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Smernica SPF č. 5 / 2013  
Platnosť od:  30.10..2013 
Účinnosť od: 01.12.2013 

    
    
    

S M E R N I C AS M E R N I C AS M E R N I C AS M E R N I C A     
S l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i eS l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i eS l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i eS l o v e n s k e j  p l a v e c k e j  f e d e r á c i e     

    

č. č. č. č. 5555/2013/2013/2013/2013    
 

PRESTUPOVÝ PORIADOK SPFPRESTUPOVÝ PORIADOK SPFPRESTUPOVÝ PORIADOK SPFPRESTUPOVÝ PORIADOK SPF     
    
    
    

PRVÁ ČASŤPRVÁ ČASŤPRVÁ ČASŤPRVÁ ČASŤ    
VŠEOBECNÁ ČASŤVŠEOBECNÁ ČASŤVŠEOBECNÁ ČASŤVŠEOBECNÁ ČASŤ    

 
Čl.Čl.Čl.Čl.    IIII    

Základné ustanoveniaZákladné ustanoveniaZákladné ustanoveniaZákladné ustanovenia 
 

1. Prestupový poriadok upravuje záväzný postup v konaní o prestupe športovca z materského 
oddielu (oddiel pred prestupom) do nového oddielu v tom istom zväze, ako aj medzi 
jednotlivými zväzmi. Zväzmi sa rozumejú Slovenský plavecký zväz (ďalej len „SPZ“) 
a Slovenský zväz synchronizovaného plávania (ďalej len „SZSP“).  Postup je záväzný pre  
športovca,  Sekretariát SPF , oddiely a kluby (ďalej len oddiel) zväzov SPF.  

2. Prestup športovca sa má uskutočniť v súlade s poslaním a pôsobnosťou SPF (§ 2 Stanov SPF). V 
konaní o prestupe treba brať ohľad i na záujem oddielov o prestup športovca ako aj na záujmy 
športovca.  

3. Konanie o prestupe je dvojstupňové a jeho účastníkmi sú športovec (osobu mladšiu ako 18 
rokov zastupuje jeho zákonný zástupca), materský a nový oddiel športovca.  

4. O všetkých prestupoch je povinný konať a rozhodnúť ako prvostupňový orgán Sekretariát SPF 
prostredníctvom povereného zamestnanca, ktorý je oprávnený vykonávať a rozhodovať 
o prestupoch (ďalej len „ŠTK pracovník“ ), ak nie je uvedené inak ŠTK pracovník v konaní o 
prestupe postupuje tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie. Právo obstarávať dôkazy majú aj 
účastníci konania (športovec, oddiely). ŠTK pracovník  môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany 
nenavrhli.  

5. Uloženie disciplinárneho postihu podľa Disciplinárneho poriadku SPF nie je prekážkou 
podania žiadosti o prestup.  Prestup sa však nijako nedotýka športovcovi udeleného 
disciplinárneho postihu, ibaže Disciplinárny poriadok SPF upravuje inak. Previnilý športovec 
pokračuje vo výkone disciplinárneho postihu aj v novom oddiele.  

6. Ak ŠTK pracovník zistí závažné porušenie v konaní o prestupe, prestup zamietne podľa článku 
IX odsek 9 písm. f) a ak má za to, že boli naplnené podmienky disciplinárneho previnenia, je 
povinný vec predložiť príslušnému disciplinárnemu orgánu SPF na konanie a rozhodnutie.  
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7. Druhy prestupov :  

a) športovo – technický prestup, 
b) prestup mimo miesta materského oddielu 
c) prestup z dôvodu zrušenia oddielu 
d) prestup z dôvodu nečinnosti oddielu  
 
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    IIIIIIII    
ŠportovŠportovŠportovŠportovo o o o –––– technický prestup technický prestup technický prestup technický prestup    

 
Športovo – technický prestup na území Slovenskej republiky (ďalej len územie SR). uskutočňuje 
športovec na základe vlastného rozhodnutia. V konaní o prestup je povinný postupovať v súlade 
s týmto Prestupovým poriadkom.  
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    IIIIIIIIIIII    
PresPresPresPrestup mimo miesta materského oddielutup mimo miesta materského oddielutup mimo miesta materského oddielutup mimo miesta materského oddielu    

 
1. Prestupy mimo miesta materského oddielu tvoria:  

a) prestup z dôvodu prijatia na štúdium. K žiadosti o prestup treba priložiť fotokópiu dokladu 
o prijatí na štúdium,  

b) prestup pri zmene trvalého pobytu športovca. K žiadosti o prestup treba priložiť fotokópiu 
preukaz totožnosti, v ktorom je uvedený  trvalý pobyt,  

c) prestup z dôvodu pracovného pomeru mimo miesta materského oddielu športovca. K 
žiadosti o prestup treba priložiť kópiu pracovnej zmluvy.  

