
SLOVENSKÝ  KRASOKORČULI ARSKY   ZVÄZ 
 

 
 

PRESTUPOVÝ  PORIADOK 
 

Prestupový  poriadok  stanovuje  podmienky,  za  ktorých  sa  uskutočňujú  zmeny  v registrácii 

pretekárov  medzi členmi SKrZ 

 
ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

 
1) Prestupový  poriadok  sa  vzťahuje  na  prestupy  a  hosťovanie.  Prestupom    a  hosťovaním 

sa rozumie zmena  registrácie pretekára u člena  SKrZ. Hosťovanie je dočasná zmena 

registrácie, ktorá je časovo presne stanovená na dobu 12 mesiacov. 

 
2) Pretekár,   ktorý chce zmenit registráciu, musí o zmenu písomne požiadať TK   SKrZ   pri 

dodržaní nižšie uvedených zásad prestupového poriadku. Za žiadateľov mladších ako 18 

rokov podáva žiadosť o prestup alebo hosťovanie zákonný zástupca. 

 
3) Účastníkmi vo veci prestupu 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) 

 
i. prestup/hosťovanie  je možné požiadať  v prestupovom termíne 1. - 15. 

Septembra júna. 

4) V prípade schválenia navrhuje TK do Uznesenia VZ schváliť pre plynulý prechod: 

Všetky žiadosti o prestup podané v termíne 1.-15. 9. 2014 nebudú považované za mimoriadne 

prestupy. 

 
5) Mimoriadny prestup môže byť akceptovaný len v týchto prípadoch: 

a) zmena bydliska pretekára (rodičov u neplnoletého pretekára), zmena pracoviska 

alebo školy; 

b) pri dohode materského a nového klubu o prestupe žiadateľa; 

c) zánik materského klubu 

 
6) V prestupovom termíne môže žiadateľ ohlásiť prestup/hosťovanie len do jedného   klubu. 

Ak ohlási prestup/hosťovanie   do   dvoch   alebo   viacerých   klubov,   

prestupy/hosťovania   sa neprerokujú a proti žiadateľovi bude zavedené disciplinárne 

pokračovanie. 

 
7) Po  schválení  prestupu/hosťovania  môže  pretekár  žiadať  o  ďalší  

prestup/hosťovanie  až  po uplynutí doby 12 mesiacov. Hosťovanie sa môže 

opakovať maximálne 2x po sebe. 

 
8) Žiadateľa o prestup/hosťovanie môže v prestupovom konaní zastupovať  prijímajúci klub. 

 
9) VV SKrZ a TK SKrZ musí rešpektovať "zmluvy" uzavreté medzi klubom a pretekárom, resp. 

jeho zákonným zástupcom, riešiace otázku registrácie pretekára v klube na dobu určitú. 

 
 



 

ČLÁNOK II. OHLÁSENIE PRESTUPU/HOSŤOVANIA A JEHO NÁLEŽITOSTI 

 
10) Žiadosť  o  prestup/hosťovanie  musí  byť  podaná  písomne  na  predpísanom  tlačive  v 

jednom vyhotovení. 

 

11) Žiadateľ odovzdá žiadosť v jednom exemplári doporučeným listom alebo osobne oproti 

podpisu materskému klubu najneskôr päť dní pred začiatkom prestupového termínu. 

 
12) Materský  klub  je  povinný  do  žiadosti  o  prestup/hosťovanie  žiadateľa  uviesť  súhlas,  

resp. nesúhlas s prestupom/hosťovaním. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom klubu . 

Materský klub je povinný žiadosť o prestup/hosťovanie spolu s registračným preukazom 

žiadateľa doporučeným listom, alebo osobne vrátiť žiadateľovi najneskôr 1 deň pred 

začiatkom prestupového termínu. 

