SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

PRESTUPOVÝ PORIADOK
Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny v registrácii
individuálnych členov Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej len ako „SKrZ“)
medzi kolektívnymi členmi SKrZ.
Článok I. Základné ustanovenia
1) Prestupový poriadok sa vzťahuje na prestupy a hosťovanie. Prestupom a hosťovaním
sa rozumie zmena registrácie individuálneho člena SKrZ (pretekára, rozhodcu, trénera,
funkcionára) u kolektívneho člena SKrZ. Hosťovanie je dočasná zmena registrácie,
ktorá je časovo presne ohraničená na dobu 12 mesiacov.
2) Individuálny člen SKrZ, ktorý chce zmeniť registráciu, musí mať aktívnu registráciu a o
zmenu písomne požiadať Technickú komisiu SKrZ (ďalej len ako „TK SKrZ“) pri
dodržaní nižšie uvedených pravidiel, postupu a zásad tohto Prestupového poriadku.
Za žiadateľov mladších ako 18 rokov podáva žiadosť o prestup alebo hosťovanie
zákonný zástupca.
3) Účastníkmi vo veci prestupu/hosťovania sú:
a) žiadateľ, ktorý ohlásil prestup/hosťovanie,
b) klub, v ktorom je žiadateľ registrovaný (materský klub);
c) klub, do ktorého žiadateľ ohlásil prestup/hosťovanie (prijímajúci klub).
4) O prestup/hosťovanie je možné požiadať v prestupovom období od 1. do 15. júna.
5) Mimoriadny prestup mimo prestupového obdobia bude schválený len v týchto
prípadoch:
a) zmena bydliska pretekára (rodičov u neplnoletého pretekára), zmena pracoviska
alebo školy,
b) dohoda materského a nového klubu o prestupe žiadateľa,
c) zánik materského klubu.
6) V prestupovom období môže žiadateľ požiadať o prestup/hosťovanie len do jedného
klubu, ktorý je riadnym členom SkrZ. Ak v prestupovom období požiada o prestup/
hosťovanie do dvoch alebo viacerých klubov, rozhodovať sa bude len o jeho žiadosti,
ktorá bola TK SKrZ doručená ako prvá v poradí. Na neskoršie žiadosti alebo viaceré
súčasne doručené žiadosti žiadateľa sa nebude prihliadať.
7) Po schválení prestupu/hosťovania môže pretekár žiadať o ďalší prestup/hosťovanie až
po uplynutí doby 12 mesiacov alebo v najbližšom prestupovom období. Hosťovanie sa
môže opakovať maximálne 2x po sebe, bez ohľadu na to, či ide o rovnaký alebo iný
prijímajúci klub.
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8) Žiadateľa o prestup/hosťovanie môže v prestupovom konaní zastupovať prijímajúci
klub.
Článok II. Ohlásenie prestupu/hosťovania a jeho náležitosti
1) Žiadosť o prestup/hosťovanie musí byť podaná písomne na predpísanom tlačive v
jednom vyhotovení.
2) Žiadateľ odovzdá žiadosť v jednom exemplári doporučeným listom alebo osobne oproti
podpisu materskému klubu najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom
prestupového obdobia.
3) Materský klub je povinný do žiadosti o prestup uviesť, či žiada vyplatiť Výchovné, v
prípade hosťovania žiadateľa uviesť stanovisko k hosťovaniu a pripojiť podpis štatutára
klubu. Materský klub je povinný žiadosť o prestup/hosťovanie vrátiť žiadateľovi
doporučeným listom, alebo osobne, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom
prestupového obdobia.
4) Žiadateľ potom v prestupovom období doporučeným listom zašle na sekretariát SKrZ
alebo osobne odovzdá oproti podpisu žiadosť spolu s potvrdením o zaplatení poplatku
za žiadosť o prestup/hosťovanie v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SKrZ.
5) V prípade, že materský klub napriek preukázanému včasnému doručeniu žiadosti
nesplní svoju povinnosť uvedenú v Čl. II, bod 3 tohto Prestupového poriadku, má sa za
to, že materský klub nepožaduje za prestup Výchovné, resp. súhlasí s hosťovaním. V
takomto prípade žiadateľ túto skutočnosť v prestupovom období oznámi doporučeným
listom TK SKrZ, ktorá vec prešetrí a rozhodne o prestupe/hosťovaní.
6) V prípade žiadosti o mimoriadny prestup mimo prestupového obdobia je žiadateľ
povinný preukázať existenciu aspoň jednej zo skutočností podľa Čl. I, bod 5 tohto
Prestupového poriadku.
7) Podanú žiadosť o prestup/hosťovanie nemôže individuálny člen vziať späť a každý
riadne ohlásený prestup/hosťovanie musí byť prerokovaný.
ČLÁNOK III. ROZHODNUTIE O PRESTUPE
1) Žiadosť o riadny prestup TK SKrZ schváli, ak boli kumulatívne splnené podmienky v
písmene a) až c) a zároveň materský klub vyznačil jednu z možností uvedenú v bode
d):
a) žiadosť bola podaná v súlade s týmto Prestupovým poriadkom,
b) žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto Prestupového poriadku,
c) prijímajúci klub súhlasí s prestupom,
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d) materský klub v žiadosti o prestup:
da) uviedol, že žiada vyplatiť Výchovné. V takomto prípade je prijímajúci klub
povinný predložiť spolu so žiadosťou o prestup aj doklad o úhrade Výchovného
vo výške podľa tabuľky nižšie,
db) uviedol, že nežiada vyplatiť Výchovné.
2) Ak materský klub neuvedie svoje stanovisko vo veci Výchovného, má sa za to, že
nežiada Výchovné vyplatiť.
Vek pretekára dovŕšený v období od 30. 6. - 1. 7. nadchádzajúcej sezóny:
Vek v rokoch

