Smernica Slovenského zväzu ľadového hokeja
o výchovnom
Článok 1.
1.1. Táto Smernica upravuje vzťahy medzi klubmi spojené so vznikom, zmenou alebo
zánikom nárokov spojených s výchovným pri zmene klubovej príslušnosti hokejistov.
1.2. Pre účely tejto smernice sa “hokejistom” rozumie korčuliar alebo brankár, bez ohľadu
na pohlavie, s príslušnosťou ku klubu, ktorý je členom SZĽH.
Článok 2.
2.1. Výchovné je nárokom materského klubu, ktorý vzniká pri zmene klubovej príslušnosti
formou prestupu hokejistu do nového klubu alebo pri opätovnej registrácii hokejistu v SZĽH
za nový klub.
2.2. Výchovné uhrádza nový klub materskému klubu.
Článok 3.
3.1. Výška výchovného (pre platiteľa dane z pridanej hodnoty je uvedená suma, už vrátane
DPH) je stanovená nasledovne:
Kategória
1. ročník ( 7 rokov )
2. ročník ( 8 rokov )
3. ročník ( 9 rokov )
4. ročník ( 10 rokov )
5. ročník ( 11 rokov )
6. ročník ( 12 rokov )
7. ročník ( 13 rokov )
8. ročník ( 14 rokov )
Kadet
Dorast
Junior
Senior nad 21 r do 23 r/do uzavretia prvej
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
Ženy od 16 r./alebo od doby keď začne hrať
za ženy

Suma
0,- eur
0,- eur
400,- eur
800,- eur
1000,- eur
1200,- eur
1400,- eur
1600,- eur
2000,- eur
1. ročník
2. ročník
1. ročník
2. ročník
4900,- eur

2500,- eur
3000,- eur
3600,- eur
4200,- eur

1500,- eur

3.2. Na účely vysporiadania výchovného medzi novým a starým klubom sa
nesčítavajú.

sumy

3.3. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku hokejistu, ak hráč neuzavrie skôr svoju
prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

3.4. Sumy uvedené v bode 3.1. sa v zmysle platných právnych predpisov SR nepovažujú za
oslobodené od dane podľa § 33 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom
sumy v bode 3.1. sú pre platiteľa DPH uvedené ako sumy konečné (vrátane DPH). Zákon o
DPH v ustanovení § 22 upravuje, že základom dane pri dodaní služby je všetko, čo tvorí
protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od svojho odberateľa (príjemcu plnenia)
alebo od inej osoby, za dodanie služby, zníženú o daň.
Článok 4.
4.1. Výchovné je povinný nový klub uhradiť materskému klubu do 7 dní od potvrdenia
registrácie matrikou SZĽH, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak.
4.2. Materský klub a nový klub si môžu písomnou dohodou dohodnúť inú výšku, formu a
spôsob úhrady výchovného, prípadne inú formu kompenzácie. Výška výchovného podľa bodu
3.1. je maximálna suma, ktorú si môže materský klub uplatňovať voči novému klubu.
4.3. Materský klub sa môže písomným vyhlásením vzdať práva na výchovné za konkrétneho
hokejistu.
Článok 5.
5.1. Nárok na výchovné nevzniká materskému klubu, ak bol hokejistu registrovaný v
materskom klube menej ako 60 dní odo dňa registrácie.
Článok 6.
6.1. Právo materského klubu na výchovné zaniká:
a) jednostranným zrušením registrácie hokejistu materským klubom,
b) písomným vzdaním sa nároku na výchovné materským klubom.
Článok 7.
7.1. Materský klub musí výchovné použiť len na rozvoj mládeže, inak sa dopustí
disciplinárneho previnenia v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.
7.2. Príslušným orgánom na riešenia sporov medzi klubmi v súvislosti s výchovným je
Arbitrážna komisia SZĽH.
7.3. Nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto Smernice je disciplinárnym previnením podľa
príslušných ustanovení Disciplinárneho poriadku SZĽH.
7.4. Smernica SZĽH pre prestupové vzťahy - stanovenie výchovného za hokejistu/-ku
schválená Kongresom SZĽH dňa 16.06.2016 sa zrušuje.
7.5. Túto smernicu prijal Kongres SZĽH dňa 26.04.2018.
7.6. VV SZĽH na svojom zasadnutí dňa 15.08.2018 prijal úpravu platnej smernice v znení
tohto úplného znenia v nadväznosti na platnú legislatívu SR (oblasť dane z pridanej hodnoty).
Smernica nadobúda účinnosť 15.08.2018.

