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PRESTUPOVÝ PORIADOK SAZ 
 

 

Prvá časť 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Prestupový poriadok SAZ stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti 
k atletickému oddielu športového klubu alebo atletickému klubu, ktoré sú členmi Slovenského 
atletického zväzu. 
 

Druhá časť 
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA 

 
Článok 2 

Prestupový poriadok SAZ sa vzťahuje na prestupy pretekárov. 
 

Článok 3 
Ohlásiť prestup môže len pretekár, ktorý je riadne registrovaný v SAZ v zmysle registračného 
poriadku SAZ a od jeho posledného zrealizovaného prestupu uplynul najmenej 1 rok. 
 

Článok 4 
Prestupom sa rozumie trvalá zmena príslušnosti pretekára k atletickému oddielu športového klubu 
alebo atletickému klubu. 
 

Článok 5 
Účastníkmi prestupového konania sú: 

a) pretekár, ktorý ohlásil prestup, 
b) atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub, v ktorom je pretekár registrovaný 

(ďalej len „materský oddiel“), 
c) atletický oddiel športového klubu alebo atletický klub, do ktorého pretekár ohlásil prestup 

(ďalej len „nový oddiel“). 



Článok 6 
Pretekár môže ohlásiť prestup v nasledovných prestupových termínoch: 

a) 1.-15. marca 
b) 15.-30. októbra 

Článok 7 
Pretekár môže v prestupovom termíne ohlásiť prestup len do jedného atletického oddielu 
športového klubu alebo atletického klubu. Nedodržanie tejto podmienky má za následok 
neprerokovanie prestupu a proti tomuto pretekárovi sa začne disciplinárne konanie. 
 

Tretia časť 

OHLÁSENIE PRESTUPU A JEHO NÁLEŽITOSTI 
 

Článok 8 
1. Pretekár, ktorý chce prestúpiť do nového oddielu, musí svoj úmysel prestúpiť oznámiť 

písomne materskému oddielu a súčasne prestup ohlásiť Organizačnej komisii SAZ, ktorá bude 
o prestupe rozhodovať podľa článku 12 a 13 tohto poriadku. 

 
2. Písomne oznámi pretekár úmysel prestúpiť materskému oddielu tak, že mu v prestupovom 

termíne zašle doporučenou poštou riadne vyplnené tlačivo „OHLÁSENIE PRESTUPU“ – 
„prestupový lístok”, ktoré musí obsahovať: 

a) podpis pretekára a dátum 
b) uvedenie nového oddielu, jeho vyjadrenie, doplnené dátumom, úradnou pečiatkou 

a podpisom dvoch funkcionárov vedených ako zástupcovia atletického oddielu športového 
klubu, alebo atletického klubu pre príslušný rok pri prolongácii atletického oddielu 
športového klubu alebo atletického klubu. 

 
3. Materský oddiel je povinný na jemu zaslanom tlačive vyjadriť sa jednoznačne, či s prestupom 

súhlasí, alebo nesúhlasí, opatriť toto vyjadrenie náležitosťami, uvedenými v čl. 8, odsek 2 a 
potom tlačivo doručiť Organizačnej komisii SAZ na adresu Sekretariátu SAZ, a to doporučenou 
poštou alebo osobne. Adresa pre doručenie je: Slovenský atletický zväz – Organizačná komisia 
SAZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava a označí obálku v ľavom rohu slovom „Prestupy“. 

 
4. Za ohlásenie prestupu sa považuje, ak je v prestupovom termíne Organizačnej komisii SAZ 

na adresu Sekretariátu SAZ doručené tlačivo „OHLÁSENIE PRESTUPU“ – „prestupový lístok”, s 
náležitosťami, uvedenými v článku 8, odsek 2 a to doporučenou poštou alebo osobne. 

 
5. Ak pretekár, alebo nový klub doručia Organizačnej komisii SAZ na adresu Sekretariátu SAZ 

doporučenou poštou alebo osobne tlačivo „OHLÁSENIE PRESTUPU“ – „prestupový lístok” so 
súhlasným vyjadrením materského klubu, považuje sa to súčasne za splnenie podmienky 
oznámenia úmyslu prestúpiť materskému klubu. 

 
Článok 9 

V prípade, ak pretekár oznámi svoj úmysel prestúpiť materskému oddielu písomne doporučenou 
poštou, spolu s tlačivom „OHLÁSENIE PRESTUPU” je povinný Organizačnej komisii SAZ zaslať kópiu 
podacieho lístku. 
 

