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S M E R N I C A 

S l o v e n s k é h o  z v ä z u   k a r a t e 

 

 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK  

SLOVENSKÉHO ZVÄZU KARATE 
 

 

Čl. I. 

 Základné ustanovenia 

 

 

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

materského klubu (oddielu) - klub pred prestupom, do nového klubu.  

 

2. Prestup športovca sa má uskutočniť v súlade s poslaním a pôsobnosťou SZK. V 

konaní o prestupe treba brať ohľad na záujem klubov 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 klub športovca.  

 

4. Vo všetkých prestupoch je povinný konať a rozhodnúť ako prvostupňový orgán 

Komisia ŠTK SZK prostredníctvom jej predsedu, 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, kluby). ŠTK 

pracovník môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. 

 

5. Uloženie disciplinárneho postihu podľa Disciplinárneho poriadku SZK nie je 

prekážkou podania žiadosti o prestup. Prestup sa však nijako nedotýka športovcovi 

udeleného disciplinárneho postihu, ibaže to Disciplinárny poriadok SZK upravuje 

inak. Previnilý športovec pokračuje vo výkone disciplinárneho postihu aj v novom 

klube.  

 

6. Ak ŠTK pracovník zistí závažné porušenie v konaní o prestupe, prestup zamietne a 

ak má za to, že boli naplnené podmienky disciplinárneho previnenia, je povinný vec 

predložiť príslušnému disciplinárnemu orgánu SZK na konanie a rozhodnutie.  



Čl. II. 

Prestupy 

 

1. Druhy prestupov:  

1.1 Športovo – technický prestup.  

1.2 Prestup z dôvodu zrušenia, alebo zániku klubu.  

1.3 Prestup pri prerušení členstva klubu v SZK z dôvodov neplatenia  

               členských poplatkov.  

 

1.1 Športovo – technický prestup  

Športovo – technický prestup na území Slovenskej republiky (ďalej len územie    

SR) uskutočňuje športovec na základe vlastného rozhodnutia. V konaní o 

prestupe je povinný postupovať v súlade s týmto prestupovým poriadkom.  

Založenie nového klubu (oddielu) členom, ktorý bol doteraz členom-pretekárom  

iného klubu (oddielu) je považované za technický prestup.  

  

1.2 Prestup – nová registrácia z dôvodu zrušenia, zániku klubu (oddielu), alebo 

zániku členstva klubu (oddielu) v SZK. 

ŠTK pracovník vykoná registráciu športovca na základe jeho žiadosti do nového 

klubu (oddielu) na základe zistenia, ak bol zrušený, či zanikol klub, resp. oddiel, 

alebo jeho členstvo v SZK, v ktorom  bol doteraz športovec registrovaný. Na taký 

prestup sa nevzťahuje možnosť podať odvolanie. Za takýto prestup nemožno 

požadovať finančnú náhradu – výchovné.  

 

1.3 Prestup pri pozastavení členstva klubu v SZK z dôvodov neplatenia 

členských poplatkov. ŠTK pracovník schváli prestup na základe zistenia, ak 

bolo pozastavené  členstvo klubu v SZK z dôvodu neplatenia členských 

poplatkov z ktorého športovec prestupuje do iného  klubu, oddielu. Na taký 

prestup sa nevzťahuje možnosť podať odvolanie. Za takýto prestup nemožno 

požadovať finančnú náhradu – výchovné.  

 

 

Čl. III. 

Prestupové termíny a ochranné lehoty 

 

1. Športovec môže ohlásiť prestup v prestupových termínoch: 

    od 15.6. do 15.7.  kalendárneho roka. 

Prestup ohlásený v termíne od 15.6. do 15.7. daného roku je platný po schválení 

pracovníkom ŠTK a nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia (zverejnenia).  

 

2. V prípade právoplatne skončeného prestupového konania so schválením prestupu 

možno podať opakovane žiadosť o prestup do nového klubu až po uplynutí ďalších 

12 (dvanástich) mesiacov, od dňa právoplatnosti rozhodnutia o prestupe. 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. Toto 

sa netýka prestupov podľa článkov II.1.2 a II.1.3. tohto prestupového poriadku. 

 



3. Funkcionári, a priaznivci môžu prestúpiť do nového klubu kedykoľvek bez súhlasu 

materského klubu. Prestup sú povinní oznámiť písomne na sekretariát SZK do 10 

(desať) dní po realizácii prestupu (doporučenou listovou zásielkou alebo osobne). 

