Slovenský zväz hádzanej
Trnavská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 30 774 772

PRESTUPOVÝ PORIADOK
Slovenského zväzu hádzanej
(ďalej Slovenský zväz hádzanej iba ako „SZH“)

Článok 1
Základné ustanovenia a definície pojmov
1.1. Tento prestupový poriadok upravuje postup a podmienky pre zmenu trvalej alebo
dočasnej klubovej príslušnosti športovca - hráča hádzanej (ďalej hráč/hráčka hádzanej
aj iba ako „športovec“) na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa na všetkých
športovcov bez ohľadu na pohlavie, či vekovú kategóriu.
1.2. Prestupový poriadok SZH vychádza zo zák. č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj iba ako
„Zákon“), stanov SZH a ostatných predpisov SZH rešpektujúc všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky.
1.3. Klubom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie právnická osoba, ktorá je
športovou organizáciou, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová
činnosť, a ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu – hádzanej,
prípravu a účasť hádzanárskych družstiev v súťažiach, a ktorá je registrovaná SZH ako
člen SZH.
1.4. Športovcom sa pre účely tohto poriadku rozumie hráč/hráčka hádzanej registrovaný
SZH s príslušnosťou ku klubu, a to ako hráč profesionál alebo amatér.
1.5. Materským klubom športovca sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie
klub, v ktorom je športovec registrovaný SZH.
1.6. Novým klubom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie klub, do ktorého
športovec prestupuje na trvalo, alebo v ktorom bude športovec hosťovať.
1.7. Transferom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie zmena klubovej
príslušnosti športovca, ktorá môže mať formu prestupu, ak ide o trvalý transfer na
dobu neurčitú alebo formu hosťovania, ak ide o dočasný transfer na dobu určitú.
1.8. Klubovou príslušnosťou športovca sa pre účely tohto poriadku rozumie príslušnosť
športovca ku konkrétnemu klubu, ktorá vzniká jeho registráciou za klub v evidencii
SZH, a na základe ktorej je športovec oprávnený vykonávať šport - hrať hádzanú a
štartovať za klub. Registráciou športovca za klub, ktorú vykoná SZH, nevzniká medzi
športovcom a klubom žiadny záväzkovo-právny vzťah, ten môže vzniknúť iba na
základe zmluvy uzatvorenej medzi klubom a športovcom v súlade so Zákonom a
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.9. Zmenou trvalej klubovej príslušnosti sa pre účely tohto prestupového poriadku
rozumie transfer športovca z materského klubu do nového klubu a to na trvalo, t.j. na
dobu neurčitú (ďalej aj iba „prestup“).
1.10. Dočasnou zmenou klubovej príslušnosti sa pre účely tohto prestupového poriadku
rozumie časovo obmedzený transfer športovca z materského klubu do nového klubu,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

2.1.

2.2.

2.3.

