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Pokyny k prestupovému obdobiu 2021 
 
Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii na Slovensku chceme členom SKrZ 
umožniť bezpečnú organizáciu ohlasovania prestupov/hosťovaní v riadnom prestupovom období v 
roku 2021. Ohlasovanie prestupov/hosťovaní bude preto okrem štandardného postupu umožnené aj 
elektronicky.  
 

Členovia SKrZ majú možnosť výberu, či svoju Žiadosť spracujú fyzicky štandardným postupom, alebo 
zvolia elektronickú formu.  
 

Štandardný postup ohlasovania prestupov/hosťovaní sa riadi Prestupovým poriadkom SKrZ. 
 

Elektronické ohlasovanie prestupov/hosťovaní sa riadi termínmi a lehotami Prestupového poriadku 
SKrZ, využíva rovnaké formuláre a ďalej je upravené takto: 
 

ČLÁNOK II. OHLÁSENIE PRESTUPU/HOSŤOVANIA A JEHO NÁLEŽITOSTI 
 

9) Riadne vyplnená,  podpísaná, opečiatkovaná žiadosť o  prestup/hosťovanie na predpísanom tlačive 
musí byť oscanovaná tak, aby boli všetky jej polia dobre čitateľné. 
 

10) Žiadateľ takto oscanovanú žiadosť zašle e-mailom z oficiálnej adresy klubu na oficiálnu e-mailovú 
adresu materského klubu. V kópii e-mailu je povinný uviesť adresu prestupy@kraso.sk, a to najneskôr 
päť pracovných dní pred začiatkom prestupového obdobia. 
 

11) Materský klub je povinný túto žiadosť vytlačiť, uviesť svoje stanovisko a pripojiť podpis a pečiatku 
štatutára klubu. Materský klub je povinný žiadosť zaslať e-mailom žiadateľovi späť z oficiálnej e-
mailovej adresy klubu, a to najneskôr 1 deň pred začiatkom prestupového obdobia. V kópii e-mailu je 
povinný uviesť adresu prestupy@kraso.sk. Registračné preukazy v tomto prípade nie je nutné 
dokladovať. 
 

12) Žiadateľ  potom  v  prestupovom  období  zašle e-mailom  na  sekretariát SKrZ 
(slovakskating@kraso.sk) a tk@kraso.sk žiadosť spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za žiadosť o 
prestup/hosťovanie v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SKrZ. 
 

13) V prípade, že materský klub napriek preukázanému včasnému doručeniu žiadosti nesplní svoju 
povinnosť, uvedenú v bode 11 tohto poriadku, má sa za to, že voči prestupu/hosťovaniu nie sú 
námietky/prekážky. V takomto prípade TK SKrZ túto vec prešetrí a rozhodne o prestupe/hosťovaní. 
 

16) Podanú  žiadosť  o  prestup/hosťovanie  nemôže  individuálny  člen  vziať  späť  a  každý  riadne 
ohlásený prestup/hosťovanie musí byť prerokovaný. 
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