Takýto prestup je účinný prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 

bolo písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety doručene na sekretariát SZK.  

 

4. Ak športovec ukončil pretekársku činnosť a chce prestúpiť, alebo byť členom aj iného 

klubu, ako už nesúťažiaci, ak nedôjde k dohode s materským klubom, môže tak urobiť 

až po 12 mesiacoch od ukončenia  jeho pretekárskej činnosti. Pretekárska činnosť sa 

rozumie účasť na súťaži ako pretekár min. 1x za posledných 12 mesiacov. 

 

5. Ak je športovec registrovaný v klube (oddiele) SZK a zároveň je aj členom športovej 

organizácie, klubu (oddielu), ktorý sa uchádza o členstvo v SZK, ak nedôjde k dohode 

s materským klubom, je športovec povinný ukončiť členstvo v klube, ktorý sa  

uchádza o členstvo v SZK.  

 

6. Ak bude pozastavené, alebo zrušené členstvo v klube športovcovi, z dôvodov 

neplatenia členského v klube, k registrácii v novom klube môže dôjsť až po 12 

mesiacoch. V prípade, keď nový klub súhlasí so zaplatením dohodnutého výchovného 

materskému klubu, môže dôjsť k registrácii v novom klube v prestupovom termíne. 

 

 

Čl. IV. 

Konanie o prestupe 

 

1. Ohlásenie prestupu športovca 

 

1.1. Športovec môže súčasne ohlásiť len jeden prestup. Pri porušení tejto zásady sú  

všetky ohlásené prestupy takého športovca neplatné a vec bude postúpená na 

riešenie disciplinárnej komisii. 

 

1.2. Športovec ohlási prestup na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu 

športovca", ktoré    doručí osobne, doporučenou poštou, alebo elektronickou 

poštou (mail): 

 - na adresu klubu (oddielu), z ktorého športovec odchádza (ďalej len "materský   

   klub") 

 - príslušnej komisii oprávnenej rozhodovať o prestupe - Komisii ŠTK  

 - na adresu klubu (oddielu), do ktorého športovec plánuje prestúpiť 

 

1.3. Predpísané tlačivo " Ohlásenie prestupu športovca" musí byť správne a úplne 

vyplnené podľa predtlače a pokynov tohto prestupového poriadku.  

 

1.4. Športovec je povinný oznámiť prestup svojmu materskému klubu s uvedením  

nového klubu. Materský klub  vyznačí na prestupovom lístku dátum doručenia, 

t.j. kedy bol informovaný o prestupe. Ak sa materský klub nevyjadrí k prestupu 

športovca na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu športovca", športovec je 

povinný predložiť dôkaz o tom, že informoval svoj materský klub o svojom 

prestupe. 



 

1.5. Klub do ktorého športovec hlási prestup je povinný sa jednoznačne vyjadriť  

k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu športovca". 

 

1.6. Ohlásenie o prestupe môže za športovca vykonať aj klub do ktorého športovec             

prestup hlási. Rozhodujúci je prejav vôle doloženej podpisom športovca na 

predpísanom tlačive " Ohlásenie prestupu športovca". 

 

1.7. K správne vyplnenému tlačivu "Ohlásenie prestupu športovca", ktoré športovec, 

alebo klub zasiela Komisii ŠTK priloží: 

      - doklad o zaplatení prestupového poplatku 

                  - doklad o úhrade výchovného, ak sa pri prestupe uplatňuje 

 

1.8. Športovcovi, ktorý v termíne prestupu nedosiahol vek 18 rokov, musí  

„Ohlásenie o prestupe" podpísať jeden z jeho zákonných zástupcov. 

  

1.9. Ohlásený prestup športovec nemôže odvolať. 

 

2. Rozhodovanie o prestupe  

 

2.1. O prestupe rozhoduje Komisia ŠTK prostredníctvom predsedu.  

 

2.2. Ak športovec predloží všetky požadované dokumenty v zmysle tohto 

prestupového poriadku, takýto prestup komisia schváli  s výnimkou prípadov 

uvedených v bodeu IV.2.3. 

 

2.3 Ak trvá právny vzťah športovca k športovému 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 , prestup príslušná komisia neschváli. Prípadné spory 

ohľadne profesionálnej zmluvy si riešia zainteresované strany dohodou, resp. 

občiansko - právnym konaním. 

 

2.4. Za neplatný prestup sa považuje taký, ktorý nespĺňa všetky náležitosti predpísané 

týmto prestupovým poriadkom. Neplatný prestup komisia nebude prerokovávať a 

nemožno ho považovať ani ako zamietnutý. 

