LICENČNÁ SMERNICA
Slovenského zväzu hádzanej
upravujúca podmienky pre udeľovanie licencií v súťažiach SZH

Preambula
Slovenský zväz hádzanej ako riadiaci orgán súťaží v hádzanej na území Slovenskej
republiky, ktoré organizuje a riadi, alebo ktoré organizuje a riadi tretia osoba na základe
poverenia Slovenského zväzu hádzanej,

touto smernicou určuje podmienky, ktorých

splnenie požaduje pre to, aby družstvo klubu mohlo súťažiť v súťažiach Slovenského
zväzu hádzanej a stanovuje podmienky prevodu práva súťažiť v týchto súťažiach na iný
subjekt.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia a definície pojmov
1.1. Slovenský zväz hádzanej (ďalej len „SZH“) je národným športovým zväzom pre šport
hádzanú s výlučnou pôsobnosťou pre tento šport na území Slovenskej republiky. SZH je
jediný oprávnený organizovať celoštátne súťaže v hádzanej vo všetkých vekových
kategóriách.
1.2. Stanovy SZH sú zakladajúcim a najvyšším predpisom SZH.
1.3. Výkonný výbor SZH je najvyšší výkonný orgán SZH v zmysle Stanov SZH.
1.4. Športovo – technická komisia je orgánom SZH zriadeným Stanovami SZH.
1.5. Súťažou SZH sa pre účely tejto smernice rozumie akákoľvek a každá dlhodobá súťaž
v hádzanej, ktorú organizuje a riadi SZH alebo ktorú organizuje alebo riadi tretia osoba,
ktorú na to poveril SZH.
1.6. Licenčným orgánom podľa Stanov SZH je Výkonný výbor SZH, ktorý je ako jediný
oprávnený rozhodovať o udelení licencie, ktorá predstavuje právo štartovať / súťažiť
s družstvom v konkrétnej súťaži SZH v konkrétnom súťažnom období. Podklady
k rozhodovaniu o udelení licencie pripravuje a predkladá aj so svojím stanoviskom
Výkonnému výboru SZH vždy Športovo – technická komisia.
1.7. Športovým klubom (ďalej aj len „Klub“) sa pre účely tejto smernice rozumie klub,
ktorý vytvára podmienky na vykonávanie športu - hádzanej a na športovú prípravu
športovcov a družstiev v hádzanej a súčasne je členom SZH.

1.8. „Najvyššia súťaž mužov“ sa pre účely tejto smernice rozumie najvyššia súťaž mužov
v hádzanej na území Slovenskej republiky /t.č. Niké Handball Extraliga/.
1.9. „Najvyššia súťaž žien“ sa pre účely tejto smernice rozumie najvyššia súťaž žien
v hádzanej na území Slovenskej republiky /t.č. MOL liga/.
Článok 2.
Vydávanie a udeľovanie Licencie
2.1. Licenciou pre súťaž (ďalej aj iba ako “Licencia”) sa rozumie právo Klubu štartovať s
príslušným družstvom v konkrétnej súťaží

SZH. O udelení Licencie rozhoduje

Výkonný výbor SZH.
2.2. Právo na účasť v súťaži, t.j.

Licencia, je časovo obmedzené vždy do skončenia

súťažného obdobia, na ktorý sa Licencia vydáva. Súťažné obdobie je definované
predpismi SZH ako obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.
2.3. Licenciu vydáva SZH na základe jej udelenia Výkonný výborom SZH, ktorému návrh
predkladá Športovo-technická komisia.
2.4. SZH vyhotoví Licenciu a originál Licencie doručí Klubu, ktorého sa Licencia týka.
Licencia je majetkom SZH a na jej udelenie nie je právny nárok.
2.5. Udelenú Licenciu možno previesť na iný subjekt iba odstúpením podľa ustanovení tejto
smernice a iba so súhlasom Výkonného výboru SZH.
2.6. Licencia sa udeľuje osobitne pre každé družstvo Klubu zaradené do jednotlivých súťaží
SZH, t.j. pre jednotlivé družstvá na dobu trvania jedného súťažného obdobia a to iba, ak
Klub splnil tieto podmienky:
a)

nebol vylúčený zo súťaže,

b)

splnil podmienky pre účasť družstva v príslušnej súťaži stanovené v zmysle
predpisov SZH, a síce Súťažného poriadku, Stanov SZH a príp. ďalších,

c)

dodržiava Stanovy a predpisy SZH,

d)