 
13) Žiadateľ potom v prestupovom termíne doporučeným listom zašle na TK SKrZ alebo 

osobne odovzdá oproti podpisu žiadosť spolu so   svojim   registračným   preukazom a 

potvrdením o zaplatení poplatku v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SKrZza  prestup 

vo výške 20.- EUR, resp. poplatku za hosťovanie vo výške 17,- EUR 

 
14) V prípade, že materský klub  nesplní svoju povinnosť, uvedenú v článku 12 tohoto poriadku, 

má sa za to, že s prestupom/hosťovaním   súhlasí. V takomto prípade žiadateľ túto 

skutočnosť v prestupovom termíne oznámi  doporučeným listom TK SKrZ, ktorá vec prešetrí 

a rozhodne o prestupe/hosťovaní. 

 
15) V prípade využitia mimoriadneho prestupového termínu je k uvedeným náležitostiam 

(bod.11 tohoto poriadku) potrebné doložiť hodnoverný doklad, potvrdzujúci oprávnenosť 

využitia prípadov uvedených v Článku I, bod 5. 

 
16) V prípade, že materský klub v tejto súvislosti pretekárovi jeho registračný preukaz nevydá, 

ani neuvedie vážne dôvody jeho nevydania, môže byť na náklady tohoto klubu vystavený 

duplikát registračného preukazu za poplatok a začaté disciplinárne konanie. 

 
17) Ohlásený   prestup/hosťovanie   nemôže   pretekár   už   odvolať   a   každý   riadne   

ohlásený prestup/hosťovanie musí byť prerokovaný. 
 

 
 

ČLÁNOK III. ROZHODNUTIE O PRESTUPE 

 
18) O ohlásenom prestupe rozhoduje  TK SKrZ tak, že: 

a) prestup schváli, ak došlo k súhlasu o prestupe pretekára u materského i 

prijímajúceho klubu; 

b) prestup schváli, ak sú splnené všetky náležitosti mimoriadneho prestupu; 

c) prestup schváli (i bez súhlasu materského klubu), ak sa jedná o opakovaný prestup 

po uplynutí jedného roku od prvého podaného prestupu; 

d) prestup neschváli, ak jeden z klubov, účastníkov prestupového konania s 

prestupom nesúhlasí (okrem dôvodu pod písmenom "c"); 

e) prestup  neschváli,  ak  bol  zaslaný  po  termíne  alebo  nespĺňal  všetky  

náležitosti prestupového  poriadku. 

 
 



ČLÁNOK IV. VYBAVENIE A ÚČINNOSŤ PRESTUPU 

 
19) V prípade riadne ohláseného prestupu, s ktorým súhlasia obidva kluby, prestup je platný dňom 

ukončenia prestupového termínu. Platí aj pre prípad uvedený v Čl.III, bod 18, písm.c) tohoto 

poriadku. 

20) O prestupoch je TK SKrZ povinná rozhodnúť do 30.9.6. Rozhodnutie o prestupe zapíše 

do žiadosti o prestup žiadateľa. Originál žiadosti uloží na sekreteriáte SKrZ. Kópiu zašle e- 

mailovou poštou obom klubom a registračný preukaz odovzdá osobne novému klubu. Toto 

rozhodnutie musí byť odoslané účastníkom prestupu do 5 dní od rozhodnutia TK SKrZ.  

21) V  prípade  využitia  mimoriadneho  prestupového  termínu,  po  splnení  všetkých  náležitostí 

takéhoto prestupu, je prestup platný 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 

 
22) O ohlásenom hosťovaní 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 bolo zaslané po termíne alebo nespĺňalo všetky náležitosti 

prestupového  poriadku 

d)  hosťovanie neschváli, ak jeden z klubov, účastníkov prestupového konania s prestupom 

nesúhlasí (okrem dôvodu pod písmenom "b"); 

 
23) Platnosť povolenia hosťovať za iný klub končí dňom, ktorý je v žiadosti o hosťovanie uvedený. 

 
ČLÁNOK VI. VÝCHOVNÉ 

 
24) V prípade súhlasu materského a prijímajúceho klubu o prestupe pretekára, výška výchovného 

je vecou dohody príslušných klubov. 

 
25) Za prestup pretekára môže materský klub v prípade, že prestup bol schválený TK SKrZ (resp. 