ktorý umožní športovcovi počas určenej doby štartovať za nový klub (ďalej aj iba
„hosťovanie“).
Informačným systémom SZH sa pre účely tohto poriadku rozumie centrálny register
členov SZH, ktorý je vedený elektronicky, a ktorého súčasťou sú aj informácie
o športovcoch a kluboch, vrátane klubovej príslušnosti športovcov, ako aj informácie
o zmene klubovej príslušnosti.
Prístupovým právom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie SZH
pridelené užívateľské meno a heslo umožňujúce prístup športovcovi a/alebo jeho
zákonnému zástupcovi, ak ide o športovca mladšieho ako 18 rokov a/alebo
klubovému manažérovi do informačného systému SZH (bod 1.11.) cez portál
webového sídla SZH umožňujúce vykonávanie úkonov podľa tohto prestupového
poriadku.
Klubovým manažérom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie funkcionár
a/alebo zamestnanec klubu, ktorý je oprávnený na vykonávanie úkonov vo veci zmeny
klubovej príslušnosti športovcov, a to elektronickou formou prostredníctvom SZH
prideleného prístupového práva do informačného systému SZH (bod 1.11.) cez portál
webového sídla SZH.
Zmluvným športovcom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie taký
športovec, ktorý má s klubom uzatvorenú písomnú zmluvu (t.j. zmluvu
o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvu o amatérskom vykonávaní športu
alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca alebo dohodu o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru), ktorá je zaregistrovaná SZH. Ak takáto zmluva je
ukončená alebo zrušená, stáva sa športovec nezmluvným športovcom. Pre účely
evidencie zmlúv Európskou hádzanárskou federáciou a/alebo Medzinárodnou
hádzanárskou federáciou sa za zmluvného športovca považuje športovec, ktorého
odmena je vo výške minimálne 50 EUR.
Nezmluvným športovcom je taký športovec, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu
1.14. tohto prestupového poriadku.
Súťažným ročníkom sa rozumie obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 2
Status športovca
Každý športovec má právo vybrať si klub, v ktorom chce hrať hádzanú. Na základe
toho je oprávnený požiadať o zmenu klubovej príslušnosti podľa podmienok určených
týmto prestupovým poriadkom.
Právo športovca vybrať si klub je obmedzené, ak:
2.2.1. trvá právny vzťah športovca s materským klubom založený zmluvou
o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvou o amatérskom vykonávaní
športu alebo zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
2.2.2. nový klub, ktorý si športovec vybral so zmenou registrácie športovca nesúhlasí.
Športovec hrá hádzanú za klub, pre ktorý je registrovaný v evidencii SZH a nemôže
hrať hádzanú súčasne vo viacerých kluboch. Po registrácii športovca za klub, SZH
vystaví športovcovi registračný preukaz v súlade s predpismi SZH.
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2.5.
2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Športovec môže mať status profesionála alebo amatéra.
Profesionálnym športovcom je športovec, ktorý vykonáva šport (hádzanú) na základe
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa Zákona.
Amatérskym športovcom je športovec, ktorý vykonáva šport (hádzanú) na základe
zmluvy o amatérskom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o príprave
talentovaného športovca alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru alebo aj bez zmluvy, a to všetko v súlade so Zákonom.
Vo všetkých súťažiach riadených SZH a jeho členmi môže hrať športovec so statusom
profesionála ako aj so statusom amatéra, pričom v tom istom družstve môže pôsobiť
ako profesionálny, tak aj amatérsky športovec.

Článok 3
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti, a to ako formou prestupu tak hosťovania, sa
podáva
elektronicky,
prostredníctvom
formulára
s názvom
„Ohlásenie
prestupu/hosťovania“ (ďalej žiadosť o prestup a žiadosť o hosťovanie spoločne iba
ako „žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“) dostupného v informačnom systéme
SZH po prihlásení (zadaní užívateľského mena a hesla) cez webové sídlo SZH. Po
prihlásení systém automaticky identifikuje, autentizuje a autorizuje oprávnenú osobu,
t.j. športovca, resp. v prípade športovca mladšieho ako 18 rokov jeho zákonného
zástupcu alebo klubového manažéra a sprístupní mu uskutočnenie povolených
úkonov.
V žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti je potrebné uviesť informácie, ktoré
vyžaduje formulár, a to najmä: meno a priezvisko športovca, dátum narodenia
športovca, rodné číslo športovca, adresu bydliska športovca, ďalej názov alebo
označenie materského klubu a tiež názov alebo označenie nového klubu a dátum
vyplnenia žiadosti.
Súčasťou žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti športovca, ak prestupový poriadok
neurčuje inak (bod 7.3. tohto prestupového poriadku), je aj vyjadrenie materského
klubu a zároveň vyjadrenie nového klubu k prestupu alebo k hosťovaniu športovca,
a to v rozsahu podľa bodu 3.4. tohto článku. Žiadosť musí obsahovať aj meno,
priezvisko a funkciu zástupcov materského a nového klubu.
Vyjadrenie materského klubu a vyjadrenie nového klubu obsahuje:
3.4.1. pri žiadosti o prestup jedno z vyjadrení:
a) s prestupom súhlasíme,
b) s prestupom nesúhlasíme,
3.4.2. pri žiadosti o hosťovanie jedno z vyjadrení:
a) s hosťovaním od /uvedenie dňa, mesiaca a roku začiatku hosťovania/ do
/uvedenie dňa, mesiaca a roku ukončenia hosťovania/ súhlasíme,
b) s hosťovaním nesúhlasíme.
Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou
ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu.

Článok 4
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5.1.

5.2.

5.3.