 

2.5. V prípade, ak nebudú Komisii ŠTK predložené  všetky predpísané náležitosti, 

bude ich potrebné doplniť. V prípade ak nebudú doplnené v lehote do 30 dní, 

prestup bude zamietnutý. Voči rozhodnutiu o prestupe podľa tohto článku nie je 

možné odvolanie. 

 

 

3. Konanie o prestupe 

 

6.1. Športovec predkladá materskému klubu tlačivo: „Ohlásenie prestupu športovca“ 

osobne, mailovou komunikáciou, alebo doporučeným listom v dvoch 

vyhotoveniach s uvedením klubu, do ktorého chce prestúpiť. V prípade osobného 



doručenia pre svoju potrebu požiada o potvrdenie aj na kópii takej žiadosti. 

Štatutárny orgán materského klubu po prevzatí tlačiva je povinný vyznačiť na ňom 

aj na kópii dátum prevzatia.  

 

6.2.  Štatutárny orgán materského klubu postupuje pri spracovaní oznámenia podľa 

jeho vnútorných predpisov, pričom je povinný rozhodnúť o prestupe najneskôr 

do 7 (sedem) dní od dňa predloženia tlačiva „Ohlásenie prestupu športovca“.  

 

6.3. Štatutárny orgán materského klubu na tlačive písomne vyjadrí a podpíše konečné 

stanovisko klubu k prestupu a či za športovca požaduje od nového klubu finančnú 

náhradu – výchovné  alebo nie a ak áno, tak uvedie jej výšku. Pri určení 

maximálnej výšky finančnej náhrady – výchovného  sú kluby viazané 

ustanoveniami tohto prestupového poriadku.  

 

6.4. 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 7 dní odo dňa doručenia tlačiva „Ohlásenie prestupu športovca“ 

športovcom materskému oddielu. Výsledok takto dosiahnutej dohody oddielov je 

povinný bezodkladne oznámiť Komisii ŠTK nový oddiel. 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. Po 

márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že oddiely sa na výške náhrady 

nedohodli. 

 

6.5.  Štatutárny orgán materského klubu po prerokovaní prestupu najneskôr do 7 

(sedem) dní predloží tlačivo „Ohlásenie prestupu športovca“  športovcovi, 

prípadne klubu, do ktorého športovec ohlásil prestup. Nový klub je povinný na 

rozhodnutie materského klubu uvedené v tlačive reagovať vyplnením jemu 

prislúchajúcej  časti tlačiva. V ňom uvedie, či s prestupom a s výškou materským 

klubom požadovanej finančnej náhrady súhlasí alebo nie. Vyplnené tlačivo zašle 

Komisii ŠTK v lehote 7 (sedem) dní.  

 

6.6.  V prípade, ak nový klub nesúhlasí s výškou požadovanej finančnej náhrady, a 

ani v uvedenej lehote 7 dní neoznámi materskému klubu inú jej výšku, má sa za 

to, že nový klub materskému klubu odmieta zaplatiť požadovanú finančnú 

náhradu.  

 

6.7.  Doklad o úhrade finančnej náhrady je nový oddiel povinný doručiť na Komisii 

ŠTK. 

 

6.8.  Športovec predkladá svoju kópiu tlačiva s vyznačením prevzatia žiadosti 

materským klubom, resp. kópiou dokladu o doporučenej poštovej preprave 

zásielky na Komisii ŠTK (osobne, doporučeným listom, alebo elektronickou 

poštou). V súvislosti s prestupom, je športovec povinný zaplatiť SZK (poštovou 

poukážkou alebo prevodným príkazom) poplatok za konanie o prestupe. Kópiu 

dokladu preukazujúci zaplatenie poplatku priloží k tlačivu.  

 



6.9.  Výška poplatku za prestup alebo hosťovanie je 10.-eur. Poplatok za prestup je 

príjmom SZK. Doklad o zaplatení poplatku sa prikladá k tlačivu "Ohláseniu 

prestupu (hosťovania)". Pri požiadavke vybaviť prestup resp. hosťovanie 

športovca v skrátenej lehote do troch dní alebo pri osobnom doručení dokladov, 

uhradí žiadateľ o prestup resp. hosťovanie poplatok so 100 % prirážkou k 

patričnej sume. 