2. ŠTK pracovník schváli prestup uvedený v odseku 1 písm. a) až c), ak športovec k žiadosti 
prestup priložil príslušný doklad, ktorým preukazuje dôvod prestupu. Na taký prestup sa 
nevzťahuje možnosť podať odvolanie a za prestup nemožno žiadať finančnú náhradu podľa 
článku XIII.  

 
Čl.Čl.Čl.Čl.    IIIIVVVV    

Prestup z dôvodu Prestup z dôvodu Prestup z dôvodu Prestup z dôvodu zrušenia zrušenia zrušenia zrušenia oddieluoddieluoddieluoddielu    
 
1. ŠTK pracovník schváli prestup na základe svojho zistenia, ak bol zrušený oddiel, z ktorého 

športovec prestupuje do iného existujúceho oddielu. Na taký prestup sa nevzťahuje možnosť 
podať odvolanie. Za prestup možno požadovať finančnú náhradu podľa článku XIII zo strany 
oddielu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný. Nárok môže uplatniť za zrušený 
oddiel funkcionár, ktorý vykonal návrh na zrušenie oddielu likvidáciou a v prípade zrušenia 
oddielu bez likvidácie oddielu môže nárok uplatniť aj predseda právneho nástupcu zrušeného 
oddielu. Nárok možno uplatniť najneskôr do jedného roka od dňa rozhodnutia o zrušení 
oddielu a v prípade likvidácie oddielu do ukončenia likvidácie, ak tá bude ukončená ešte pred 
lehotou jedného roka. Výkonný výbor Slovenského plaveckého zväzu (VV SPZ) alebo 
Výkonný výbor Slovenského zväzu synchronizovaného plávania (VV SZSP) rozhodne o výške 
finančnej náhrady, ak by náhrada bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti prestupu. O 
odvolaní proti výške finančnej náhrady určenej VV SPZ alebo VV SZSP rozhodne s konečnou 
platnosťou Rada SPF.  

2. Ak zanikne športový klub, v ktorom bol registrovaný oddiel, na prestup sa nevzťahuje 
finančná náhrada podľa článku XIII.  
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Čl.Čl.Čl.Čl.    VVVV    

Prestup z dôvodu nečinnosti oddielPrestup z dôvodu nečinnosti oddielPrestup z dôvodu nečinnosti oddielPrestup z dôvodu nečinnosti oddieluuuu    
 
1. ŠTK pracovník schváli prestup športovca do iného oddielu podľa žiadosti športovca o prestup z 

oddielu nevykonávajúceho športovú činnosť, ktorá trvá nepretržite najmenej šesť mesiacov 
alebo v prípade, ak sa oddiel nezaeviduje na príslušný kalendárny rok,. Právo oddielu na 
finančnú náhradu podľa článku XIII nie je dotknuté. Finančnú náhradu možno požadovať od 
oddielu, do ktorého športovec prestúpil. VV SPZ alebo VV SZSP rozhodne o výške finančnej 
náhrady, ak by taká náhrada bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti prestupu. Nárok 
zanikne uplynutím jedného roka od schválenia prestupu, ak oddiel nevykonávajúci činnosť 
nepožiadal o finančnú náhradu podľa článku XIII. O odvolaní proti výške finančnej náhrady 
určenej VV SPZ alebo VV SZSP rozhodne s konečnou platnosťou Rada SPF.  

2. Za nečinnosť oddielu sa považuje skutočnosť, že sa oddiel nezúčastnil športovej činnosti, napr. 
oblastnej súťaže, priateľskej súťaže alebo nemal účasť na M–SR a pod. nepretržite najmenej šesť 
mesiacov.  

3. Nárok na finančnú náhradu podľa článku XIII má aj právny nástupca oddielu. Nárok musí 
uplatniť najneskôr do jedného roka od začiatku svojej činnosti. Nárok treba uplatniť u oddielu, 
do ktorého športovec prestúpil. Výšku finančnej náhrady treba uplatniť v súlade s článkom 
XIII.  

 
Čl.Čl.Čl.Čl.     VI VI VI VI    

PrestPrestPrestPrestupové termínyupové termínyupové termínyupové termíny    
    
1. Športovci všetkých športov a kategórií v SPF môžu podať žiadosť o prestup kedykoľvekprestup kedykoľvekprestup kedykoľvekprestup kedykoľvek. 

Zmeniť oddielovú príslušnosť prestupom do nového oddielu možno len raz za dvanásť 
mesiacov, okrem prípadov prestupov podľa článkov IV až VII.  