Podávanie žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti podáva športovec. V prípade, že ide o zmenu
klubovej príslušnosti športovca mladšieho ako 18 rokov, žiadosť podáva zákonný
zástupca. Športovec je oprávnený splnomocniť na vybavenie prestupových záležitosti
materský alebo nový klub a v takýchto prípadoch podáva žiadosť o zmenu klubovej
príslušnosti za klub klubový manažér.
Športovec alebo jeho zákonný zástupca alebo splnomocnený klub prostredníctvom
klubového manažéra materského alebo nového klubu po prihlásení do informačného
systému SZH vyplní požadovaný elektronický formulár žiadosti o zmenu klubovej
príslušnosti.
SZH je potrebné spolu so žiadosťou o zmenu klubovej príslušnosti športovca predložiť
aj:
4.3.1. doklad o zaplatení výchovného alebo dohodu o spôsobe zaplatenia výchovného
uzatvorenú medzi materským klubom a novým klubom, v prípade podľa bodu
3.4.1. písm. c) a čl . 12 tohto prestupového poriadku,
4.3.2. dohodu o úhrade odstupného, ak ide o prípad podľa bodu 9.5. tohto
prestupového poriadku,
4.3.3. v prípade, že ide o hosťovanie športovca, ktorý má s materským klubom
uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, aj predloženie
písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, materským klubom a novým
klubom a tiež dohody o zmene ustanovení zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní medzi materským
klubom a športovcom.
Doklady podľa bodu 4.3. tohto prestupového poriadku sa podávajú elektronicky
a pripoja sa k žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti.
SZH vedie evidenciu žiadosti, a to elektronicky.

Článok 5
Určenie času pre podávanie žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti, vrátane všetkých potrebných príloh podľa čl. 4
tohto prestupového poriadku, musí byť doručená SZH v čase od 1. júla do 28. februára
príslušného súťažného ročníka. Prestup alebo hosťovanie, ktoré SZH schváli do 28.
februára daného súťažného ročníka, oprávňuje športovca nastúpiť v rozohranom
súťažnom ročníku za nový klub, a to odo dňa schválenia prestupu alebo hosťovania.
Zmena klubovej príslušnosti športovca je zakázaná v čase od 1. marca (v priestupnom
kalendárnom roku od 29. februára) do 30. júna príslušného súťažného ročníka, preto
ak žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti bude SZH doručená v čase od 1. marca
(v priestupnom kalendárnom roku od 29. februára) do 30. júna príslušného súťažného
ročníka, SZH túto žiadosť zamietne.
Pre rozhodnutie času, kedy bola žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti doručená SZH,
je rozhodujúce zaevidovanie času podania žiadosti informačným systémom SZH.

Článok 6
Prerokovanie žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti
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7.1.
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7.4.
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7.6.

7.7.

SZH prerokuje žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti športovca bezodplatne.