 

4. Rozhodnutie o prestupe 

 

4.1.  O prestupe športovca koná a rozhoduje ŠTK pracovník, ako prvostupňový orgán,  

bez nariadenia ústneho prejednania a účasti účastníkov prestupového konania.  

 

4.2. ŠTK pracovník o prestupe rozhodne do 7 (sedem) dní odo dňa doručenia tlačiva  

„Ohlásenie prestupu športovca“. Okrem prípadu nekompletných dokumentov. 

 

4.3.  Ak ŠTK pracovník z objektívnych dôvodov nerozhodne o prestupe do 7 (sedem)  

dní, túto skutočnosť písomne oznámi účastníkom prestupového konania.  

 

4.4.  Ak ŠTK pracovník o prestupe nerozhodne do 30 (tridsať) dní vlastnou vinou, o  

prestupe ako prvostupňový orgán, rozhodne Komisia ŠTK. 

 

4.5.  Prvostupňový orgán (ŠTK pracovník) prestup schváli, ak:  

- materský klub súhlasí s prestupom športovca do nového klubu bez nároku na 

finančnú náhradu – výchovného za prestup a s prestupom súhlasí nový klub,  

- materský a nový klub sa dohodli o výške finančnej náhrady za prestup športovca, 

resp. nový klub súhlasí s požadovanou výškou finančnej náhrady za prestup a táto 

bola aj zaplatená,  

- ide o prestup podľa článkov II.1.2. a II.1.3. tohto prestupového poriadku, bez 

finančnej náhrady-výchovného zo strany nového klubu,  

 

4.6. Prvostupňový orgán prestup zamietne, ak:  

- dokumentácia k prestupu nebola doplnená ani v dodatočnej lehote 30 dní,  

- športovec nemá vysporiadané všetky záväzky voči materskému klubu (napr. 

finančné, vrátenie športovej výstroje a pod.),  

- materský klub s prestupom nesúhlasí alebo ak sa materský a nový klub nedohodli 

o výške finančnej náhrady za prestup športovca, hoci materský klub požadoval 

finančnú náhradu v súlade s týmto prestupovým poriadkom,  

- s prestupom nesúhlasí nový klub,  

- nový klub nezaplatil materskému klubu finančnú náhradu za prestup,  

- sa zistí závažné porušenie prestupového poriadku,  

- bol športovcovi uložený disciplinárny postih, vylučujúci alebo odporujúci 

schváleniu prestupu.  

 

4.7. Prvostupňový orgán svoje rozhodnutie zaznamená písomne do tlačiva „Ohlásenie  

prestupu športovca“ a rozhodnutie oznámi všetkým účastníkom prestupového 

konania. 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 jeho zverejnenie na webovej stránke SZK (v zdrojovej 

evidencii SZK) a minimálne elektronickou poštou účastníkom konania, pričom v 

texte sa výslovne uvedie deň zverejnenia.  

 

4.8. Rozhodnutie prvostupňového orgánu je právoplatné, keď voči nemu nie je možné  

podať opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Voči rozhodnutiu 

prvostupňového orgánu podľa článku II. odseku 1.2. a 1.3. odvolanie nie je možné.  

 

4.9. Počas prestupového konania a aj po vydaní rozhodnutia prvostupňovým  

orgánom sa môžu účastníci prestupového konania vzdať podania opravného 

prostriedku.  

 

4.10. Pri požiadavke vybaviť prestup resp. hosťovanie športovca v skrátenej lehote do 

troch dní alebo pri osobnom doručení dokladov, je potrebné aby sa účastníci 

prestupového konania vzdali podania opravného prostriedku uvedením tejto 

skutočnosti do tlačiva „Ohlásenie prestupu športovca“. 

 

4.11. Športovec SZK na základe právoplatne povoleného prestupu zabezpečí  

vyznačenie tejto skutočnosti do členského preukazu od materského aj nového 

klubu.  

 

5. Odvolanie proti rozhodnutiu v prestupovom konaní 

 

5.1.  Proti rozhodnutiu príslušnej komisie zväzu rozhodujúcej o prestupe a hosťovaní      

sa  môže športovec a zainteresované strany odvolať s výnimkou rozhodnutí voči 

ktorým nie je možné podať opravný prostriedok. 

 

5.2.  Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach (osobne alebo poštou), 

s príslušným poplatkom (priloží sa doklad o zaplatení poplatku), na Sekretariát   

SZK. 

  

5.3. Odvolacím orgánom vo veci prestupov je Výkonný výbor SZK. Rozhodnutie  

Výkonného výboru SZK je konečné a nie je proti nemu možné podať odvolanie. 

