosťovania sú:
12.1.1 nový klub,
12.1.2 materský klub,
12.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca).
12.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom
transfere v SZĽH)
12.2 V prípade hokejistu, ktorý má potvrdený limitovaný transfer v súťažiach SZĽH môže
mať povolené predčasné ukončenie hosťovania len v prípade súhlasného stanoviska
zahraničného hokejového zväzu, odkiaľ hráč prišiel na limitovaný transfer do súťaží SZĽH.
12.3. Na konanie o predčasnom ukončení hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o
hosťovaní tohto prestupového poriadku.
12.4. Dňom odsúhlasenia predčasného ukončenia hosťovania Matrikou SZĽH je hosťovanie
hokejistu ukončené.
12.5. K žiadosti o predčasné ukončenie hosťovania hokejistu je potrebné priložiť doklad o
ukončení trvania zmluvy o hosťovaní hokejistu medzi hokejistom, materským klubom a
novým klubom, v ktorom je hokejista dočasne vyslaný na hosťovanie, ak je zmluva
podmienkou účasti hokejistu v súťaži.
Článok 13
Hosťovanie hokejistu z vyššej do nižšej súťaže striedavý štart
13.1 Účastníkmi konania o hosťovaní striedavom štarte hokejistu z vyššej do nižšej súťaže
(ďalej len “striedavý štart z vyššej do nižšej súťaže”) sú:
13.1.1 nový klub,
13.1.2 materský klub,
13.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca).
13.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom
transfere v SZĽH)
13.2 Hierarchiu úrovní súťaží SZĽH stanovuje čl. 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH.
13.3 Hokejista môže v súlade s týmto článkom striedavo štartovať za materský klub resp. v
klube, ktorý je v združení bez právnej subjektivity s materským klubom a v klube, v ktorom
má hokejista povolené hosťovanie a to v súťaži o jeden stupeň nižšej (iba s ostaršením do
vyššej vekovej kategórie),
13.4 Hokejista nemôže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom do tej istej
kategórie tej istej súťaže v ktorej štartuje v materskom klube resp. ktorý je v združení bez
právnej subjektivity s materským klubom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na hráča, ktorého
klub nemá v danej sezóne v príslušnej vekovej kategórii zaradené družstvo.
13.5 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie juniori a dorastenci v zmysle tohto článku je
povolené; to platí aj pre hokejistky.
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13.6 Hosťovanie hokejistu v zmysle tohto článku môže byť povolené len na jednu sezónu a
to minimálne na 15 dní a maximálne do konca súťažného obdobia.
13.7 Na konanie o striedavom štarte hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o
hosťovaní tohto poriadku.
13.8 Hosťovanie hokejistu z Extraligy do 1.ligy, z 1.ligy do 2.ligy do dovŕšenia 23 roku veku v
súťažiach o stupeň nižšej ako je súťaž materského klubu resp. klubu v združení bez právnej
subjektivity s materským klubom môže byť povolené v súlade s týmto článkom len na jednu
sezónu a to maximálne do konca súťažného obdobia v ktorom hokejista dovŕšil 23 rokov
veku,
13.9 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas
prestupového obdobia v jednej sezóne; tým nie je dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v
súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v súťažiach žien na základe striedavého štartu,
ak bol striedavý štart povolený pred ukončením prestupového obdobia.
13.10 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným
stanoviskom materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu
(u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca), a zahraničné hokejového
zväzu v prípade hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v SZĽH,
13.11 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH.
13.12 Dňom odsúhlasenia hosťovania na striedavý štart Matrikou SZĽH je hosťovanie
hokejistu na striedavý štart povolené.
13.13. Povolený počet hokejistov štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrnného
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale aj článku
14. tohto poriadku.Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart
hráča
13.14. Povolený počet hokejistiek štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrnného
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale aj článku
14. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart
hráča .
13.15 Hokejista môže štartovať len za klub do ktorého má povolený takýto štart.
13.16 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie seniori v zmysle tohto článku z materského
klubu s farmárskym družstvom do farmárskeho družstva vytvoreným v zmysle čl. 3.3
Súťažného poriadku nie je povolený.
13.17 Pokiaľ má nový klub družstvo v rovnakej vekovej kategórii v rovnakej súťaži, nie je
hokejista oprávnený hrať v novom klube v tejto súťaži.
13.18 Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie,
nebude mu hosťovanie podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci hokejista nie je uvedený na
súpiske „A“ družstva.
13.19 Ak je žiadajúci hokejista zaradený do „A“ družstva, pri prvej žiadosti o hosťovanie z
vyššej do nižšej súťaže striedavý štart je klub povinný predložiť na Matriku SZĽH zoznam
hráčov „A“ družstva.
