
PRESTUPOVÝ PORIADOK SZKDV 
 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 
Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti pretekárov ku klubom a oddielom 
(ďalej klubom) telovýchovných jednôt Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (ďalej zväz). 
V prestupovom konaní vystupuje pretekár, materský klub a nový klub. 
 
2. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
Všetky písomné stanoviská klubov vo vzťahu k prestupovému poriadku musia byť označené pečiatkou klubu, dátumom a 
podpismi dvoch zodpovedných funkcionárov klubu, ktorých podpisové vzory zašlú kluby Súťažnej komisii zväzu. Ak nie je táto 
podmienka splnená, stanovisko klubu je neplatné a prestup pretekára sa zamieta. 
Prestupový lístok – žiadosť o prestup – podáva len pretekár. Podmienkou prestupu je jeho členstvo v materskom klube 
minimálne 60 dní. 
Každé hlásenie prestupu alebo hosťovania musí byť zaslané doporučenou poštou na sekretariát zväzu. Spoločne zaslané prestupy 
Súťažná komisia nerieši. 
V prestupovom konaní sa neprihliada k žiadnym zmluvám medzi klubmi, akceptujú sa len zmluvy medzi pretekárom a klubom. 
Akékoľvek porušenie ustanovení prestupového poriadku bude predmetom konania Disciplinárnej komisie zväzu. 
O všetkých prestupoch rozhoduje Súťažná komisia. 
V prípade vystúpenia z materského klubu a následnej registrácie v inom klube sa táto situácia rieši v zmysle prestupového 
poriadku, ako prestup a to po dobu jedného roka (počítané od dátumu ukončenia členstva v materskom klube). Po uplynutí 
stanovenej lehoty je možné sa registrovať v novom klube bez obmedzení. 
 
3. HLÁSENIE PRESTUPU 
 
Prestupové termíny 
Prestupové termíny sú 1. – 6. novembra a 1. – 6. marca každého roku. 
Ak sa oddiely dohodnú o prestupe pretekára, žiadosť sa môže podať kedykoľvek v roku. Pretekár nemôže podať ďalšiu žiadosť o 
prestup v čase prerokovania predošlej žiadosti. 
 
Spôsob podania 
Pretekár, ktorý chce podať žiadosť o prestup, vyplní prestupový lístok čitateľne alebo písacím strojom vo všetkých bodoch bez 
škrtania a opráv a vlastnoručne ho podpíše. 
Žiadosť o prestup podá pretekár materskému klubu na vyjadrenie doporučenou poštou. Materský klub je povinný vyjadriť sa 
pretekárovi písomne do 14 dní od prevzatia prestupového lístku. Ak toto oddiel nesplní, bude jeho priestupok predmetom 
disciplinárneho konania. 
Materským klubom potvrdený prestupový lístok zašle pretekár doporučenou poštou v prestupovom termíne na sekretariát zväzu. 
 
K žiadosti o prestup priloží pretekár: 
• registračný preukaz 
• doklad o zaplatení poplatkov za prestup na účet zväzu 
• pretekár mladší ako 15 rokov priloží aj stanovisko oboch rodičov alebo zákonného zástupcu  
• v prípade žiadosti o prestup so zamietavým stanoviskom materského klubu potvrdenie školy o prijatí na denné štúdium, 
prípadne potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do trvalého pracovného pomeru. 
 
Poplatky 
Poplatky za prestup sú:  
• dospelí pretekári 5,00 € 
• dorastenci  5,00 € 
• žiaci   3,00 € 
 