 

5.4.  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.  

5.5.  Poplatok pri podaní odvolania proti rozhodnutiu Komisie ŠTK je 20.- eur.  

Poplatok je príjmom SZK. 

  

5.6.  Odvolanie musí byť podané najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia   

       rozhodnutia Komisie ŠTK. 

 

5.7.  Odvolanie, ktoré nespĺňa všetky potrebné náležitosti sa považuje za neplatné. 

 

5.8.  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. 

 

5.9. Odvolací orgán musí rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 (tridsať) dní od 

podania odvolania. 

 

5.10. Po predložení veci odvolaciemu orgánu, tento doručí odvolanie proti 

rozhodnutiu ostatným účastníkom a vyzve ich, aby sa v lehote 10 (desať) dní 

od doručenia výzvy k odvolaniu vyjadrili, ak to považujú za potrebné. Po 

uplynutí lehoty odvolací orgán začne konať o odvolaní. Odvolací orgán je 

rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný. 

 

        5.11.Odvolací orgán je viazaný dôkazmi (dokladmi), ktoré predložili účastníci  

konania.  

 

        5.12. Odvolací orgán môže sám alebo prostredníctvom prvostupňového orgánu  

doplniť dokazovanie aj vykonaním ďalších dôkazov, ktoré nenavrhli účastníci 

konania. Na chyby konania pred prvostupňovým orgánom prihliadne odvolací 

orgán len, ak mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.  

 

6. Rozhodnutie o odvolaní 

 

6.1.  Odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdí, ak je vecne 

správne. 

6.2. Odvolací orgán zamietne odvolanie, ktoré  

- bolo podané oneskorene,  

- bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený,  

- smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné,  

- nebol zaplatený poplatok za podanie odvolanie,  

- rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak. 

 

6.3. Odvolací orgán zamietne odvolanie tiež, ak zistí, že nie je dôvodné.  

 

6.4. Odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu zruší, ak:  

- ten, kto v konaní o prestupe vystupoval ako účastník a nemal spôsobilosť byť 

účastníkom konania,  

- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv 

začalo konanie o prestupe,  

 

6.5.  Odvolací orgán tiež zruší napadnuté rozhodnutie:  

- ak pre podstatné chyby konania, ktoré rozhodnutiu predchádzali, najmä preto, že 

nebola vec dostatočne objasnená alebo účastníci prestupového konania 

nepostupovali v súlade s prestupovým poriadkom,  

- ak vzniknú pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na 

ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať alebo vykonať ďalšie dôkazy,  

- ak boli napadnutým rozhodnutím porušené ustanovenia prestupového poriadku.  

 



6.6.  Odvolací orgán je povinný preskúmať dôvody odvolania, správnosť postupu  

účastníkov prestupového konania a postup prvostupňového orgánu, ktorý 

predchádzal rozhodnutiu. 

 

     6.7.Odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu zmení, ak nie sú splnené 

podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie. 

  

     6.8.Odvolací orgán svoje rozhodnutie písomne vyhotoví najneskôr do 15 (pätnásť) 

dní od rozhodnutia o odvolaní a rozhodnutie oznámi všetkým účastníkom 

odvolacieho konania. Oznámením rozhodnutia je jeho vyhlásenie v prítomnosti 

účastníkov konania, ak odvolací orgán pozval účastníkov konania na vyhlásenie 

rozhodnutia. Ak sa rozhodnutie vyhlásilo v neprítomnosti účastníkov konania o 

prestupe, oznámením je jeho zverejnenie na webovej stránke SZK, pričom v texte 

rozhodnutia sa výslovne uvedie deň zverejnenia. V prípade, ak sa rozhodnutie 

vyhlasuje za prítomnosti účastníkov, ako deň zverejnenia sa v rozhodnutí uvedie 

deň vyhlásenia. 

 

 

Čl.V. 

Hosťovanie a výnimočné hosťovanie 

1. Hosťovanie 

 

1.1 Hosťovanie umožňuje štart športovca za iný klub bez straty príslušnosti k 

materskému klubu. 

 

     1.2. Platnosť hosťovania je podmienená súhlasom všetkých strán vyplnením tlačiva 

"Ohlásenie hosťovania športovca". V dobe hosťovania môže športovec štartovať 

len za ten klub, do ktorého má udelené hosťovanie.  

