SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ

Udeľovanie a získanie licencie pre štart družstiev v súťažiach
SZH
I. Všeobecné a základné ustanovenia
Kluby – oddiely (ďalej len kluby ) môžu oprávnene štartovať v súťažiach SZH len na základe
udelenia licencie pre štart klubov v súťažiach SZH (ďalej len súťažnej licencie) v zmysle
Súťažného poriadku hádzanej (SPH)..

Návrh na súťažnú licenciu získa družstvo:
a) v zmysle dosiahnutých výsledkov v uplynulom súťažnom ročníku a po splnení
podmienok podľa čl. II tejto smernice alebo
b) po splnení podmienok podľa čl. III

II. Podmienky pre udelenie súťažnej licencie
1. Súťažná licencia sa udeľuje pre každý súťažný ročník osobitne. Pre jej konečné
udelenie musí klub – oddiel v stanovenom termíne splniť nasledujúce podmienky :
- zaslať prihlášku do súťaže
- uhradiť súťažný vklad pre daný súťažný ročník
2. V prípade nesplnenia niektorých z podmienok uvedených v čl. II.1 má SZH právo
licenciu neudeliť a postupovať nasledovne :
a) ponúknuť možnosť štartu v príslušnej súťaži družstvu z nižšej súťaže v súlade so
spoločnými ustanoveniami pre súťaže SZH – bod 14.
b) Inému klubu, ktorý splní podmienky podľa čl. III.

III. Odstúpenie a získanie súťažnej licencie
1. V prípade, že v niektorej súťaži SZH sa uvoľní miesto z dôvodu zániku klubu,
zlúčenia klubov alebo odstúpenia družstva zo súťaže je možné súťažnú licenciu získať
pre ktorúkoľvek súťaž – do začiatku daného súťažného ročníka.
2. Získať súťažnú licenciu pre aktuálny súťažný ročník môže buď existujúci klub, ktorý
je riadne registrovaným členom SZH alebo nový subjekt, ktorý splní podmienky SZH
pre štart v súťaži.
3. Existujúci klub zaregistrovaný v SZH pri získaní súťažnej licencie musí splniť
podmienky čl. II , bod 1 a uhradiť licenčný poplatok .
4. Nový klub (subjekt) pri získaní súťažnej licencie musí splniť nasledovné podmienky:
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a) preukázať vznik nového právneho subjektu buď ako občianskeho združenia alebo
obchodnej spoločnosti predložením kópie registrácie stanov občianskeho združenia
na Ministerstve vnútra SR alebo výpisu z Obchodného registra.
b) zaslať prihlášku nového klubu za člena v SZH
c) doručiť prihlášku do príslušnej súťaže
d) uhradiť súťažný vklad stanovený pre daný súťažný ročník a príslušnú kategóriu
e) uhradiť licenčný poplatok
f) predložiť dohodu o odstúpení a získaní práv pre štart v príslušnej súťaži medzi
klubom oprávneným štartovať v príslušnej súťaži a novým klubom
5. Výška licenčného poplatku pre každý súťažný ročník a každú súťaž je vo výške 2násobku súťažného vkladu, ktorý schvaľuje VV SZH. Udelenie licencie podlieha
schváleniu VV SZH.

IV. Záverečné ustanovenia
Výklad tejto smernice, jeho zmeny a doplnky vykonáva VV SZH.
Porušenie ustanovení tejto smernice je disciplinárnym priestupkom.
Túto smernicu schválil VV SZH na svojom zasadnutí dňa 10.6.2008 a Správna rada SZH na
svojom zasadnutí dňa 25.6.2008 .

Smernica nadobúda platnosť dňom 25.6.2008 .

Spracoval a predkladá : Ing. Miloš Šubák, predseda LK SZH

2