2. V prípade právoplatne skončeného prestupového konania možno podať opakovane žiadosť o 
prestup do toho istého oddielu: 
a) v prípade športovca zo SZSP až po uplynutí ďalších šiestich mesiacovšiestich mesiacovšiestich mesiacovšiestich mesiacov, od dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o prestupe.  
b) v prípade športovca zo SPZ až po uplynutí ďalších dvanástich mesiacovdvanástich mesiacovdvanástich mesiacovdvanástich mesiacov, od dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o prestupe.  
Po dobu prejednávania prestupu športovec štartuje za materský oddiel, a to až do dňa ktorý je 
určený týmto Prestupovým poriadkom za deň, od ktorého štartuje za nový oddiel.  

3. Dňom, kedy športovec štartuje za nový oddiel je deň  nasledujúci po právoplatnosti 
rozhodnutia o prestupe podľa článku IX odsek 7. V prípade, ak nastane okolnosť, že deň, od 
ktorého môže športovec štartovať za nový oddiel pripadne na dni,  keď prebieha súťaž – 
preteky, športovec je oprávnený štartovať za nový oddiel až počnúc dňom nasledujúcim po 
ukončení súťaže – pretekov.  

4. Po tom čo rozhodnutie o prestupe podľa článku IX odsek 7  nadobudne právoplatnosť, 
športovec môže štartovať za nový oddiel počnúc prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom rozhodnutie o prestupe nadobudlo právoplatnosť.  

5. Funkcionári,  a priaznivci môžu prestúpiť do nového oddielu kedykoľvek bez súhlasu 
materského oddielu. Prestup sú povinní oznámiť písomne na Sekretariát SPF do pätnásťdo pätnásťdo pätnásťdo pätnásť    dní po dní po dní po dní po 
realizácii prestupurealizácii prestupurealizácii prestupurealizácii prestupu (doporučenou listovou zásielkou alebo osobne).  
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DRUHÁ ČASŤDRUHÁ ČASŤDRUHÁ ČASŤDRUHÁ ČASŤ    
OSOBITNÁ ČASŤOSOBITNÁ ČASŤOSOBITNÁ ČASŤOSOBITNÁ ČASŤ    

 
Čl.Čl.Čl.Čl.    VIIVIIVIIVII    

Konanie oKonanie oKonanie oKonanie o    prestupe vprestupe vprestupe vprestupe v    skrátenom konaní skrátenom konaní skrátenom konaní skrátenom konaní     
 

1. Tento článok Prestupového poriadku upravuje postup účastníkov prestupového konania 
v skrátenom prestupovom konaní na základe vopred dosiahnutej vzájomnej dohody všetkých 
účastníkov konania.  

2. O skrátené konanie podľa tohto článku môžu spoločne požiadať športovec, materský oddiel 
a nový oddiel, tým, že predložia na Sekretariát SPF tlačivo: „Ži„Ži„Ži„Žiadosť o povolenie prestupu adosť o povolenie prestupu adosť o povolenie prestupu adosť o povolenie prestupu 
športovcašportovcašportovcašportovca v v v v    skrátenom konaní o prestupe“skrátenom konaní o prestupe“skrátenom konaní o prestupe“skrátenom konaní o prestupe“ (ďalej len „Žiadosť o skrátené konanie“) osobne 
alebo doporučeným listom v dvoch vyhotoveniach.  

3. Obsahom žiadosti o skrátené konanie je súhlas športovca, materského oddielu a nového 
oddielu s prestupom športovca a súčasne dohoda materského a nového oddielu o výške 
finančnej náhrady v súlade s článkom XIII tohto Prestupového poriadku. K žiadosti účastníci 
konania priložia doklad preukazujúci zaplatenie dohodnutej  finančnej náhrady, ako aj doklad 
o zaplatení poplatku za prestup. Poplatok za konanie o prestup platí športovec (poštovou 
poukážkou alebo prevodným príkazom) na účet SPF. 

4. V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude vrátená na doplnenie 
a v prípade ak nebude doplnená ani v dodatočnej lehote 30 dní, prestup bude zamietnutý. 

5. Voči rozhodnutiu o prestupe podľa tohto článku nie je možné odvolanie.   
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    VIIIVIIIVIIIVIII    
Konanie o prestupeKonanie o prestupeKonanie o prestupeKonanie o prestupe    

 
1. Športovec predkladá materskému oddielu tlačivo: „Žiadosť o povolenie prestupu„Žiadosť o povolenie prestupu„Žiadosť o povolenie prestupu„Žiadosť o povolenie prestupu športovca športovca športovca športovca““““ 

(ďalej len  „Žiadosť“) osobne alebo doporučeným listom v dvoch vyhotoveniach potvrdenú 
predsedom alebo zástupcom oddielu, do ktorého chce prestúpiť(ďalej len nový oddiel). Pre 
svoju potrebu požiada o potvrdenie aj na kópii takej žiadosti.  