13.20 Po potvrdení súpisky „A“ družstva riadiacim orgánom je klub povinný na Matriku SZĽH
predložiť aj vždy aktuálnu súpisku „A“ družstva.
13.21 Hosťovanie podľa tohto článku sa uplatní aj na hosťovanie hokejistov vo veku do 23
rokov z družstva, ktorého klub je členom SZĽH pôsobiacim v zahraničnej súťaži vekovej
kategórie dospelých, najvyššej úrovne súťaže, organizovanej členským zväzom IIHF, ktorý je
účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji do družstva
extraligy seniorov.
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13.22 Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových
kategórii kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavý štart podľa tohto článku len
za klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia.
Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča.
Článok 14
Hosťovanie hokejistu z nižšej do vyššej súťaže striedavý štart
14.1 Účastníkmi konania o hosťovaní na striedavom štarte hokejistu z nižšej do vyššej súťaže
(ďalej len “striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže ”) sú:
14.1.1 nový klub,
14.1.2 materský klub,
14.1.3 hokejista (u hokejistu do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca).
14.1.4 medzinárodné oddelenie SZĽH (len v prípade hokejistu na limitovanom
transfere v SZĽH)
14.2 Hierarchiu súťaží SZĽH stanovuje čl. 1.4.1 Súťažného poriadku SZĽH.
14.3 Hokejista v súlade s týmto článkom môže striedavo štartovať za materský klub resp. v
klube v združení bez právnej subjektivity s materským klubom a vo vyššej súťaži v klube, v
ktorom má povolené hosťovanie (iba s ostaršením do vyššej vekove kategórie),
14.4 Hokejista nemôže mať povolené hosťovanie v súlade s týmto článkom do tej istej
kategórie tej istej súťaže v ktorej štartuje v materskom klube resp. v klubu v združení bez
právnej subjektivity s materským klubom.
14.5 Hosťovanie hokejistu v zmysle tohto článku môže byť povolené len na jednu sezónu a
to minimálne na 15 dní a maximálne do konca súťažného obdobia,
14.6 Hokejista môže mať povolené hosťovanie v zmysle tohto článku len dvakrát počas
jednej sezóny, ak hosťovanie bolo dohodnuté počas prestupového obdobia; tým nie je
dotknutá možnosť pôsobenia hokejistov v súťažiach mladších žiakov, starších žiakov a v
súťažiach žien na základe striedavého štartu, ak bol striedavý štart povolený pred
ukončením prestupového obdobia.
14.7 Hosťovanie v súlade s týmto článkom môže byť povolené len so súhlasným stanoviskom
materského klubu hokejistu, klubu v ktorom chce hokejista štartovať, hokejistu (u hokejistu
do dovŕšenia 18. roku veku aj jeho zákonný zástupca), a zahraničné hokejového zväzu v
prípade hokejistu, ktorý je na limitovanom transfere v SZĽH,
14.8 Hokejista môže mať povolené hosťovanie len na obdobie, na ktoré má povolený
limitovaný transfer.
14.9. Na konanie o striedavom štarte hokejistu sa vzťahujú primerane ustanovenia o
hosťovaní tohto poriadku.
14.10 Hosťovanie hokejistu vykonáva Matrika SZĽH.
14.11 Dňom odsúhlasenia hosťovania na striedavý štart Matrikou SZĽH je hosťovanie
hokejistu na striedavý štart povolené.
14.12 Povolený počet hokejistov štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej
súťaži je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase, pričom do súhrného
počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale aj článku
13. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart
hráča .
14.13 Povolený počet hokejistiek štartujúcich v novom klube v zmysle tohto článku vo vyššej
súťaži určuje je 5 korčuliarov a jeden brankár v jednom súťažnom zápase. pričom do
súhrného počtu sa započítavajú hráči štartujúci na striedavý štart v zmysle tohto článku ale
aj článku 13. tohto poriadku. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za
neoprávnený štart hráča .
14.14 Hokejista môže štartovať len za klub do ktorého má povolený takýto štart.
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14.15 Hosťovanie hokejistov vekovej kategórie seniori v zmysle tohto článku z farmárskeho
družstva do materského klubu s farmárskym družstvom vytvoreným v zmysle čl. 3.3
Súťažného poriadku nie je povolený.
14.16 Klub, ktorý má v súťažiach zaradené viac ako jedno družstvo jednej vekovej kategórie,
nebude mu hosťovanie podľa tohto článku povolené, ak žiadajúci hokejista nie je uvedený na
súpiske „A“ družstva.
