
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK  

 

Sekcií individuálnych plaveckých športov  

Slovenskej plaveckej federácie  

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1. Prestupový poriadok upravuje záväzný postup v konaní o prestupe športovca,          

športového odborníka alebo iné osoby s príslušnosťou k SPF z materského klubu            

(klub pred prestupom) do nového klubu. Postup je záväzný pre športovca,           

športového odborníka, inú osobu s príslušnosťou k SPF, Sekretariát SPF , oddiely            

a kluby (ďalej len kluby) SPF.  

2. Prestup športovca sa má uskutočniť v súlade s poslaním a pôsobnosťou SPF a so              

zohľadnením prípadnej nadradenosti Zákona o športe
)
upravujúceho podmienky         

1

zmeny klubovej príslušnosti a v prípade prestupov a hosťovaní do a zo zahraničia         

musí prihliadať aj na príslušné predpisy LEN a FINA.  

3. O všetkých prestupoch je povinný konať a rozhodnúť Registračný orgán SPF -            

Matrikár SPF, ktorý je oprávnený vykonávať a rozhodovať o prestupoch (ďalej len          

„Matrikár SPF“ ), ak nie je uvedené inak Matrikár SPF 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.  

4. Uloženie disciplinárneho postihu podľa Disciplinárneho poriadku SPF nie je         

prekážkou podania žiadosti o prestup. Prestup sa však nijako nedotýka         

športovcovi a športovému odborníkovi alebo inej osobe s príslušnosťou k SPF           

udeleného disciplinárneho postihu, ibaže Disciplinárny poriadok SPF upravuje        

inak. Previnilý športovec, športový odborník alebo iná osoba s príslušnosťou k           

SPF pokračuje vo výkone disciplinárneho postihu aj v novom klube.  

1) § 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
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5. Prestup športovca nesmie byť podmienený finančnou odplatou ani iným plnením          

medzi klubmi ); to sa nedotýka nárokov na výchovné podľa tohto poriadku,            
2

ktorého úhrada však nemôže byť podmienkou pre schválenie prestupu. 

6. Druhy prestupov :  

a) trvalý prestup (trvalá zmena klubovej príslušnosti), 

b) hosťovanie (dočasná zmena klubovej príslušnosti na dobu určitú) 

7. Definície pojmov: 

a) Športovec – športovec, žena alebo muž, ktorý je športovcom súťažiacim v           

individuálnych plaveckých športoch (bazénové plávanie, diaľkové plávanie,       

synchronizované plávanie, skoky do vody, skoky do vody z výšky). 

b) Domáci klub – klub ako riadny člen  SPF 

c) Zahraničný klub - klub evidovaný inou federáciou vodného póla v krajinách          

LEN alebo mimo krajín LEN ( FINA ) 

d) Prestup domáci – trvalá zmena príslušnosti z domáceho klubu na iný domáci            

klub. 

e) Prestup do zahraničia - trvalá zmena príslušnosti z domáceho klubu na           

zahraničný klub. 

f) Hosťovanie domáce - dočasná zmena príslušnosti z domáceho klubu na iný           

domáci klub s povinnosťou vrátiť sa len do domáceho klubu, odkiaľ športovec           

odišiel na hosťovanie. 

g) Voľný športovec - športovec, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s klubom,         

v ktorom je registrovaný . 

h) Zmluva – zmluva medzi športovcom a klubom, ku ktorému má športovec          

príslušnosť v rámci SPF, ktorá je v súlade so zákonom o športe.  

i) Zmluvný športovec - športovec, ktorý má uzatvorenú platnú zmluvu s klubom,          

ku ktorému má príslušnosť alebo s klubom, v ktorom je na hosťovaní.  

j) Výchovné – predstavuje náklady klubu na prípravu a výchovu športovca;          

výchovné uhrádza klub, do ktorého športovec prichádza, a to klubu, z ktorého           

športovec odchádza.  

 

Čl. II 

Prestupové termíny 

 

1. Športovci individuálnych plaveckých športov v SPF môžu podať žiadosť o          

prestup kedykoľvek, ak s tým nový klub súhlasí. Zmeniť klubovú príslušnosť           

prestupom do nového klubu možno len raz za šesť mesiacov.  

2
) to neplatí, ak trvá právny vzťah hráča ku klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní               

športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca           

alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
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2. Po dobu prejednávania prestupu športovec štartuje za materský klub, a to až do             

dňa ktorý je určený týmto Prestupovým poriadkom za deň, od ktorého štartuje za             

nový klub.  

3. Po tom, čo rozhodnutie o prestupe nadobudne právoplatnosť, športovec môže         

štartovať za nový klub (účinnosť prestupu) počnúc prvým dňom mesiaca, ktorý           

nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o prestupe nadobudlo právoplatnosť.        

V prípade, ak nastane okolnosť, že deň, od ktorého môže športovec štartovať za            

nový klub pripadne na dni, keď prebieha súťaž – preteky, športovec je oprávnený             

štartovať za nový klub až počnúc dňom nasledujúcim po ukončení súťaže –            

pretekov. 