má vysporiadané všetky finančné a ekonomické vzťahy a záväzky voči SZH,

e)

nenachádza sa v žiadnej zo situácii:
i)

nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

ii)

nie je voči Klubu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii
ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku, ani mu nebola povolená reštrukturalizácia,

iii)

nebolo Klubu alebo jeho štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho
orgánu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností (napríklad porušenie podmienok poskytovania
dotácií, porušenie rozhodnutí orgánov SZH alebo riadiaceho orgánu súťaže
a pod.),

f)

v prípade družstva Klubu Najvyššej súťaže mužov a Najvyššej súťaže žien
splnil osobitné podmienky určené článkom 3. tejto smernice.

2.7. Športovo – technická komisia alebo Výkonný výbor SZH môže v konaní o udelení
Licencie požadovať od Klubu akékoľvek podklady, ktoré pre udelenie Licencie
považuje za potrebné.
2.8. Výkonný výbor SZH môže rozhodnúť o udelení Licencie najneskôr

7 dní pred

začiatkom príslušnej súťaže.
Článok 3.
Osobitné podmienky pre udelenie Licencie Klubu
pre Najvyššiu súťaž mužov a Najvyššiu súťaž žien
3.1.

Klub pre udelenie Licencie pre Najvyššiu súťaž mužov a Najvyššiu súťaž žien musí
spĺňať nasledovné osobitné podmienky:
a)

Klub má pre zápasy družstva v Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej súťaži žien
zabezpečenú športovú halu, ktorá technicky zodpovedá požiadavkám SZH pre
riadny priebeh zápasov (osvetlenie, ozvučenie, šatne, sociálne zariadenia
a pod.) a pre zaznamenávanie zápasov a pre ich vysielanie alebo streaming
prostredníctvom partnera/partnerov SZH,

b)

Klub je povinný plniť v SZH určenom rozsahu

a rešpektovať všetky

požiadavky SZH týkajúce sa reklamného, marketingového, sponzorského
a mediálneho priestoru týkajúceho sa Najvyššej súťaže mužov a Najvyššej
súťaže žien a jej účastníkov, na ktoré sa SZH zaviazal partnerom a sponzorom
SZH,
c)

Klub má vysporiadané všetky záväzky voči hráčom

a športovým

odborníkom družstva súťažiaceho v Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej
súťaži žien zo zmlúv a/alebo dohôd a/alebo predpisov SZH, pričom
uvedené Klub preukazuje:
písomnou správou za obdobie od 01.07. predchádzajúceho kalendárneho roku
do 31.05. aktuálneho kalendárneho roku, ktorú predkladá Športovo - technickej

komisii vždy do 31.mája príslušného kalendárneho roka, ktorá musí obsahovať
tieto náležitosti
(ďalej len „Správa“):


súpis všetkých záväzkov Klubu (iných ako v ďalšej odrážke) po
lehote splatnosti viac ako 90 dní ku dňu 31.05. príslušného
kalendárneho roka, s uvedením ich výšky a údajoch o veriteľoch,



súpis všetkých splatných a neuhradených záväzkov Klubu voči
hráčom a športovým odborníkom družstva Najvyššej súťaži
mužov / Najvyššej súťaži žien,



čestné prehlásenie štatutárneho orgánu Klubu, že všetky poskytnuté
údaje týkajúce sa záväzkov Klubu obsiahnuté v Správe sú pravdivé
a úplné a prehlásenie, že ak by sa údaje obsiahnuté v Správe
týkajúce sa záväzkov Klubu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné,
Klub súhlasí s tým, aby SZH rozhodol o návrhu na vydanie resp.
nevydanie Licencie alebo rozhodol o odobratí Licencie v zmysle
tejto smernice.

3.2.

Ak Športovo – technická komisia alebo Výkonný výbor SZH
nedostatky, vyzve dotknutý Klub

zistí v Správe

k odstráneniu nedostatkov. Klub je povinný

odstrániť všetky nedostatky v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy podľa
predchádzajúcej vety, ak mu SZH neurčí dlhšiu lehotu.
3.3.

Po predložení Správy má každý Klub povinnosť postupovať tak, aby ku dňu 01.08.
príslušného kalendárneho roka nebol v omeškaní s platením žiadneho svojho záväzku
voči hráčom a športovým odborníkom, ktoré boli uvedené v Správe, s výnimkou
záväzkov, pri ktorých Klub namieta ich neoprávnenosť alebo premlčanie alebo
prebieha o nich súdne alebo iné konanie a ktoré SZH uznal za odôvodnené.