14.17 Ak je žiadajúci hokejista zaradený do „A“ družstva, pri prvej žiadosti o hosťovanie z
nižšej do vyššej súťaže striedavý štart je klub povinný predložiť na Matriku SZĽH zoznam
hokejistov „A“ družstva.
14.18 Po potvrdení súpisky „A“ družstva riadiacim orgánom je klub povinný na Matriku SZĽH
predložiť aj vždy aktuálnu súpisku „A“ družstva.
14.19 Hosťovanie podľa tohto článku sa uplatní aj na hosťovanie hokejistov z družstva
extraligy seniorov do družstva, ktorého klub je členom SZĽH pôsobiacim v zahraničnej súťaži
vekovej kategórie dospelých, najvyššej úrovne súťaže, organizovanej členským zväzom IIHF,
ktorý je účastníkom najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji.
14.20 Po ukončení prestupového obdobia do konca súťažného obdobia môžu hráči vekových
kategórii kadet, dorast, junior a senior štartovať na striedavý štart podľa tohto článku len za
klub, v ktorom odohrá prvé súťažné stretnutie po skončení prestupového obdobia. Porušenie
tohto ustanovenia sa bude považovať za neoprávnený štart hráča.
Článok 15
Osobitné ustanovenia o prestupe maloletého hráča
15.1 Maloletý hokejista je fyzická osoba, do dovŕšenia 18 roku svojho veku, ak podľa
právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.
15.2 Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím
manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.
15.3 Prestup maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného zástupcu
hokejistu.
Článok 16
Odvolanie proti rozhodnutiu Matriky SZĽH
16.1 Hokejista, materský klub alebo nový klub sa môžu proti rozhodnutiu Matriky SZĽH
odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia Matriky SZĽH.
16.2 Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam Matriky SZĽH je VV SZĽH.)
16.3. Ak VV SZĽH zmení rozhodnutie Matriky SZĽH v prospech odvolávateľa, poplatok za
odvolacie konanie sa vráti odvolávateľovi, ak už bol poplatok za odvolacie konanie zaplatený
a toto rozhodnutie je konečné.
16.4. Na odvolanie podané po lehote stanovenej v zmysle s čl. 16.1 sa neprihliada, VV SZĽH
oneskorene podané odvolanie odmietne.
16.5. Odvolanie nemá odkladný účinok.
16.6. Proti rozhodnutiu VV SZĽH nie je možné podať odvolanie.
Článok 17
Odstupné a výchovné
17.1. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu, ktorý má uzavretú hráčsku zmluvu s
materským klubom platí nový klub materskému klubu odstupné podľa dohody oboch klubov.
Zaplatenie odstupného nie je podmienkou pre povolenie prestupu; to neplatí, ak trvá právny
vzťah hokejistu ku klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o
amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou
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o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nároky klubu na výchovné a iné plnenia
súvisiace s prípravou hokejistu v klube podľa predpisov SZĽH tým nie sú dotknuté.
17.2. Za prestup alebo zmenu registrácie hokejistu ktorý nemá s materským klubom
uzatvorenú hráčsku zmluvu platí nový klub materskému klubu výchovné podľa smernice
“Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o výchovnom”, ak sa kluby nedohodnú inak.
17.3. V prípade, ak má hokejista klubovú príslušnosť v klube, ktorý je v združení s iným
klubom, výchovné od nového klubu sa rozdelí medzi kluby v združení podľa zmluvy o
združení, inak zaplatí nový klub materskému klubu.
17.4. V prípade transferu hokejistu bez zmluvy do zahraničia sa výchovné platí pri prvom
prestupe hokejistu po návrate hokejistu zo zahraničia, vo výške zodpovedajúcej vekovej
kategórii , keď hokejista odišiel na transfer z materského klubu.
17.5. Výchovné je povinný nový klub uhradiť materskému klubu do 7 dní od potvrdenia
registrácie matrikou SZĽH, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, inak sa nový klub dopustí
disciplinárneho previnenia.
Ustanovenia pre zmluvných hokejistov
Článok 18
18.1. Zmluva musí byť registrovaná na SZĽH.
18.2. Každá zmluva hokejistu musí obsahovať okrem náležitostí podľa osobitných všeobecne
záväzných právnych predpisov aj ustanovenie o povinnosti dodržiavať Stanovy, smernice,
predpisy a poriadky SZĽH.