Výchovné v €

7

100

8

150

9

200

10

250

11

300

12

400

13

500

14

600

15

700

16

800

17

900

18

1 000

nad 18

1 500

Hobby pretekári

100

Klub má nárok na plné výchovné , ak bol pretekár členom klubu min.dva roky. V
prípade členstva iba jeden rok, sa výchovné kráti o 50%.
3) Žiadosť o mimoriadny prestup TK SKrZ schváli, ak boli splnené všetky náležitosti
mimoriadneho prestupu a zároveň v prípade mimoriadneho prestupu podľa
Článku I, bod 5, písmena a) tohto Prestupového poriadku bolo uhradené Výchovné
podľa tabuľky vyššie.
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Článok IV. Vybavenie a účinnosť prestupu
1) Prestup je platný a účinný dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o
prestup. Rozhodnutie je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie námietok
podľa Čl. VII, bod 3 tohto Prestupového poriadku a v prípade podania námietok dňom
vydania rozhodnutia o námietkach.
2) O prestupoch je TK SKrZ povinná rozhodnúť do 30.6. daného roka. Rozhodnutie o
prestupe sa zapíše do žiadosti o prestup žiadateľa. Originál žiadosti sa uloží na
sekretariáte SKrZ. Oznámenie o rozhodnutí musí byť odoslané účastníkom
prestupového konania do 5 pracovných dní odo dňa rozhodnutia TK SKrZ.
3) V prípade podania žiadosti o mimoriadny prestup mimo prestupového obdobia, po
splnení všetkých náležitostí takéhoto prestupu, je prestup platný a účinný dňom
rozhodnutia TK SKrZ o prestupe. TK SKrZ musí rozhodnúť do 21 dní od prijatia
žiadosti o mimoriadny prestup na sekretariát SKrZ.
Článok V. Rozhodnutie o hosťovaní
1) O žiadosti o hosťovanie rozhoduje TK SKrZ tak, že:
a) hosťovanie schváli, ak dali súhlas k hosťovaniu materský i prijímajúci klub,
b) hosťovanie schváli (i bez súhlasu materského klubu), ak je hosťovanie v záujme
reprezentácie Slovenska v kategóriach seniorov, juniorov a žiakov,
c) hosťovanie neschváli, ak bola žiadosť zaslaná po skončení prestupového
obdobia alebo nespĺňala všetky náležitosti podľa tohto Prestupového poriadku
alebo nebol dodržaný postup podľa tohto Prestupového poriadku,
d) hosťovanie neschváli, ak jeden z klubov, účastníkov prestupového konania s
hosťovaním nesúhlasí (to neplatí ak je daný dôvod uvedený pod písmenom "b"
tohto bodu).
2) Rozhodnutie o hosťovaní je platné a účinné dňom právoplatnosti rozhodnutia TK
SKrZ.
Rozhodnutie je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie námietok podľa Čl.
VII. bod 3 tohto Prestupového poriadku a v prípade podania námietok dňom vydania
rozhodnutia o námietkach. Oprávnenie hosťovať za iný klub končí dňom, ktorý je
uvedený v schválenej žiadosti o hosťovanie.
ČLÁNOK VI. VÝCHOVNÉ
1) Za prestup pretekára má materský klub právo požadovať od prijímacieho klubu