2. Predseda materského oddielu po prevzatí žiadosti je povinný vyznačiť na žiadosti aj na kópii 
dátum prevzatia.  

3. Predseda materského oddielu je povinný predložiť žiadosť o povolenie prestupu na rokovanie 
príslušnému orgánu oddielu podľa jeho vnútorných predpisov, ibaže môže k prestupu zaujať 
stanovisko podľa vnútorných predpisov aj sám predseda. Tento orgán oddielu, resp. sám 
predseda je povinný rozhodnúť o prestupe najneskôr donajneskôr donajneskôr donajneskôr do 7777 (sedemsedemsedemsedem)))) dní dní dní dní od dňa predloženia 
žiadosti.  

4. Materský oddiel športovca je povinný vyhotoviť písomný zápis z rokovania orgánu oddielu 
o prestupe, ibaže o prestupe je oprávnený rozhodnúť podľa vnútorných predpisov predseda .  

5. Predseda materského oddielu podľa rozhodnutia orgánu oddielu, resp. svojho, na žiadosti 
písomne vyjadrí a podpíše stanovisko oddielu k prestupu.  

6. Predseda materského oddielu po prerokovaní žiadosti o prestup bezodkladnebezodkladnebezodkladnebezodkladne najneskôr do 7  najneskôr do 7  najneskôr do 7  najneskôr do 7 
(sedem) dní(sedem) dní(sedem) dní(sedem) dní predloží žiadosť a písomný zápis z rokovania, resp. rozhodnutia predsedu oddielu 
na Sekretariát SPF. Súčasne písomne informuje nový oddiel a športovca o stanovisku orgánu 
oddielu alebo predsedu oddielu k prestupu.  

7. Materský oddiel športovca dodododo 7 (sedem) 7 (sedem) 7 (sedem) 7 (sedem) dní dní dní dní, od rokovania orgánu oddielu, resp. rozhodnutia 
predsedu oddielu o prestupe, písomne oznámi novému oddielu, či materský oddiel 
s prestupom súhlasí a či za športovca požaduje od nového oddielu finančnú náhradu  alebo nie 
a ak áno, tak oznámi jej výšku; v kópii toto oznámenie súčasne zašle na Sekretariát SPF. Pri 
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výške finančnej náhrady sú oddiely viazané ustanoveniami článku XIII. V prípade, ak 
materský oddiel v uvedenej lehote 7 dní neoznámi novému oddielu, že s prestupom nesúhlasí, 
má sa za to, že s prestupom súhlasí a má nárok na finančnú náhradu v zmysle článku XIII. 

8. Nový oddiel je povinný na oznámenie materského klubu odpovedať písomne v lehote 7 7 7 7 
(sedem) dní(sedem) dní(sedem) dní(sedem) dní. . . .  V odpovedi uvedie, či s prestupom a s výškou materským oddielom  požadovanej 
finančnej náhrady súhlasí alebo nie, resp. že navrhuje inú než požadovanú sumu finančnej 
náhrady; v kópii toto oznámenie súčasne zašle na Sekretariát SPF. V prípade, ak nový oddiel 
nesúhlasí s výškou požadovanej finančnej náhrady, a ani v uvedenej lehote 7 dní neoznámi 
materskému oddielu inú jej výšku, má sa za to, že nový oddiel materskému oddielu odmieta 
zaplatiť požadovanú finančnú náhradu. V prípade, ak medzi oddielmi dôjde k písomnej 
korešpondencii vo veci dohody o výške finančnej náhrady, takúto dohodu sú oddiely povinné 
uzavrieť najneskôr v lehote 30 dní od dňa doručenia Žiadosti o prestup športovcom 
materskému oddielu. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že oddiely sa na výške 
náhrady nedohodli. Výsledok takto dosiahnutej dohody oddielov je povinný oznámiť na 
Sekretariát SPF nový oddiel v lehote 7 (sedem) dní 7 (sedem) dní 7 (sedem) dní 7 (sedem) dní od dňa dosiahnutia dohody o výške 
finančnej náhrady. Nový oddiel je povinný materskému oddielu zaplatiť finančnú náhradu, 
buď súčasne s oznámením, že s prestupom a s požadovanou náhradou súhlasí alebo v lehote 7 
(sedem) dní pre oznámenie výsledku dohody o výške finančnej náhrady na Sekretariát SPF.  
Doklad o úhrade finančnej náhrady je nový oddiel povinný v oboch prípadoch zaslať na 
Sekretariát SPF (osobne alebo doporučeným listom).  