18.3. Zmluvy a dohody podľa odsekov 18.3.1 až 18.3.6 registruje matrika SZĽH v registri
zmlúv:
18.3.1 zmluvu medzi hokejistom a materským klubom, alebo hokejistom a novým
klubom,
18.3.2 dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hokejistu, ak trvanie
zmluvy neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,
18.3.3 zmluvu o prestupe hokejistu uzatvorenú medzi materským a novým klubom v
prípade odplatného prestupu.
18.3.4 zmluvu o hosťovaní hokejistu medzi materským klubom, novým klubom a
príslušným hokejistom (ďalej len “zmluva o hosťovaní”), ak je podpis zmluvy
podmienkou účasti hokejistu v súťaži
18.3.5 Zmluvu o hosťovaní; v prípade, že nový klub je v združení bez právnej
subjektivity s iným klubom, zmluvu o hosťovaní hokejistu uzatvára na strane nového
klubu aj klub, s ktorým je nový klub v takomto združení, ak má klub v združení
príslušnú vekovú kategóriu, v ktorej je hokejista oprávnený štartovať (tzv. “dočasné
hosťovanie”).
18.3.6 Zmluvu o hosťovaní; v prípade, že je hokejista oprávnený štartovať v
materskom klube aj v novom klube (tzv. “striedavý štart”) a nový klub je v združení
bez právnej subjektivity, zmluvu podpisuje len nový klub, v ktorom je hokejista
oprávnený štartovať.
18.4. Zmluva o hosťovaní musí obsahovať dohodu klubov o spôsobe uhrádzania odmeny
hokejistu počas hosťovania a dohodu klubov o spôsobe vysporiadania výchovného v zmysle
smernice “Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja o výchovnom” pre prípad prestupu
alebo opätovnej registrácie hokejistu do iného klubu, inak prináleží nárok na výchovné v
celom rozsahu materskému klubu.
18.5. Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmlúv a dohôd podľa odsekov 18.3.1 až 18.3.6, je
rozhodujúci obsah zmlúv a dohôd, ktoré sú registrované v registri zmlúv.
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Článok 19
19.1. Matrika SZĽH po schválení VV SZĽH zverejňuje pre potreby klubov záväzné tlačivá a
formuláre využívané pre matričné úkony na webovom sídle SZĽH www.hockeyslovakia.sk
Článok 20
Osobitné ustanovenia pre prestupy a hosťovania hráčov do zahraničia limitovaný
transfer, nelimitovaný transfer
20.1. Každý transfer hokejistu zo / do zahraničia podlieha registrácii na SZĽH. Transfer
hokejistu zo / do zahraničia sa realizuje prostredníctvom ITC, ktorá musí byť v súlade s
pravidlami IIHF o medzinárodných transferoch hráčov riadne vyplnená a podpísaná
hokejistom, starým národným hokejovým zväzom, novým hokejovým národným zväzom a
potvrdená na IIHF. Všetky informácie na ITC musia byť na nej riadne uvedené pred jej
schválením na IIHF.
20.2. Súhlas s transferom hokejistu môže vydať SZĽH len na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu materského klubu a v prípade aktuálneho hosťovania v rámci SR alebo
limitovanom transfere hokejistu (v zahraničí), aj na základe súhlasu klubu, v ktorom je
hokejista na hosťovaní/transfere. Pri limitovanom transfere sa na Medzinárodné oddelenie
SZĽH odovzdá preukaz klubovej príslušnosti hokejistu, pri nelimitovanom transfere sa tento
preukaz odovzdá na Matriku SZĽH.
20.3. Podľa Predpisov pre medzinárodné transfery IIHF sa v rámci transferu hokejistu medzi
dvoma klubmi nie sú predmetom transferového konania otázky kompenzácie medzi klubmi.
20.4. V čase nepodmienečného zastavenia činnosti alebo skúšobnej doby podmienečného
zastavenia činnosti hokejistu, SZĽH nevydá hokejistovi súhlas s transferom.
20.5. Pre hokejistu, ktorý nemá uzavretú zmluvu, vydá SZĽH súhlas s transferom aj napriek
nesúhlasu materského klubu.; tým nie je dotknutá povinnosť hokejistu vysporiadať si svoje
finančné alebo iné materiálne záväzky voči klubu. Hokejista je povinný vysporiadať si všetky
svoje záväzky voči klubu do 7 dní od doručenia vyjadrenia klubu o nevysporiadaní záväzkov,
inak sa dopustí disciplinárneho previnenia.
20.6. Kluby a SZĽH sú povinné v korešpondencii s IIHF dodržiavať termíny stanovené
predpismi IIHF.
20.7. Podmienky štartu hokejistu mladšieho ako 18 rokov v zahraničí stanovujú predpisy
IIHF.