4. Športoví odborníci, funkcionári a iné osoby s príslušnosťou k SPF môžu prestúpiť            

do nového klubu kedykoľvek, ak s tým nový klub súhlasí. Prestup sú povinní             

oznámiť písomne na Sekretariát SPF (doporučenou listovou zásielkou alebo         

osobne). Takýto prestup je účinný dňom, kedy rozhodnutie o prestupe nadobudne          

právoplatnosť.  

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

OSOBITNÁ ČASŤ 

 

Čl. III 

Konanie o prestupe a o hosťovaní 

 

1. Tento článok Prestupového poriadku upravuje postup účastníkov prestupového        

konania pri prestupe (trvalej zmene klubovej príslušnosti) a hosťovaní (dočasnej          

zmene klubovej príslušnosti na dobu určitú). 

2. Konanie o prestupe a konanie o hosťovanie sa začína písomným podaním           

doručením príslušného tlačiva na Sekretariát SPF Matrikárovi SPF, ktorý podáva          

klub, do ktorého športovec, športový odborník alebo iná osoba s príslušnosťou k            

SPF prichádza a ktoré obsahuje: 

a) identifikáciu žiadateľa (športovca, športového odborníka alebo inej osoby s         

príslušnosťou k SPF) 

b) podpis žiadateľa, pri žiadateľoch do 18 rokov podpis zákonného zástupcu, 

c) označenie či ide o prestup alebo hosťovanie, 

d) identifikáciu klubu, do ktorého žiadateľ prichádza, 

e) podpisy,  prípadne aj pečiatku štatutárneho zástupcu klubu, do ktorého         

žiadateľ prichádza, 

f) identifikáciu klubu, odkiaľ žiadateľ odchádza. 

3. K podaniu žiadosti žiadateľ priloží doklad o zaplatení poplatku za prestup.         

Poplatok za konanie o prestup platí žiadateľ (poštovou poukážkou alebo          

prevodným príkazom) na účet SPF. Výška poplatku za prestup je uvedená v článku            

VIII. Poplatok za prestup je príjmom SPF. 
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4. V prípade, ak žiadosť nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude vrátená na          

doplnenie a v prípade ak nebude doplnená ani v dodatočnej lehote 10 dní, prestup            

bude zamietnutý. 

 

Čl. IV 

Rozhodnutie o prestupe a o hosťovaní 

 

1. Sekretariát SPF odovzdá žiadosť o prestup, resp. žiadosť o hosťovanie, vrátane         

všetkých s prestupom a hosťovaním súvisiacich dokladov bezodkladne       

Matrikárovi SPF. 

2. O prestupe a o hosťovaní  koná a rozhoduje Matrikár SPF.  

3. Matrikár SPF spracuje žiadosti a podania v poradí ako mu boli doručené.           

V prípade podania viacerých podaní v čase pokiaľ nie je právoplatne rozhodnuté          

o predchádzajúcom podaní, všetky následné podania odmietne. 

4. Matrikár SPF je povinný sa riadiť ustanoveniami tohto Prestupového poriadku so           

zohľadnením prípadnej nadradenosti zákona o športe ) upravujúceho podmienky         
3

zmeny klubovej príslušnosti a v prípade prestupov a hosťovaní do a zo zahraničia         

musí prihliadať aj na príslušné predpisy LEN a FINA.  

5. Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou        

odplatou ani iným plnením medzi klubmi ); to sa nedotýka nárokov na výchovné             
4

podľa tohto Prestupového poriadku, ktorého úhrada však nemôže byť         

podmienkou pre schválenie zmeny klubovej príslušnosti. 

6. Matrikár SPF každé podanie preskúma z pohľadu: 

a) splnenia podmienok pre podanie,  

b) či má žiadateľ - športovec v klube odkiaľ odchádza uzatvorenú zmluvu 2). 

7. Ak podanie neobsahuje predpísané náležitosti Matrikár SPF obratom vyzve na          

doplnenie podania.  

8. Matrikár SPF je povinný rozhodnúť o podaní najneskôr do 10 dní od doručenia            

podania, ktoré spĺňa predpísané náležitosti. 

9. V prípade, ak sú splnené všetky náležitosti a podmienky pre prestup alebo            

hosťovanie, Matrikár SPF prestup alebo hosťovanie schváli o čom vydá          

rozhodnutie. O vybavení podania je Matrikár SPF povinný informovať na         

oficiálnej webovej stránke SPF, ako aj dotknuté kluby a žiadateľa. 

10. V prípade, ak žiadateľ - športovec má uzatvorenú zmluvu, Matrikár SPF prestup           

odmietne a hosťovanie povolí len v prípade, ak je k podaniu priložená zmluva o              

hosťovaní športovca medzi klubom z ktorého odchádza, klubom do ktorého          

prichádza a príslušným športovcom, ktorá musí obsahovať dohodu klubov o          

spôsobe uhrádzania odmeny príslušného športovca počas hosťovania. 