Článok 7
Rozhodnutie o žiadosti o zmene klubovej príslušnosti
O žiadosti o zmene klubovej príslušnosti rozhodne SZH do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, a to bez ohľadu na to, či žiadosť podal športovec alebo jeho
zákonný zástupca alebo klub.
SZH zmenu klubovej príslušnosti schváli, ak sú splnené podmienky stanovené týmto
prestupovým poriadkom a materský a nový klub so zmenou súhlasia, ak tento
prestupový poriadok neumožňuje zmenu klubovej príslušnosti aj bez súhlasu
materského klubu.
SZH schváli zmenu klubovej príslušnosti aj bez súhlasu materského klubu, a to:
7.3.1. v prípade prestupu zmluvného hráča, ak nový klub zaplatil materskému klubu
výchovné vo výške určenej podľa čl. 12. tohto prestupového poriadku,
7.3.2. v prípade hosťovania, ak ide o športovca, ktorého materský klub nemá
v príslušnej vekovej kategórií alebo najbližšej vyššej vekovej kategórií
prihlásené družstvo v súťaži,
7.3.3. v prípade, ak ide o nezmluvného športovca ak nový klub zaplatil materskému
klubu výchovné vo výške určenej podľa čl. 12. tohto prestupového poriadku.
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti športovca SZH zamietne, ak:
7.4.1. nebola doručená potrebná príloha podľa čl. 4, bodu 4.3. tohto prestupového
poriadku,
7.4.2. zmena klubovej príslušnosti je hlásená do nového klubu, ktorý nemá družstvo
zodpovedajúce vekovej kategórií športovca, resp. družstvo najbližšej vyššej
vekovej kategórii športovca,
7.4.3. žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti nespĺňa podmienky a obsahové
náležitosti stanovené týmto prestupovým poriadkom,
7.4.4. dohodnuté výchovné je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 tohto prestupového
poriadku.
Ak ide o taký nedostatok žiadosti, ktorý je možné odstrániť, SZH vyzve žiadateľa na
jeho odstránenie a určí mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni. V prípade, ak
žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti bola podaná prostredníctvom materského alebo
nového klubu, SZH zašle výzvu klubu. Lehota na vybavenie žiadosti podľa bodu 7.1.
tohto prestupového poriadku začína plynúť až odstránením nedostatku. Ak žiadateľ
nedostatok v určenej lehote neodstráni, SZH žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti
zamietne.
SZH oznámi materskému klubu, novému klubu a športovcovi, resp. jeho zákonnému
zástupcovi, že bolo rozhodnuté o žiadosti o zmene klubovej príslušnosti športovca,
a to zaslaním notifikácie prostredníctvom elektronickej pošty.
Rozhodnutie o schválení zmeny klubovej príslušnosti športovca je účastníkom (t.j.
športovcovi, materskému klubu, novému klubu) prístupné v informačnom systéme
SZH. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje deň potvrdenia jeho prijatia
informačným systémom SZH. V prípade schválenia hosťovania musí byť vždy
schválená aj doba hosťovania, ktorú v žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti všetci
účastníci (t.j. športovec, materský klub, nový klub) zhodne odsúhlasili.
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Ak SZH zmenu klubovej príslušnosti zamietne, zasiela notifikáciu prostredníctvom
elektronickej pošty rovnako ako v bode 7.7. tohto prestupového poriadku.
Rozhodnutie SZH doručuje účastníkom elektronicky v informačnom systéme SZH. Za
deň doručenia rozhodnutia sa považuje deň potvrdenia jeho prijatia žiadateľom
informačným systémom SZH. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti musí obsahovať
dôvod zamietnutia a poučenie o opravnom prostriedku.
Schválené aj zamietnuté zmeny klubovej príslušnosti športovca sa zverejňujú na
webovom sídle SZH. Rozhodovanie vo veci zmeny klubovej príslušnosti patrí do
kompetencie športovo-technickej komisie.

Článok 8
Odvolanie
Proti rozhodnutiu o žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti je možné podať odvolanie,
a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie je oprávnený podať
športovec, materský klub a nový klub.
Odvolanie sa podáva elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára
prístupného v informačnom systéme SZH. V odvolaní sa musí uviesť kto odvolanie
podáva, v akej veci, v akom rozsahu sa napáda rozhodnutie a dôvod odvolania.
O podanom odvolaní informuje SZH ostatných účastníkov, a to elektronicky.
Podané odvolanie nemá odkladný účinok. O odvolaní rozhodne výkonný výbor SZH
do 45 dní od riadneho podania odvolania.
Výkonný výbor SZH odvolanie zamietne vždy, ak je podané oneskorene.
Rozhodnutie o odvolaní sa doručuje športovcovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi,
materskému a novému klubu elektronicky prostredníctvom informačného systému
SZH. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje deň potvrdenia jeho prijatia
informačným systémom SZH.

Článok 9
Podmienky pre zmenu klubovej príslušnosti
Športovec nesmie podať súčasne viac žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti. Každá
ďalšia žiadosť sa môže podať, ak tento prestupový poriadok neurčuje inak, až po
márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania podľa čl. 8 tohto prestupového
poriadku.
Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti nie je možné podať v čase disciplinárneho
trestu, ktorý udelil športovcovi disciplinárny orgán materského klubu alebo
disciplinárny orgán SZH.
Žiadosť o prestup v prípade nezmluvného športovca je možné podať najskôr po
uplynutí 3 mesiacov od poslednej zmeny klubovej príslušnosti.
Zmenu klubovej príslušnosti, a to ako prestup, tak aj hosťovanie nie je možné hlásiť
do takého nového klubu, ktorý nemá družstvo zodpovedajúce vekovej kategórií
športovca alebo družstvo najbližšej vyššej vekovej kategórie.
Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou
ani iným plnením medzi klubmi, to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca
k materskému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou
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9.6.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo
dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V takomto prípade sa
materský klub a nový klub môžu dohodnúť na úhrade odstupného za predpokladu, že
v čase podania žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti, trvá právny vzťah založený
zmluvou medzi materským klubom a športovcom. Takáto dohoda medzi materským
a novým klubom musí byť písomná a prikladá sa k žiadosti o zmenu klubovej
príslušnosti. V prípade, že dohoda nebude dodržaná, je SZH oprávnený zmenu
klubovej príslušnosti zrušiť a športovca opätovne zaregistrovať za pôvodný materský
klub na základe podanej žiadosti a predloženia dokladov o nedodržaní dohody jedným
z klubov alebo športovcom. Na podanie takejto žiadosti sa primerane použijú
ustanovenia bodov 3.1., 3.2. a 4.2. tohto prestupového poriadku. Na rozhodnutie sa
primerane použijú ustanovenia čl. 7 tohto prestupového poriadku.
Po podaní žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti, športovec, ktorého sa zmena týka,
nemôže nastúpiť na žiadny zápas za svoj materský klub, a to odo dňa podania žiadosti
až do dňa oznámenia rozhodnutia o zmene klubovej príslušnosti.