20.8. Transfer hokejistu, ktorému bola odobratá vzorka A a jej výsledok je pozitívny, alebo
ešte nie je známy, sa nepovoľuje.
20.9 Medzinárodný transfer sa stáva platným dátumom jeho potvrdenia na IIHF. Od tohto
dátumu hokejista podlieha jurisdikcii nového národného hokejového zväzu.
20.10 Medzinárodný transfer je možné povoliť v súlade so smernicami IIHF.
20.11 Časovo limitovaný transfer umožňuje hokejistovi opätovný štart za klub, z ktorého bol
transfer realizovaný v nasledujúci deň po jeho ukončení.
Článok 21
Podmienky uvoľňovania hokejistov so štátnou príslušnosťou SR zo zahraničných
klubov pre potreby reprezentačných družstiev SR
21.1. Podmienky uvoľňovania hokejistov so štátnou príslušnosťou SR zo zahraničných klubov
pre potreby reprezentačných družstiev SR určujú predpisy IIHF.
21.2. Hokejista sa dopustí priestupku v zmysle § 96 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,
ak sa ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu odmietne zúčastniť na
medzinárodnej súťaži, na ktorú bol riadne nominovaný národným športovým zväzom alebo
inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité
verejné prostriedky.
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Článok 22
Solidárny príspevok
22.1. SZĽH ako prijímateľ odmeny, ak ju organizátor súťaže neurčil priamo športovému
reprezentantovi, je povinný rozdeliť a poukázať solidárny príspevok vo výške 5 % z
poskytnutej odmeny tým športovým klubom, ktoré zabezpečovali prípravu a výchovu
športového reprezentanta do 23 rokov veku, pomerne podľa trvania prípravy.
22.2. V prípade uzavretia zmluvy medzi hokejistom a klubom NHL, prináleží materskému
klubu odmena v zmysle zmluvy medzi SZĽH a NHL. Časť tejto odmeny vo výške 5%
oprávnenej čiastky (vrátane DPH) sa prevádza v prospech SZĽH.
Článok 23
Zahraničný hokejista
23.1. Počas registrácie za hokejový klub, ktorý je riadnym členom SZĽH podlieha zahraničný
hokejista Stanovám, poriadkom, predpisom a smerniciam SZĽH.
23.2. V každom klube SZĽH môže byť registrovaný neobmedzený počet zahraničných
hokejistov. Počet zahraničných hokejistov, vrátane brankára, štartujúcich v jednom zápase
príslušnej vekovej kategórie určuje čl. 5.3.3 Súťažného poriadku SZĽH.
23.3. Ak má hokejista bez štátneho občianstva SR povolený pobyt v SR nepretržite 2 roky a v
tomto období pôsobil bez prerušenia dve kompletné sezóny po sebe v súťažiach riadených
SZĽH v tom istom klube, ktorý je riadnym členom SZĽH, ďalej sa nepovažuje za
zahraničného hokejistu.
23.4. Hokejista registrovaný v SZĽH nesmie súbežne štartovať v inej zahraničnej
majstrovskej hokejovej súťaži, alebo za družstvo klubu zaradené do tejto zahraničnej
majstrovskej hokejovej súťaže. To neplatí pre hokejistu, ktorého družstvu bol povolený štart
v zahraničnej súťaži a to iba na obdobie tohto povoleného štartu.
Záverečné ustanovenia
Článok 24
24.1 Súlad Prestupového poriadku SZĽH s ostatnými predpismi posudzuje kontrolór SZĽH.
24.2. Výkonný výbor SZĽH ustanoví vo vykonávacom predpise podrobnosti o podávaní
žiadostí, podnetov, vyjadrení, odvolaní, o konaní a o rozhodovaní.
24.3. Výklad Prestupového poriadku SZĽH vykonáva VV SZĽH.
Článok 25
25.1. Prestupový poriadok SZĽH v jeho úplnom znení schválenom na Rade SZĽH dňa 25.
Júna 2015, vrátane jeho príloh, sa zrušuje.
25.2.1. Tento Prestupový poriadok SZĽH schválil Kongres SZĽH 30. augusta 2016 v Bratislave
s účinnosťou od 31. augusta 2016.
25.2.2. Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 prijal zmeny Prestupového
poriadku v znení tohto úplného znenia Prestupového poriadku. Tento Prestupový poriadok
nadobúda účinnosť 24.06.2017 s výnimkou čl. 2.1.15.1, ktorý nadobudne účinnosť od
1.5.2018.
25.2.3 Kongres SZĽH na svojom zasadnutí dňa 26.4.2018 prijal zmeny tohto poriadku v
tomto úplnom znení s účinnosťou od 27.4.2018.
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