3.4.

O splnení každého záväzku uvedeného v Správe

je Klub povinný bezodkladne

písomne informovať SZH.
3.5.

Výkonný výbor SZH alebo Športovo – technická komisia sú počas súťažného obdobia
oprávnení kedykoľvek žiadať od Klubu informácie týkajúce sa existencie záväzkov
Klubu, s ktorými je Klub v omeškaní.

3.6.

Ak SZH zistí, že Klub má počas súťažného obdobia neuhradené splatné záväzky voči
hráčom a/alebo športovým odborníkom družstva Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej
súťaže žien, je Športovo – technická komisia oprávnená uložiť Klubu lehotu na

nápravu, nie kratšiu ako 15 dní. Pokiaľ k náprave nedôjde je Športovo – technická
komisia oprávnená predložiť Výkonnému výboru návrh na odobratie Licencie.
Článok 4.
Obsah Licencie
4.1. Licencia obsahuje nasledovné údaje:
a)

názov orgánu vydávajúceho Licenciu, t.j. SZH

b)

dátum rozhodnutia o vydaní Licencie

c)

názov, sídlo a identifikačné číslo Klubu, ktorému sa Licencia udeľuje

d)

názov súťaže a vekovej kategórie pre ktorú sa Licencia vydáva

e)

súťažné obdobie, na ktoré sa Licencia vzťahuje

f)

miesto a dátum vydania Licencie

g)

pečiatka SZH a podpis generálneho sekretára SZH alebo prezidenta SZH.

4.2. Bez uvedenia ktoréhokoľvek údaju je Licencia neplatná.
Článok 5.
Odstúpenie Licencie
5.1. Konanie o odsúhlasení odstúpenia Licencie sa začína na základe doručenia zmluvy o
odstúpení Licencie medzi odstupujúcim Klubom (t. j. klub, ktorému bola udelená
Licencia) a novým Klubom, pričom zmluva musí obsahovať náležitosti stanovené
prílohou č. 1 tejto smernice. Originál zmluvy, vrátane ďalších podkladov, sa doručuje v
písomnej forme SZH v dostatočnom predstihu pre rozhodnutie o odstúpení Licencie.
5.2. K návrhu na odsúhlasenie odstúpenia Licencie sa vyjadrí Športovo-technická komisia,
ktorá vec predloží na rozhodnutie Výkonnému výboru SZH.
5.3. Výkonný výbor rozhodne o odstúpení Licencie tak, že odstúpenie Licencie schváli
alebo neschváli. Na schválenie odstúpenia Licencie nie je právny nárok.
5.4. Odstúpiť Licenciu je možné iba Klubu, ktorý je členom SZH a ktorý splnil podmienky
na udelenie Licencie podľa článku 2. a v prípade družstva Najvyššej súťaže mužov /
Najvyššej súťaže žien aj podmienky podľa čl. 3. tejto smernice a spĺňa ostatné
podmienky ustanovené v predpisoch SZH. Pre odsúhlasenie odstúpenia Licencie je
potrebné predložiť doklady, ktoré sa predkladajú pri udeľovaní Licencie podľa čl. 3.
tejto smernice.
5.5. V prípade, ak odstupujúci Klub nemá uhradené všetky splatené záväzky voči hráčom
a/alebo športovým odborníkom družstva Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže

žien, musí byť bez pochýb preukázané, že tieto záväzky preberá v celom rozsahu nový
Klub, ktorý je povinný tieto uhradiť.
5.6. Ak odstupujúci Klub odstúpi novému Klubu Licenciu pre účasť v príslušnej súťaži, v
ktorej pôsobilo jeho družstvo, priznáva sa družstvu nového Klubu účasť v tej istej
súťaži.
5.7. Športovo - technická komisia a Výkonný výbor SZH môže v konaní o odsúhlasení
odstúpenia Licencie požadovať od odstupujúceho Klubu ako aj od nového Klubu
akékoľvek podklady, ktoré pre odstúpenie Licencie považuje za potrebné.
5.8. Ustanovenia o odstúpení Licencie sa rovnako použijú aj v prípade predaja podniku
alebo jeho časti.