  

1.3. Hosťovanie vyznačí materský aj nový klub v platnom členskom preukaze karate 

v kolónke označujúcej klubovú príslušnosť heslom "hosťovanie". 

 

1.4.  Materský klub, a nový klub do ktorého sa hosťovanie uskutočňuje nahlasujú   

realizáciu hosťovania Komisii ŠTK, vyplnením a zaslaním tlačiva "Ohlásenie 

hosťovania športovca“ s vyznačením, že sa jedná o hosťovanie (časovo 

obmedzené alebo neobmedzené). 

 

     1.5. Doba hosťovania môže byť: 

a/ Časove neobmedzená - avšak minimálne 10 mesiacov. 

V tomto prípade je pri zázname o hosťovaní uvedený len dátum začiatku 

hosťovania. 

b/ Časove obmedzená - avšak minimálne 10 mesiacov. 

V tomto prípade materský klub, oddiel súčasne s udelením hosťovania uvedie aj 

dátum ukončenia hosťovania. Po uplynutí uvedenej doby sa športovec 

automaticky stáva opäť členom materského klubu (oddielu), od ktorého mal 

povolenie na hosťovanie. 

 

      1.6. Hosťovanie sa môže uskutočniť vzhľadom ku kalendárnemu obdobiu      



             kedykoľvek. 

 

      1.7. Zrušenie hosťovania, udeleného na dobu časove neobmedzenú, môže materský      

             klub vykonať  kedykoľvek, ale účinnosť zrušenia nastane až po uplynutí doby                  

             minimálne 10 mesiacov od dátumu začatia hosťovania. Hosťovanie udelené na   

             časove obmedzenú dobu nie je možné predčasne zrušiť. 

 

      1.8. Počas hosťovania sa v rebríčkoch pretekárov  uvádza klubová príslušnosť v klube  

              kde pretekár hosťuje. 

 

      1.9. Pri hosťovaní musí dôjsť k dohode podmienok hosťovania všetkých  

               zúčastnených strán. 

 

2. Výnimočné hosťovanie 

 

2.1. Forma výnimočného hosťovania sa týka výhradne štartu športovcov v súťažiach  

       družstiev. 

 

2.2. Výnimočné hosťovanie môže využiť športovci a kluby po vzájomnej dohode na  

konkrétnu súťaž družstiev, pričom tento typ hosťovania nepodlieha konaniu 

o prestupoch a nevyznačuje sa do členského preukazu, tlačiva „Ohlásenie 

prestupu (hosťovania) “, ani do zdrojovej evidencie zväzu. 

 

     2.3. V prípade, že má Športovec povolené riadne hosťovanie, súhlas na výnimočné  

       hosťovanie dáva vždy hosťujúci klub. 

 

     2.4. Klub môže mať na každej súpiske družstva maximálne 1 športovca so štatútom  

       výnimočného hosťovania. 

 

 

Čl.VII. 

Výchovné pri prestupe 

 

V prípade, že nedôjde    k dohode klubov (oddielov) na výške finančnej náhrady –

výchovného, v nasledujúcej tabuľke je určená minimálna výška výchovného podľa 

kategórií športovcov. 

   

Tabuľka výšky finančnej náhrady - výchovného pri prestupoch športovcov SZK 

Kategória Vek 

Základná 

výška 

výchovného 

Výška 

výchovného pri 

reprezentantoch 

Výška výchovného 

pri medailistoch 

z ME, MS 

Chlapci/ Dievčatá 6-7 rokov 20 100  

Mladší žiaci/ Mladšie žiačky 8-9 rokov 30 100  

Starší žiaci/ Staršie žiačky 10-11 rokov 40 200  

Ml. dorastenci/ Ml. dorastenky 12-13 rokov 50 200  

Dorastenci/ Dorastenky 14-15 rokov 50 300 700 

Juniori/ Juniorky 16-17 rokov 50 400 700 



 

 

Čl.VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Prestupový poriadok ruší a nahrádza Prestupový poriadok SZK zo dňa  

15.11.2011 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Výkonným výborom 

SZK dňa 3.10.2017.  

2. Prestupové konania začaté pred účinnosťou tejto Smernice sa dokončia podľa 

doterajšieho Prestupového poriadku.  

3. Situácie, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto prestupovom poriadku rieši a rozhoduje VV 

SZK. 

 

 

Ing. Daniel Líška v.r. 

Prezident SZK 

 

Starší juniori/ Staršie juniorky 18-20 rokov 50 500 1000 

Seniori/Seniorky nad 18 rokov 50 500 1000 