 
 
 



Článok 10 
Ak materský oddiel neodošle po písomnom oznámení tlačivo „OHLÁSENIE PRESTUPU” so svojím 
vyjadrením k prestupu Organizačnej komisii SAZ v marcovom termíne do 5.apríla a v októbrovom 
termíne do 20.novembra, má sa zato, že materský oddiel s prestupom súhlasí. 
 

Článok 11 
Ohlásený prestup nemôže pretekár odvolať. 
 

Štvrtá časť 
ROZHODNUTIE O PRESTUPE 

 
Článok 12 

O ohlásenom prestupe rozhoduje Organizačná komisia SAZ. Podmienkou pre prerokovanie 
prestupu je, že na konte nového oddielu vedeného na SAZ je v posledný deň prestupového 
termínu suma zodpovedajúca poplatku za prerokovanie prestupu člena Organizačnou komisiou 
SAZ v zmysle smernice SAZ o poplatkoch. O uvedenú čiastku bude znížená suma na predmetnom 
konte alebo prestupujúci pretekár zašle poplatok za prerokovanie prestupu priamo na účet SAZ. 
 

Článok 13 
1. Organizačná komisia SAZ rozhodne tak, že: 

a) prestup schváli, ak bol riadne ohlásený podľa článkov 3, 6, 8 a 9, a ak s ním súhlasí 
materský oddiel, 

b) pokiaľ materský oddiel s prestupom nesúhlasí, potom ho schváli iba vtedy, ak ide 
o opakovaný prestup. Opakovaný prestup je taký prestup, ktorý ohlási pretekár do toho 
istého atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu po uplynutí 1 roka – 
čím sa rozumie presne obdobie 12 mesiacov – nie viac – nie menej. 

c) prestup zamietne, ak nebol riadne ohlásený, alebo pokiaľ materský oddiel s prestupom 
nesúhlasí a nejde o prestup, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. 13, písmeno b). 

d) prestup neprerokuje a konanie o prestupe zastaví, ak nemožno rozhodnúť podľa čl. 13, 
písmeno a) b) a c), 

e) prestup schváli s podmienkou zaplatenia výchovného. 
 
2. Organizačná komisia SAZ dá pokyn k preregistrácii pretekárov so schválenými prestupmi 

k termínom: 
a) 15. apríl 
b) 1. január 

 
Článok 14 

O výsledkoch prestupového konania informuje Organizačná komisia SAZ na najbližšom zasadnutí 
Výkonného výboru SAZ, ako aj na internetovej stránke SAZ. 
 

Piata časť 
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PRESTUPE 

 
Článok 15 

1. Proti rozhodnutiu o prestupe sa môže účastník prestupového konania odvolať do 14 dní 
odo dňa zverejnenia výsledkov prestupového konania. 

 
2. Proti rozhodnutiu Organizačnej komisie SAZ sa možno odvolať k Výkonnému výboru SAZ. 



Článok 16 
1. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 30 dní odo dňa doručenia odvolania. 
 
2. Až do rozhodnutia odvolacieho orgánu zostáva v platnosti rozhodnutie Organizačnej komisie 

SAZ. 
 

Článok 17 
O odvolaní rozhodne odvolací orgán na základe vlastného šetrenia v zmysle ustanovení tohto 
poriadku, s prihliadnutím na vyjadrenie Organizačnej komisie SAZ, a na prípadné nové skutočnosti, 
vyplývajúce z odvolania. 
Odvolací orgán rozhodne tak, že: 

a) odvolaniu vyhovie a zmení rozhodnutie Organizačnej komisie SAZ, ak zistí, že odvolanie je 
odôvodnené, 

b) odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie Organizačnej komisie SAZ, ak nie je odvolanie 
odôvodnené. 

 
Článok 18 

1. Odvolací orgán zašle rozhodnutie o odvolaní doporučene do 5 dní od jeho prijatia všetkým 
účastníkom konania o prestupe. 

 
2. Rozhodnutie o odvolaniach uverejní odvolací orgán na internetovej stránke SAZ. 
 
3. Rozhodnutie odvolacieho orgánu je konečné a odvolanie proti jeho rozhodnutiu nie je možné. 
 

Šiesta časť 
VÝCHOVNÉ 

 
Článok 19 

1. Výška výchovného pri prestupe sa stanovuje písomnou dohodou – zmluvou v kategórii 
dorastu, juniorov a dospelých, kópiu ktorej predložia Organizačnej komisie SAZ. Pri prestupe 
pretekára žiackej kategórie sa výchovné neplatí. 

 Ak sa atletické oddiely športového klubu, alebo atletické kluby dohodnú na výške výchovného, 
požadovaného materským oddielom, alebo podľa prílohy Prestupového poriadku SAZ „Limity 
pre stanovenie výšky výchovného pri prestupoch pretekárov a pretekárok SAZ”, prestup sa 
schváli.  