3
) § 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

4
) to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca ku klubu založený zmluvou o profesionálnom              

vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného           

športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 
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Čl. V 

Podanie námietky voči schváleniu alebo neschváleniu  

prestupu alebo hosťovania 

 
1. Proti rozhodnutiu Matriky SPF môže podať námietku žiadateľ, klub odkiaľ          

žiadateľ odchádza alebo klub kam žiadateľ prichádza do 10 dní od rozhodnutia            

Matriky SPF na Arbitrážnu komisiu SPF, a ak taká nie je ustanovená, tak na              

Rozhodovaciu radu SPF. 

2. Podanie musí byť urobené písomne a musí byť uhradený stanovený poplatok          

najneskôr v deň podania. 

3. Podanie pozastavuje rozhodnutie Matriky SPF do rozhodnutia Arbitrážnej        

komisie SPF, resp. Rozhodovacej rady SPF. 

4. O námietke musí rozhodnúť Arbitrážna komisia SPF, resp. Rozhodovacia rada         

SPF na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr však do 30 dní od podania            

námietky. 

 

Čl. VI 

Výchovné 

 

1. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ibaže športovec           

uzavrel  skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu ). 
5

2. V prípade ak sa zúčastnené kluby nezhodnú ani na minimálnej výške výchovného            

podľa tohto Prestupového poriadku a dôjde k jej rozporovaniu, o výške           

výchovného rozhodne na návrh klubu, ktorý výšku rozporuje s konečnou          

účinnosťou Rozhodovacia rada SPF.  

 

Čl. VII 

Výchovné za prestup športovca 

 

1. Výchovné za prestup športovca je ponechané na vzájomnej dohode zúčastnených          

klubov.  

2. Výchovné za prestup športovca je stanovené nasledovne: 

a) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom           

reprezentačného družstva seniorov, je výška náhrady 400,- Eur. 

b) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom           

reprezentačného družstva starších juniorov, je výška náhrady  300,- Eur. 

c) ak ide o športovca, ktorý je v čase podania Žiadosti o prestup členom           

reprezentačného družstva mladších juniorov , je výška náhrady  200,- Eur. 

5
) § 35 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
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d) ak ide o športovca, ktorý v poslednom roku pred podaním Žiadosti o prestup           

členom bol medailistom na Majstrovstvách Slovenska, je výška náhrady 100,-          

Eur. 

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

3. Výška výchovného stanoveného v odseku 2 písm. a) až e) je maximálna           

s výnimkou podľa nasledujúcich odsekov.  

4. 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 kluby             

môžu dohodnúť aj na vyššom výchovnom. 

5. Požiadavka na vyššie výchovné podľa ods. 2 písm. a) až c) tohto článku môže byť               

však najviac: 

a) v prípade účastníka OH 1.000,- Eur, 

b) v prípade účastníka MS 900,- Eur, 

c) v prípade účastníka ME 800,- Eur, 

d) v prípade účastníka SYOG 700,- Eur, 

e) v prípade účastníka MSJ 600,- Eur, 

f) v prípade účastníka MEJ 500,- Eur, 

g) v prípade účastníka EYOF 400,- Eur, 

pričom v prípade, ak sa športovec v rozhodnom období zúčastnil viacerých         

z vymenovaných podujatí, do úvahy sa berie len výchovné za najhodnotnejšie          

podujatie. Hodnota podujatia je stanovená počnúc podujatím pod písm. a) ako           

najhodnotnejším a končiac písm. g) ako najmenej hodnotným.  

  

Čl. VIII 

Poplatky 

 

1. Poplatok za podanie Žiadosti o prestup a Žiadosti o hosťovanie je vo výške 5,-             

Eur.  

2. Poplatok za podanie námietky voči schváleniu alebo neschváleniu prestupu alebo          

hosťovania je vo výške 15,- Eur.  

3. Poplatok za podanie návrhu na rozporovanie výšky minimálneho výchovného je          

vo výške 50,- Eur.  

4. Poplatky sú splatné spolu s podaním Žiadostí o prestup a hosťovanie a podaním           

námietok. K podaniu sa priloží doklad o zaplatení poplatku. Poplatok sa platí          

(poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom) na účet SPF. Poplatky sú          

príjmom SPF. 
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TRETIA ČASŤ 

PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. IX 

 

1. Ruší sa a nahrádza sa Smernica SPF č. 5/2013 v znení Dodatku č.3. 

2. Prestupové konania začaté pred účinnosťou tohto Prestupového poriadku sa         

dokončia podľa doterajšej Smernice SPF č. 5/2013 v znení Dodatku č.3. 

3. Tento Prestupový poriadok bol schválený rozhodnutím Rady SPF dňa 13.11.2019 s           

účinnosťou od dňa 01.12.2019.  

 

 

 

Mgr. Ivan Šulek 

Prezident SPF 

v.r. 
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