4. ROZHODNUTIE O PRESTUPE 
 
Súťažná komisia zväzu schváli prestup, ak s ním súhlasí materský klub. 
Bez súhlasu materského klubu schváli súťažná komisia zväzu prestup pretekára: 
a) ktorý prešiel na školu alebo učilište mimo mesta trvalého pobytu, resp. mesta materského klubu do mesta nového klubu 
b) ktorý prestupuje z dôvodu zamestnania mimo mesta trvalého pobytu, resp. mesta materského klubu do mesta nového klubu 



c) mladšieho ako 18 rokov, ktorý prestupuje z dôvodu zmeny mesta trvalého pobytu spolu s rodičmi alebo zákonným zástupcom 
do mesta nového klubu. 
Súťažná komisia zväzu musí prerokovať žiadosť o prestup do 10 dní od jeho doručenia. Prestupy schválené bez súhlasu 
materského klubu sa oznamujú materskému klubu písomne do 10 dní od rozhodnutia doporučeným listom. 
Zamietnutie prestupu sa oznamuje písomne pretekárovi a materskému klubu do 10 dní od rozhodnutia doporučeným listom. 
 
5. ODVOLANIE SA PROTI ROZHODNUTIU SÚŤAŽNEJ KOMISIE ZVÄZU 
 
Pretekár alebo materský klub sa môžu proti rozhodnutiu Súťažnej komisie zväzu odvolať na Výkonný výbor zväzu 
doporučeným listom do 15 dní od doručenia rozhodnutia o prestupe. 
K odvolaniu treba priložiť doklad o zaplatení poplatku za odvolanie proti rozhodnutiu o prestupe v rovnakej výške ako za 
prestup na účet zväzu. 
Ak výkonný výbor zmení rozhodnutie Súťažnej komisie, poplatok sa vráti odvolávajúcej sa strane. Ak je odvolanie podané 
neskoro, neoprávnene alebo bez dokladu o zaplatení poplatku, výkonný výbor ho nebude prejednávať. 
Odvolanie nemá odkladný účinok. Do vybavenia rozhodnutia platí výrok Súťažnej komisie zväzu. 
 
6. ODSTUPNÉ 
 
Za prestup platí nový klub materskému klubu odstupné podľa dohody funkcionárov oboch klubov, uzatvorenej pred podaním 
žiadosti o prestup súťažnej komisii. 
V prípade nesplnenia povinnosti uhradiť odstupné materskému klubu, bude novému klubu zastavená činnosť na obdobie 1 roka a 
pretekárovi do konca nasledujúcej celej sezóny po roku, v ktorom o prestup požiadal. 
V prípade, že sa kluby nedohodnú na výške odstupného, rieši spor súťažná komisia. K jej rozhodnutiu je potrebné predložiť 
doklady, ktoré dostatočne zdôvodnia výšku požadovaného odstupného. 
 
7. PRESTUP DO STREDISKA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU 
 
Prestup pretekára z dôvodu vstupu do strediska vrcholového športu, kde sa vyžaduje stredisková klubová príslušnosť, je možný 
len so súhlasom materského klubu. 
Výsledky takéhoto pretekára sa priraďujú materskému klubu po dobu 5 rokov. 
 
8. PRESTUP DO ZAHRANIČIA 
 
Každý prestup pretekára do zahraničného klubu podlieha súhlasu Výkonného výboru zväzu a realizuje sa v súlade s pravidlami 
ICF. Prestup je možný len so súhlasom materského klubu. Prípadné podmienky uvoľňovania pretekára, pôsobiaceho v 
zahraničnom klube, pre potreby štátnej reprezentácie určí dvojstranná dohoda zväz s príslušnou zahraničnou federáciou. 
Odstupné za prestup do zahraničného klubu je vecou materského klubu. 
Prestup zahraničného pretekára do slovenského klubu je možný len so súhlasom materského klubu pretekára v zmysle pravidiel 
ICF. Takýto pretekár sa však nezapočítava do žiadnych nominácií zväzu. 
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Výklad tohto prestupového poriadku vykonáva Výkonný výbor SZKDV. 
Tento prestupový poriadok schválil Výkonný výbor SZKDV dňa 12. 2. 2002. Zmenu poplatkov 11. 2. 2009. Platnosť a účinnosť 
prestupového poriadku začína dňom jeho schválenia Výkonným výborom zväzu. 