 
2. V prípade, že sa atletické oddiely športového klubu, alebo atletické kluby nedohodnú, prestup 

sa zamietne. Ak dôjde k opakovanému prestupu do toho istého atletického oddielu 
športového klubu, alebo atletického klubu, postupuje sa podľa tohto článku 19, odsek 5. 

 
3. Materský oddiel môže požadovať výchovné na základe písomnej dohody - zmluvy nad rámec 

prílohy „Limity pre stanovenie výšky výchovného pri prestupoch pretekárov a pretekárok SAZ” 
vtedy, ak ide o pretekára /pretekárku/, ktorý bol nominovaný SAZ a štartoval v období najviac 
12 mesiacov pred 1. dňom prestupového termínu, v ktorom chce pretekár ohlásiť prestup, 
na niektorom z podujatí OH, MS, ME, SU, YOG. 

 
 



4. Limit pre stanovenie výšky výchovného musí byť splnený v období 12 mesiacov pred 1. dňom 
prestupového termínu, v ktorom chce pretekár ohlásiť prestup. Za pretekára /pretekárku/, 
ktorý nepretekal v uvedenom období, nie je možné požadovať výchovné. 

 
5. Pri opakovanom prestupe pretekára do toho istého atletického oddielu športového klubu 

alebo atletického klubu dostane materský oddiel výchovné vo výške 50 % čiastky, ktorá by mu 
patrila podľa prílohy Prestupového poriadku SAZ „Limity pre stanovenie výšky výchovného pri 
prestupoch pretekárov a pretekárok SAZ”. 

 
6. Výchovné sa neplatí za pretekára vracajúceho sa do atletického oddielu športového klubu 

a atletického klubu, z ktorého prestupoval do jestvujúceho materského oddielu, pokiaľ 
prestupoval bez úhrady výchovného, 

 
7. Ak materský oddiel požaduje od nového oddielu za prestupujúceho pretekára výchovné, 

uvedie túto skutočnosť na tlačive „OHLÁSENIE PRESTUPU”. V prípade opakovaného prestupu 
do toho istého atletického oddielu športového klubu alebo atletického klubu, uvedie na tlačive 
„Ohlásenie prestupu” výšku požadovaného výchovného, výkon pretekára s termínom 
a miestom dosiahnutia. 

 
8. Požiadavku na výchovné je materský oddiel povinný oznámiť novému oddielu a Organizačnej 

komisii SAZ na adresu Sekretariátu SAZ najneskôr do 5. apríla, resp. 20. novembra, a to 
doporučeným listom, alebo osobne. Po tomto termíne sa má za to, že výchovné nepožaduje. 
Nový oddiel je povinný materskému oddielu uhradiť výchovné podľa tohto článku do 
10.apríla, resp. 25.novembra. 

 
9. V prípade dohody medzi klubmi materský oddiel vystaví novému oddielu daňový doklad 

(faktúru, príjmový doklad a pod.) na základe podpísanej zmluvy medzi klubmi na základe 
ktorého nový oddiel uhradí požadovanú dohodnutú sumu podľa odseku 8. 

 
10. Výchovné na základe prílohy prestupového poriadku „Limity pre stanovenie výšky výchovného 

pri prestupoch pretekárov a pretekárok SAZ” je stanovené bez DPH. Platitelia DPH sú 
oprávnení sumu za prestup či podľa dohody medzi klubmi, alebo na základe prílohy 
prestupového poriadku „Limity pre stanovenie výšky výchovného pri prestupoch pretekárov a 
pretekárok SAZ” navŕšiť o zákonom stanovenú DPH.  

 
11. Pretekár sa stáva členom nového oddielu dňom vykonania zmeny registrácie na registračnom 

pracovisku SAZ.  
 

Siedma časť 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 20 

1. Pre určenie, či bol dodržaný ktorýkoľvek termín týmto poriadkom stanovený, je rozhodujúci 
dátum poštovej pečiatky na odoslanej zásielke. Termín je dodržaný ak je týmto dátumom 
posledný deň termínu. 

 
2. Ak pripadne posledný deň termínu na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, považuje sa posledný 

deň termínu najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 



Článok 21 
Výklad tohto prestupového poriadku môže podávať výhradne Organizačná komisia SAZ, jeho 
zmeny a doplnky schvaľuje Výkonný výbor SAZ. 
 

Článok 22 
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 22.01.2014, účinnosť 
nadobúda dňa 01.02.2014. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.3/2012, vrátane jej zmien 
a doplnkov. 
 

Prílohy: 
1. Prestupový lístok (zverejnený na webstránke SAZ) 
2. Výška výchovného (zverejnená na webstránke SAZ) 