VV SKrZ) i bez súhlasu materského klubu  požadovať od nového klubu výchovné, ktoré  sa 

stanovuje v zmysle platného Sadzobíka poplatkov SKrZnasledovne: Výchovné musí byť určené 

a uhradené podľa kategórie, v ktorej bude pretekár zaregistrovaný v najbližšej sezóne. V 

prípade štartu vo vyššej kategórii je povinnosťou prijímacieho klubu vzniknutý rozdiel uhradiť 

materskému klubu ešte pred štartom. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom podania podnetu na 

DK.  

a)   pretekár kategórie mladší žiak a staršie nádeje  ……...………….. 166.- EUR 

b)   pretekár kategórie starší žiak ……………..…..............................332.- EUR 

c)   pretekár kategórie junior ……...…………..….............................498.- EUR 

d)   pretekár kategórie senior … ………………................................664.- EUR 

 
26) Podmienkou  možnosti  uplatňovania  výchovného  v  uvedených  výškach  je,  že  pretekár  bol 

v materskom klube registrovaný najmenej 3 roky. Pri nesplnení tejto podmienky sa výška 

výchovného znižuje o 50%. Uvedené výšky výchovného sú rovnaké pre prestup jednotlivca 

ako aj páru. 

27) V odôvodnených prípadoch má VV alebo TK právo odchylne od bodov 25 a 26 výchovné 

znížiť. 

 



28) Pri mimoriadnom prestupe podľa Článku I, bod 5, písmeno "b" a "c" tohoto poriadku nárok na 

výchovné nie je. 

 
29) Po schválení prestupu pretekára je prijímajúci klub povinný zaplatiť materskému klubu určené 

výchovné podľa bodu 24 a bodu 25  do 30 dní od nadobudnutia platnosti schváleného prestupu. 

 
30) V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude pretekárovi pozastavená činnosť až do termínu 

zaplatenia. Kópiu dokladu o zaplatení výchovného za pretekára zašle TK SKrZ. 

 

 

 

ČLÁNOK VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
30) Pre určenie, či bola zachovaná ktorákoľvek lehota týmto poriadkom stanovená, je rozhodujúci 

dátum   poštovej pečiatky na odoslanej zásielke. Lehota je zachovaná, ak je týmto dátumom 

posledný deň stanovenej lehoty. 

 
31) Ak pripadá posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu, alebo iný sviatok, považuje sa za posledný 

deň lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
32)  Proti rozhodnutiu  TK sa môže účastník prestupu / hosťovania  odvolať doporučeným listom 

do 15 dní od doručenia rozhodnutia na VV SKrZ, ktorý do 30 dní od dňa doručenia 

odvolania musí rozhodnúť: 
a) odvolaniu vyhovie a zmení rozhodnutie  TK SKrZ , ak odvolanie je oprávnené; 
b) odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie  TK SKrZ, ak odvolanie nie je oprávnené; 

c) odvolanie neprerokuje, ak nebola dodržaná lehota pre odvolanie, alebo ak  

s odvolaním nebol zaslaný doklad o zaplatení odvolacieho poplatku. 

 
33)   Odvolací poplatok proti pôvodnému rozhodnutiu TK SKrZ o prestupe pretekára určuje platný 

Sadzobník poplatkov SKrZ je 30.-EUR. V prípade,  že odvolací orgán (VV SKrZ) zmení 

rozhodnutie TK SKrZ, odvolací poplatok vráti odvolávajúcemu sa. 

 
34)  VV SKrZ svoje rozhodnutie oznámi všetkým účastníkom prestupového konania do 5 dní 

od jeho prijatia. 

 
35) Rozhodnutie VV SKrZ je konečné a odvolanie proti jeho rozhodnutiu nie je možné. 

 
36) Výklad tohoto poriadku  vykonáva  VV SKrZ. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje VZ SKrZ. 

 
37) Dňom účinnosti tohoto poriadku je 20.apríl 2013………., čím sa ruší   doteraz platný 

prestupový poriadok. 
 

 
 
 

Wanda Stankovianska                                                                     RNDr. Felicitas Babušíková 

člen VV SKrZ zodp. za VZŽ                                                                  predsedkyňa VV SKrZ 