9. Športovec predkladá  svoju kópiu Žiadosti o povolenie prestupu s vyznačením prevzatia 
žiadosti materským oddielom, resp. kópiou dokladu o doporučenej poštovej preprave zásielky 
na Sekretariát SPF (osobne alebo doporučeným listom). V súvislosti so žiadosťou o prestup, je 
športovec povinný zaplatiť SPF (poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom) poplatok za 
konanie o prestupe. Kópiu dokladu preukazujúci zaplatenie poplatku priloží k žiadosti. 
Registračný preukaz je povinný vrátiť a predložiť na Sekretariát SPF v lehote 7 (sedem) dní 
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prestupe, ktorým bol schválený prestup.  

10. Výška poplatku za prestup je uvedená v článku XIII. Poplatok za prestup je príjmom SPF.  
 

    
Čl.Čl.Čl.Čl.    IXIXIXIX    

Rozhodnutie o prestupeRozhodnutie o prestupeRozhodnutie o prestupeRozhodnutie o prestupe    
 
2. Sekretariát SPF odovzdá žiadosť o prestup, resp. žiadosť o skrátené konanie, vrátane všetkých 

s prestupom súvisiacich dokladov bezodkladne ŠTK pracovníkovi. Následne vždy odovzdá  
ŠTK pracovníkovi akúkoľvek dokumentáciu, ktorá bola na SPF v súvislosti s predmetným 
prestupom doručená (rozhodnutia materského oddielu, vyjadrenie nového oddielu, dôkazy a 
pod.). 

3. O prestupe športovca koná a rozhoduje ŠTK pracovník, ako prvostupňový orgán, bez 
nariadenia ústneho prejednania a účasti účastníkov prestupového konania.  

4. ŠTK pracovník  o prestupe rozhodne do do do do 30 (30 (30 (30 (tridsaťtridsaťtridsaťtridsať)))) dní  dní  dní  dní od: 
a) dňa doručenia Žiadosti o skrátené konanie  podľa článku VII, 
b) dňa doručenia vyjadrenia nového oddielu, že s prestupom a s požadovanou výškou 

požadovanej finančnej náhrady súhlasí alebo nie, 
c) dňa, ktorým sa má za to, že nový oddiel materskému oddielu odmieta zaplatiť požadovanú 

finančnú náhradu (článok VIII odsek 8 tretia veta), 
d) dňa doručenia oznámenia o dosiahnutí dohody o výške finančnej náhrady, 
e) dňa,  ktorým sa má za to, že oddiely sa výške finančnej náhrady nedohodli (článok VIII 

odsek 8 predposledná veta), 
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5. Ak ŠTK pracovník z objektívnych dôvodov nerozhodne o prestupe do 30 (tridsať) dní, túto 
skutočnosť písomne oznámi účastníkom prestupového konania. Súčasne musí požiadať 
predsedu VV SPZ, resp. VV SZSP o predĺženie lehoty na vybavenie veci.  

6. Ak ŠTK pracovník o prestupe nerozhodne do 30 (tridsať) dní  vlastnou vinou, o prestupe ako 
prvostupňový orgán, rozhodne VV SPZ, resp. VV SZSP a v prípade prestupu medzi oddielmi 
jednotlivých zväzov ako prvostupňový orgán rozhodnú spoločne VV SPZ a VV SZSP, a to na 
návrh niektorého z účastníkov prestupového konania. V takomto prípade je nutné o prestupe 
rozhodnúť najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní od okamihu ako je uvedené vyššie v odseku 3 písm. 
a) až e). V takomto prípade je odvolacím orgánom Rada SPF.  

7. ŠTK pracovník ako aj Výkonné výbory rozhodujú ako prvostupňový orgán o prestupe na 
základe dôkazov (dokladov), ktoré predložil materský oddiel, nový oddiel,  športovec, 
prípadne získané svojou činnosťou. Športovec môže predložiť doklady a písomne zdôvodnenú 
žiadosť o povolenie prestupu.  

8. Prvostupňový orgán (ŠTK pracovník, resp. Výkonne výbory) prestup schválischválischválischváli, ak:  
a) bola podaná Žiadosť o skrátené konanie  podľa článku VII,  
b) materský oddiel súhlasí s prestupom športovca do nového oddielu bez nároku na finančnú 

náhradu za prestup a s prestupom súhlasí nový oddiel,  
c) materský a nový oddiel sa dohodli o výške finančnej náhrady za prestup športovca, resp. 

nový oddiel súhlasí s požadovanou výškou finančnej náhrady za prestup,  
d) ide o prestup podľa článkov III až V tohto prestupového poriadku, bez finančnej náhrady 

zo strany nového oddielu,  
e) sa má za to, že materský oddiel  s prestupom nesúhlasí podľa článku VIII odsek 7. 