Článok 10
Osobitné podmienky týkajúce sa hosťovania
SZH môže schváliť iba takú dĺžku hosťovania, ktorá bola zhodne odsúhlasená
športovcom, materským a novým klubom v žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti.
Dĺžka hosťovania je minimálne 3 mesiace a najviac do konca prebiehajúceho
súťažného ročníka.
Športovec, ktorému bolo schválené hosťovanie, nesmie hrať v rovnakej súťaži za
materský klub. Pod rovnakou súťažou sa rozumie aj žiacka súťaž organizovaná iným
krajským zväzom hádzanej.
Schválením prestupu do klubu, v ktorom bolo športovcovi povolené hosťovanie, toto
hosťovanie automaticky zaniká.
V súťažiach riadených SZH môžu v jednom stretnutí nastúpiť za klub maximálne traja
hosťujúci športovci.

Článok 11
Žiadosť o predčasné zrušenie hosťovania
11.1. Hosťovanie je možné predčasne zrušiť, najskôr však po uplynutí 3 mesiacov odo dňa
schválenia hosťovania, a to so súhlasom športovca a oboch klubov, ak sú splnené
všetky podmienky podľa tohto prestupového poriadku.
11.2. Športovec je oprávnený požiadať o predčasné zrušenie hosťovania. Žiadosť
o predčasné zrušenie hosťovania sa podáva elektronicky, elektronickým formulárom
s názvom „Ohlásenie prestupu – hosťovania“ prostredníctvom informačného systému
SZH.
11.3. V žiadosti o predčasné zrušenie hosťovania je potrebné uviesť informácie, ktoré
vyžaduje formulár, a to najmä: meno a priezvisko športovca, dátum narodenia
športovca, rodné číslo športovca, adresu bydliska športovca, ďalej názov alebo
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11.4.

11.5.
11.6.
11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

označenie materského klubu a tiež názov alebo označenie klubu, v ktorom športovec
hosťuje a dátum vyplnenia žiadosti.
Súčasťou žiadosti o predčasné ukončenie hosťovania musí byť vyjadrenie materského
a hosťujúceho klubu, a to „so zrušením hosťovania súhlasíme“ alebo „so zrušením
hosťovania nesúhlasíme“. Žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko, a funkciu
zástupcov materského a nového klubu.
V prípade, že ide o športovca mladšieho ako 18 rokov, žiadosť o predčasné zrušenie
hosťovania podáva jeho zákonný zástupca.
Pre podávanie žiadosti o predčasné zrušenie hosťovania sa primerane použijú
ustanovenia čl. 4. tohto prestupového poriadku.
Pre rozhodnutie o žiadosti o predčasné zrušenie hosťovania, ako aj pre odvolanie voči
rozhodnutiu o takejto žiadosti sa primerane použijú ustanovenia čl. 6, 7 a 8 tohto
prestupového poriadku.
Ak tento článok prestupového poriadku výslovne neupravuje náležitosti alebo
podmienky žiadosti o predčasné zrušenie hosťovania, ako aj postup, rozhodovanie a
vybavenie tejto žiadosti, primerane sa použijú tie ustanovenia tohto prestupového
poriadku, ktoré sú svojím charakterom a obsahom najbližšie predmetnej veci.