Výchovné, ktoré je uvedené v tomto Prestupovom poriadku v tabuľke v Článku III, pod
bodom 1.
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2) Výchovné v prípade, že materský klub žiada o jeho vyplatenie, musí byť určené a
uhradené podľa veku, ktorý pretekár dovŕší v nasledujúcej sezóne.
3) Pri mimoriadnom prestupe podľa Článku I, bod 5, písmeno "b" a "c" tohto
Prestupového poriadku nárok na Výchovné nie je.
4) Výchovné nesmie hradiť pretekár aleho jeho zákonný zástupca. V prípade, že došlo k
úhrade Výchovného pretekárom alebo zákonným zástupcom pretekára, bude takáto
žiadosť o prestup považovaná za nespĺňajúcu všetky náležitosti podľa tohto
Prestupového poriadku.
Článok VII. Spoločné a záverečné ustanovenie
1) Ktorákoľvek lehota stanovená týmto Prestupovým poriadkom sa považuje za
zachovanú aj vtedy, ak je podanie najneskôr v posledný deň lehoty podané na poštovú
prepravu.
2) Ak pripadá posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu, alebo iný sviatok, považuje sa za
posledný deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3) Proti rozhodnutiu TK SKrZ podľa tohto poriadku môže účastník podať písomné
námietky na VV SKrZ cestou sekretariátu SKrZ v lehote 15 dní od
doručenia/oznámenia rozhodnutia a v tej istej lehote je povinný uhradiť poplatok za
podanie námietok podľa Sadzobníka poplatkov SKrZ. Námietky nemajú odkladný
účinok. VV SKrZ je povinný námietky preskúmať do 30 dní od doručenia. VV SKrZ
námietky odmietne bez prerokovania, ak zistí, že boli podané oneskorene,
neoprávnenou osobou alebo nebol zaplatený poplatok. V prípade, ak zistí nesprávnosť
rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie zruší a rozhodne o žiadosti sama, inak námietky
zamietne. O výsledku preskúmania rozhodnutia je VV SKrZ povinný informovať
účastníkov v lehote 5 pracovných dní spolu s odôvodnením svojho rozhodnutia a
rozhodnutie priloží k žiadosti uloženej na sekretariáte SKrZ. Proti rozhodnutiu VV SKrZ
o námietkach nie je možné podať riadny opravný prostriedok. V prípade, že VV SKrZ
vyhovie námietkam a zmení rozhodnutie TK SKrZ, poplatok za námietky sa vráti.
4) Zmeny a doplnky Prestupového poriadku schvaľuje VZ SKrZ, resp. Rada predsedov,
ak jej bude VZ SKrZ táto právomoc postúpená.
5) Tento Prestupový poriadok SKrZ bol schválený VZ SKrZ konaným dňa 26.06.2021.
6) Tento Prestupový poriadok SKrZ je platný a účinný odo dňa jeho schválenia a
nahrádza dovtedy platný a účinný Prestupový poriadok. Všetky konania začaté a
neukončené v deň vstupu do účinnosti tohto Prestupového poriadku sa dokončia podľa
ustanovení Prestupového poriadku platného a účinného pred 26.06.2021.
Júlia Čekovská
členka VV SKrZ zodp. za VZŽ

Ing. Jozef Beständig
predseda VV SKrZ