Prvostupňový orgán súčasne rozhodne o povinnosti nového oddielu zaplatiť materskému 
oddielu finančnú náhradu za prestup športovca podľa článku VIII,  

f) nový oddiel súhlasí so zaplatením finančnej náhrady, stanovenej v článku XIII a materský 
oddiel športovca súhlasí s prestupom športovca, ale za prestup žiada vyššiu finančnú 
náhradu, než je stanovená v článku XIII,  

9. Prvostupňový orgán prestup zamietnezamietnezamietnezamietne, ak:  
a) žiadosť podľa článku VII nebola doplnená ani v dodatočnej lehote 30 dní,  
b) športovec nemá vysporiadané všetky záväzky voči materskému oddielu (napr. finančné, 

vrátenie športovej výstroje a pod.),   
c) materský oddiel s prestupom nesúhlasí alebo ak sa materský a nový oddiel nedohodli o 

výške finančnej náhrady za prestup športovca, hoci materský oddiel požadoval finančnú 
náhradu v súlade s článkom XIII,  

d) s prestupom nesúhlasí nový oddiel,  
e) nový oddiel nezaplatil materskému oddielu finančnú náhradu za prestup,  
f) zistí závažné porušenie Prestupového poriadku,  
g) bol športovcovi uložený disciplinárny postih, vylučujúci alebo odporujúci schváleniu 

prestupu.  
10. Prvostupňový orgán svoje rozhodnutie písomne vyhotoví najneskôr do 15151515 (pätnásťpätnásťpätnásťpätnásť)))) dní dní dní dní od 

rozhodnutia o prestupe a rozhodnutie doručí všetkým účastníkom prestupového konania 
a predsedom Športovo-technických komisií jednotlivých zväzov a zverejní informáciu 
o prestupe na webovej stránke SPF.  

11. Rozhodnutie prvostupňového orgánu je právoplatné, keď voči nemu nie je možné podať 
opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Voči rozhodnutiu prvostupňového orgánu podľa 
odseku 8 písm. a) tohto článku odvolanie nie je možné. 

12. Po vydaní rozhodnutia prvostupňovým orgánom sa môžu účastníci prestupového konania 
vzdať podania opravného prostriedku. 
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13. Sekretariát SPF na základe právoplatne povoleného prestupu zabezpečí vyhotovenie nového 
registračného preukazu pre športovca, ktorý doručí (osobne alebo doporučeným listom) 
športovcovi.  

 
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    XXXX    
Odvolanie v prestupovom konaníOdvolanie v prestupovom konaníOdvolanie v prestupovom konaníOdvolanie v prestupovom konaní    

 
1. Rozhodnutie prvostupňového orgánu môžu napadnúť odvolaním všetci účastníci 

prestupového konania s výnimkou rozhodnutí voči ktorým nie je možné podať opravný 
prostriedok, resp. sa účastníci vzdali opravného prostriedku.  

2. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach (osobne alebo poštou) na Sekretariát 
SPF do 15151515 (pätnásťpätnásťpätnásťpätnásť)))) dní dní dní dní od oznámenia rozhodnutia prvostupňového orgánu.  

3. Oznámením rozhodnutia je jeho vyhlásenie v prítomnosti účastníkov konania, ak 
prvostupňový orgán pozval účastníkov konania na vyhlásenie rozhodnutia. Ak sa rozhodnutie 
vyhlásilo v neprítomnosti účastníkov konania o prestupe, oznámením je až doručenie 
rozhodnutia účastníkovi prestupového konania.  

4. Z odvolania účastníkov prestupového konania musí byť zrejmé, proti ktorému rozhodnutiu 
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup prvostupňového 
orgánu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

5. Účastník konania, ktorý podal odvolanie zaplatí poplatok za odvolanie. Výška poplatku za 
odvolanie je uvedená v článku XIII. Poplatok za odvolanie je príjmom SPF. Kópiu dokladu o 
zaplatení poplatku treba priložiť k odvolaniu.  

 
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    XIXIXIXI    
Konanie o odvolaníKonanie o odvolaníKonanie o odvolaníKonanie o odvolaní    

 
1. O odvolaní voči rozhodnutiu ŠTK pracovníka rozhoduje Výkonný výbor príslušného zväzu 

SPF. V prípade, ak ide o prestup športovca medzi oddielmi, ktorý každý je z iného zväzu, o 
odvolaní voči rozhodnutiu ŠTK pracovníka rozhoduje Rada SPF. Rada SPF rozhoduje aj 
o odvolaní, ak o prestupe športovca rozhodovali spoločne VV SPZ a VV SZSP podľa článku XI 
odsek 6  (ďalej len odvolací orgán).  