Článok 6.
Termíny odstúpenia Licencie
6.1. Výkonný výbor SZH môže rozhodnúť o odstúpení Licencie kedykoľvek po jej udelení,
ale najneskôr do 3 dní pred začiatkom príslušnej súťaže
6.2. SZH vydá Licenciu novému Klubu najneskôr do 3 dní od rozhodnutia Výkonného
výboru SZH o odstúpení Licencie.
Článok 7.
Úhrady za odstúpenie Licencie
7.1. Licenciu je možné odstúpiť novému Klubu za úhradu alebo aj bezplatne, a to na
základe dohody medzi odstupujúcim a novým Klubom.
7.2. Vysporiadanie úhrady za odstúpenie Licencie sa vykonáva na základe vzájomnej
dohody a je výlučne záležitosťou odstupujúceho a nového Klubu.
7.3. Za administratívne úkony SZH spojené s konaním podľa čl. 5. tejto smernice je nový
Klub povinný uhradiť na účet SZH sumu 200 EUR (vrátane DPH) v lehote do 3 dní od
rozhodnutia Výkonného výboru SZH o schválení odstúpenia Licencie.
Článok 8.
Odobratie Licencie
8.1. Výkonný výbor SZH, spravidla na návrh Športovo – technickej komisie SZH, má právo
odobrať Klubu Licenciu, ak:
i)

bolo družstvo Klubu vylúčené zo súťaže,

ii)

Klub prestal spĺňať podmienky pre účasť v príslušnej súťaži stanovené Súťažným
poriadkom SZH, Rozpisom súťaží, alebo inými predpismi SZH, vrátane tejto
smernice,

iii)

družstvo Klubu opakovane porušuje Stanovy, poriadky a smernice alebo
rozhodnutia príslušných orgánov SZH,

iv)

na majetok Klubu začalo konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo Klub
vstúpil do likvidácie alebo bol Klub zrušený bez likvidácie,

v)

sa zistí, že Klub neuhradil svoje splatné záväzky hráčom a/alebo športovým
odborníkom družstva Klubu Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien
podľa bodu 3.6. tejto smernice,

vi)

ak je vedené voči Klubu exekučné konanie, v dôsledku ktorého Klub nemôže
riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z predpisov SZH a/alebo Klub
nemôže plniť svoje záväzky voči SZH.

8.2. O odobratí Licencie rozhoduje Výkonný výbor SZH.
Článok 9.
Prechodné ustanovenia
9.1. V prípade, ak pred prijatím tejto smernice v súťažnom období 2020/2021 došlo
k akémukoľvek postúpeniu práv a povinností týkajúcich sa vykonávania športovej
činnosti – súťaženia v Najvyššej súťaži mužov / Najvyššej súťaži žien z odstupujúceho
Klubu na nový Klub, a to akýmkoľvek spôsobom, tak pred rozhodovaním o udeľovaní
Licencie na súťažné obdobie 2021/2022 musí

byť SZH preukázané, že boli

vysporiadané všetky splatné záväzky voči hráčom a/alebo športovým odborníkom
Klubu Najvyššej súťaže mužov / Najvyššej súťaže žien z predchádzajúceho obdobia.
Ak sa tak nestane, SZH Licenciu neudelí.
Článok 10.
Záverečné ustanovenia
10.1. Výklad tejto Smernice vykonáva Výkonný výbor SZH.
10.2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením Výkonným výborom.
10.3. Schválené Výkonným výborom SZH dňa 7.4.2021.
Prílohy:

Príloha č. 1 - Obsah zmluvy pri odstúpení Licencie (t.j. zmluvy o postúpení práv a
záväzkov medzi Klubom odstupujúcim Licenciu a Klubom nadobúdajúcim Licenciu):
Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať okrem náležitostí podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov (najmä zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník) najmä:
● Záväzok držiteľa Licencie previesť na nadobúdateľa vlastnícke právo k veciam, iné
práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu Klubu a týkajú sa výkonu
športovej činnosti v hádzanej, a záväzok nadobúdateľa prevziať záväzky držiteľa
Licencie súvisiace s klubom a s výkonom jeho športovej činnosti v hádzanej,
● Na nadobúdateľa musia prejsť všetky práva a záväzky týkajúce sa Klubu a výkonu
jeho športovej činnosti, ktoré musia byť v zmluve presne špecifikované.
● 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 hodnoty, pokiaľ nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie.
● Držiteľ Licencie je povinný odovzdať nadobúdateľovi všetky doklady a poskytnúť
všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpených pohľadávok a práv.
● Povinnosť nadobúdateľa dodržiavať Stanovy SZH 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
zákonom o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