Článok 12
Výchovné
Pri zmene klubovej príslušnosti športovca formou prestupu športovca do iného klubu
alebo pri opätovnej registrácii športovca v SZH za iný športový klub, uhrádza nový
klub výchovné materskému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný.
Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca,
pričom vzhľadom k tomu, že športovec sa pripravoval v družstve, výchovné
zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú
náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec
alebo jeho blízka osoba.
Výchovné sa pri zmluvných hráčoch uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca,
ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.
Výška výchovného pri zmluvných hráčoch je určená takto:
12.4.1. u športovcov od 16 do 23 rokov:
a)
reprezentant Slovenskej republiky
3.000,-EUR
za
každý
súťažný ročník, v ktorom bol zmluvným športovcom a odohral aspoň
jedno oficiálne stretnutie za reprezentačné družstvo Slovenskej
republiky od 16 rokov veku (za oficiálne stretnutie sa považujú
kvalifikačné zápasy, účasť na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách
sveta, Olympijské hry)
b)
nereprezentant Slovenskej republiky
2.500,-EUR
za
každý
súťažný ročník, pokiaľ bol zmluvným športovcom od veku 16 rokov
a odohral aspoň jedno oficiálne stretnutie za materský klub v súťažiach
SZH alebo krajských zväzov hádzanej.
Výchovné určené v bode 12.4. tohto poriadku zaväzuje všetky kluby bez ohľadu na to,
do ktorých súťaží sú zaradené.
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12.6. Výchovné sa platí aj v prípade nezmluvného športovca do veku 23 rokov. Na prestup
nezmluvného športovca nie je potrebný súhlas materského klubu a nový klub je
povinný zaplatiť výchovné vo výške:
12.6.1.
u športovcov od 11 do 14 rokov
400,-EUR
12.6.2.
u športovcov od 15 do 16 rokov
800,-EUR
12.6.3.
u športovcov od 17 do 19 rokov
1.600,-EUR
12.6.4.
u športovcov od 20 do 23 rokov
2.000,-EUR
12.7. Výchovné u športovca podľa bodu 12.6.2., 12.6.3. a 12.6.4. tohto poriadku sa zvyšuje
o čiastku 200,-EUR za každý súťažný ročník, v ktorom nastúpil aspoň na jedno
oficiálne stretnutie za reprezentačné družstvo Slovenskej republiky.
12.8. V prípade, že nezmluvný športovec, ktorý počas hosťovania prekročil vek 19 rokov
a do 12 mesiacov od skončenia hosťovania podá žiadosť o prestup do klubu, v ktorom
hosťoval, je nový klub povinný doplatiť materskému klubu výchovné do sumy určenej
v bode 12.6.3. a 12.7. tohto prestupového poriadku.
12.9. Pre účely určenia výšky výchovného je rozhodujúci vek športovca ku dňu podania
žiadosti o prestup.

13.1.
13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.
13.9.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
Ruší sa prestupový poriadok SZH zo dňa 13.6.2011 (vrátane zmien a doplnkov)
v celom rozsahu.
V prestupovom konaní začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto
prestupového poriadku SZH sa pokračuje podľa tohto poriadku.
Prestupové konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto prestupového
poriadku SZH a úkony v ňom vykonané majú rovnaké účinky ako prestupové konanie
začaté a úkony vykonané podľa tohto prestupového poriadku.
Prestupový poriadok zaväzuje všetkých členov SZH a nadobúda účinnosť dňom jeho
prijatia výkonným výborom SZH podľa bodu 13.9. tohto poriadku.
SZH je oprávnený zmeniť rozsah požadovaných údajov vo formulároch podľa tohto
prestupového poriadku. V takomto prípade je žiadateľ povinný vyplniť na predmetnej
žiadosti všetky údaje, ktoré budú označené ako povinné údaje.
Spory zo zmlúv uzatvorených medzi športovcom a klubom sa neprejednávajú v konaní
podľa tohto prestupového poriadku.
V prípade, že niektoré ustanovenie tohto poriadku bude alebo sa ukáže, že je v rozpore
so Zákonom alebo iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom Slovenskej
republiky, tak takéto ustanovenie prestupového poriadku sa nepoužije a pre úpravu
vzťahu sa použije zákonné ustanovenie a/alebo zákonná úprava.
Ak niektoré ustanovenie tohto poriadku stratí platnosť alebo účinnosť, nestrácajú
platnosť a účinnosť ostatné ustanovenia prestupového poriadku.
Tento prestupový poriadok bol prerokovaný a prijatý výkonným výborom SZH dňa
14.6.2016 v súlade so stanovami SZH a uznesením konferencie SZH zo dňa 28.5.2016
a doplnený rozhodnutím VV SZH dňa 23.2.2017 s účinnosťou zmien od 1.7.2017.

V Bratislave, dňa 28.3.2017
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