2. Odvolací orgán rozhoduje o odvolaní spravidla bez prítomnosti účastníkov prestupového 
konania. Na odvolacie konanie je však oprávnený prizvať všetkých účastníkov prestupového 
konania ak to považuje za nevyhnutné a potrebné pre svoje rozhodnutie o odvolaní.  

3. Odvolací orgán musí rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30303030 (tridsať)(tridsať)(tridsať)(tridsať) dnídnídnídní od podania odvolania.  
4. Po predložení veci odvolaciemu orgánu, tento doručí odvolanie proti rozhodnutiu ostatným 

účastníkom a vyzve ich, aby sa v lehote  10 (10 (10 (10 (desaťdesaťdesaťdesať)))) dní dní dní dní od doručenia výzvy k odvolaniu 
vyjadrili, ak to považujú za potrebné. Po uplynutí lehoty odvolací orgán začne konať o 
odvolaní.  

5. Odvolací orgán je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.  
6. Odvolací orgán je viazaný dôkazmi (dokladmi), ktoré predložili účastníci konania.  
7. Odvolací orgán môže sám alebo prostredníctvom prvostupňového orgánu doplniť dokazovanie 

aj vykonaním ďalších dôkazov, ktoré nenavrhli účastníci konania.  
8. Na chyby konania pred prvostupňovým orgánom prihliadne odvolací orgán len, ak mali za 

následok nesprávne rozhodnutie vo veci.  
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Čl.Čl.Čl.Čl.    XIIXIIXIIXII    
Rozhodnutie o odvolaníRozhodnutie o odvolaníRozhodnutie o odvolaníRozhodnutie o odvolaní    

    
1. Odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdípotvrdípotvrdípotvrdí, ak je vecne správne.  
2. Odvolací orgán zamietnezamietnezamietnezamietne odvolanie, ktoré  

a) bolo podané oneskorene,  
b) bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený,  
c) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné, 
d) nebol zaplatený poplatok za podanie odvolanie,   
e) rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak.  

3. Odvolací orgán zamietne odvolanie tiež, ak zistí, že nie je dôvodné.  
4. Ako oneskorené nemožno zamietnuť odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí lehoty na 

odvolanie preto, že sa účastník konania spravoval nesprávnym poučením prvostupňového 
orgánu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na 
podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, 
možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.  

5. Odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušízrušízrušízruší, ak:  
a) ten, kto v konaní o prestupe vystupoval ako účastník a nemal spôsobilosť byť účastníkom 

konania,  
b) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie 

o prestupe,  
6. Odvolací orgán tiež zrušízrušízrušízruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti  prvostupňového orgánu  , aby 

vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol:  
a) ak prvostupňový orgán rozhodoval v nesprávnom zložení,  
b) ak pre podstatné chyby konania, ktoré rozhodnutiu predchádzali, najmä preto, že nebola 

vec dostatočne objasnená alebo účastníci prestupového konania nepostupovali v súlade s 
článkom VIII,  

c) ak vzniknú pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na ktorých 
objasnenie treba dôkazy opakovať alebo vykonať ďalšie dôkazy,  

d) ak boli napadnutým rozhodnutím porušené ustanovenia Prestupového poriadku SPF v 
článku VIII alebo IX.  

7. Ak odvolací orgán vec vráti prvostupňového orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie o 
prestupe, názor a stanovisko odvolacieho orgánu sú pre prvostupňový orgán záväzné.  

8. Odvolací orgán je povinný preskúmať dôvody odvolania, správnosť postupu účastníkov 
prestupového konania a postup prvostupňového orgánu, ktorý predchádzal rozhodnutiu. Na 
chyby prvostupňového orgánu, ktoré neboli odvolaním vytýkané prihliadne len vtedy, ak by 
odôvodňovali zrušenie rozhodnutia prvostupňového orgánu. Odvolací orgán v tomto prípade 
môže napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušiť a vrátiť mu vec, aby vo veci znova 
konal a rozhodol len vtedy, ak by doplnenie konania odvolacím orgánom bolo spojené s 
neprimeranými ťažkosťami.  

9. Odvolací orgán svoje rozhodnutie vyhotovuje v písomnej forme a doručí ho všetkým 
účastníkom prestupového konania najneskôr do 15151515 (pätnásťpätnásťpätnásťpätnásť)))) dní dní dní dní od svojho rozhodnutia.  

10. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je možné podať odvolanie. Jeho rozhodnutie je 
konečné.  
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Čl.Čl.Čl.Čl.    XIIIXIIIXIIIXIII    
Finančná náhrada za prestup športovcaFinančná náhrada za prestup športovcaFinančná náhrada za prestup športovcaFinančná náhrada za prestup športovca    

 
1. Finančná náhrada za prestup športovca je stanovená nasledovne:  

a) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom reprezentačného 
družstva seniorov, je výška náhrady     400,400,400,400,---- Eur Eur Eur Eur 

b) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom reprezentačného 
družstva starších juniorov, je výška náhrady    300,300,300,300,---- Eur Eur Eur Eur 

c) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom reprezentačného 
družstva mladších juniorov , je výška náhrady    202020200,0,0,0,---- Eur Eur Eur Eur    

d) ak ide o športovca, ktorý v poslednom roku pred podaním Žiadosti o prestup členom bol 
medailistom na Majstrovstvách Slovenska, je výška náhrady  111100,00,00,00,---- Eur Eur Eur Eur 

e) v ostatných prípadoch prestupu športovca je výška náhrady  50,50,50,50,---- Eur Eur Eur Eur 

2. Výška finančnej náhrady stanovená v odseku 1 písm. a) až e) je maximálna s výnimkou podľa 
nasledujúcich odsekov.  

3. V prípade prestupu športovca, ktorý bol v posledných dvoch rokoch pred podaním žiadosti 
o prestup účastníkom OH, MS, ME, SYOG, MSJ, MEJ a EYOF sa oddiely môžu dohodnúť aj na 
vyššej náhrade. 

4. Požiadavka na vyššiu finančnú náhradu podľa ods. 1 písm. a) až c) tohto článku môže byť však 
najviac: 
a) v prípade účastníka OH  1.000,1.000,1.000,1.000,---- Eur Eur Eur Eur,,,, 

b) v prípade účastníka MS  900,900,900,900,---- Eur, Eur, Eur, Eur,    

c) v prípade účastníka ME  800,800,800,800,---- Eur, Eur, Eur, Eur, 

d) v prípade účastníka SYOG  700,700,700,700,---- Eur, Eur, Eur, Eur,    

e) v prípade účastníka MSJ  600,600,600,600,---- Eur, Eur, Eur, Eur,    

f) v prípade účastníka MEJ  500,500,500,500,---- Eur, Eur, Eur, Eur,    

g) v prípade účastníka EYOF  400,400,400,400,---- Eur, Eur, Eur, Eur,    

pričom v prípade, ak sa športovec v rozhodnom období zúčastnil viacerých z vymenovaných 
podujatí, do úvahy sa berie len finančná náhrada za najhodnotnejšie podujatie. Hodnota 
podujatia je stanovená počnúc podujatím pod písm. a) ako najhodnotnejším a končiac písm. g) 
ako najmenej hodnotným.  

5. Pri opakovanej žiadosti o prestup v zmysle čl. VII odsek 2 písm. a) tohto Prestupového 
poriadku, sa finančné náhrady uvedené v odseku 1 až odseku 4  znižujú na polovicu.   

6. Pri ďalšej opakovanej žiadosti o prestup, po uplynutí jedného roka, od opakovanej žiadosti o 
prestup podľa odseku 5, ak bol v odvolacom konaní schválený prestup športovca, hoci 
materský oddiel nesúhlasil s prestupom, tento oddiel nemá nárok na finančnú náhradu podľa 
odseku 1 až 4 tohto článku.  

7. Pri opakovanej žiadosti o prestup v zmysle čl. VII odsek 2 písm. b) tohto Prestupového 
poriadku oddiel nemá nárok na finančnú náhradu podľa odseku 1 až 4 tohto článku.   

8. Poplatok za podanie Žiadosti o povolenie prestupu športovca a Žiadosti o povolenie prestupu 
športovca v skrátenom konaní o prestupe je vo výške 5,5,5,5,---- Eur Eur Eur Eur.  

9. Poplatok za podanie odvolania je vo výške 15,15,15,15,---- Eur Eur Eur Eur.  
10. Poplatky sú splatné spolu s podaním Žiadostí o povolenie prestupu a podaním odvolania. 
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TRETTRETTRETTRETIA ČASŤIA ČASŤIA ČASŤIA ČASŤ    
PRECHODNÉ  A  PRECHODNÉ  A  PRECHODNÉ  A  PRECHODNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIAZÁVEREČNÉ USTANOVENIA    

 
 

Čl.Čl.Čl.Čl.    XIV.XIV.XIV.XIV.    
 
1. Táto Smernica a  tento Prestupový poriadok ruší a nahrádza Smernicu SPF č. 1/2007 a 

nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SPF a účinnosť dňa 1.12.2013. 
2. Prestupové konania začaté pred účinnosťou tejto Smernice sa dokončia podľa doterajšieho 

Prestupového poriadku – Smernice č. 1/2007.  
 
 
 

 
Mgr. Irena Adámková 
      Prezident SPF 
               v.r. 
 
 


