SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU
7/2018
PRESTUPOVÝ PORIADOK SAZ
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1

Prestupový poriadok SAZ stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti
atléta k riadnemu členovi SAZ uvedenému v článku III., odsek 3, písm.a), c) Stanov SAZ (ďalej len
„atletický klub“), a to v súlade so zákonom č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej iba „zákon o športe“),
Stanovami SAZ a ostatnými predpismi SAZ..
Druhá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV
Článok 2

Prestupový poriadok SAZ sa vzťahuje iba na zmeny príslušnosti atlétov (ďalej len „prestup“)
k atletickému klubu.
Článok 3

Ohlásiť prestup môže len atlét, ktorý je riadne registrovaný v SAZ v zmysle registračného
poriadku SAZ ako člen atletického klubu a od jeho posledného zrealizovaného prestupu uplynul
najmenej 1 rok.
Článok 4
Prestupom sa rozumie trvalá zmena príslušnosti atléta k atletickému klubu.
Článok 5

Účastníkmi prestupového konania sú:
a) atlét, ktorého sa prestup týka,
b) atletický klub, v ktorom je atlét registrovaný (ďalej len „materský atletický klub“),
c) atletický klub, do ktorého pretekár ohlásil prestup (ďalej len „nový atletický klub“).
Článok 6

Atlét môže ohlásiť prestup v nasledovných prestupových termínoch:
a) 1.-16. februára
b) 15.-31. októbra

Článok 7

Atlét môže v prestupovom termíne ohlásiť prestup len do jedného atletického klubu.
Nedodržanie tejto podmienky má za následok neprerokovanie prestupu a proti tomuto atlétovi sa
začne disciplinárne konanie.
Článok 8

1. Informačným systémom atletiky (ďalej len „ISA“) sa pre účely tohto prestupového poriadku
rozumie centrálny register členov SAZ, ktorý je vedený elektronicky, a ktorého súčasťou sú aj
informácie o atlétoch a atletických kluboch, vrátane príslušnosti atléta k atletickému klubu,
ako aj informácie o prestupoch atléta.
2. Prístupovým právom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie pridelené užívateľské
meno a heslo umožňujúce prístup atlétovi a/alebo jeho zákonnému zástupcovi, ak ide o atléta
mladšieho ako 18 rokov, a/alebo klubovému manažérovi do ISA, umožňujúce vykonávanie
úkonov podľa tohto prestupového poriadku.
3. Klubovým manažérom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie funkcionár a/alebo
zamestnanec atletického klubu, ktorý je oprávnený na vykonávanie úkonov vo veci prestupov
atlétov, a to elektronicky prostredníctvom ISA.
4. Zmluvným športovcom sa pre účely tohto prestupového poriadku rozumie taký atlét, ktorý má
s atletickým 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
v SAZ. Ak takáto zmluva je ukončená alebo zrušená, stáva sa atlét nezmluvným športovcom.
Pre účely SAZ sa za zmluvného športovca považuje atlét, ktorému je atletickým klubom
vyplácaná odmena na základe vyššieuvedenej zmluvy vo výške minimálne 50,- Eur mesačne.
5. Nezmluvným športovcom je taký atlét, ktorý nespĺňa požiadavky podľa článku 8 ods.4 tohto
prestupového poriadku.
Článok 9

1.

Každý atlét má právo vybrať si atletický klub, v ktorom sa chce ako jeho člen zúčastňovať
atletických súťaží. Na základe toho je atlét oprávnený požiadať o prestup podľa podmienok
určených týmto prestupovým poriadkom.

2.

Právo atléta vybrať si atletický klub je obmedzené, ak:
a) trvá právny vzťah atléta s materským atletickým 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
b) nový atletický klub, ktorý si atlét vybral, s prestupom atléta nesúhlasí

3.

Atlét môže mať status profesionála alebo amatéra.

4.

Profesionálnym športovcom je atlét, ktorý vykonáva šport (atletiku) na základe zmluvy
o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe.

5.

Amatérskym športovcom je atlét, ktorý vykonáva šport (atletiku) 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 o športe.

6.

Na všetkých atletických súťažiach organizovaných SAZ, oblastnými atletickými zväzmi
a atletickými klubmi a inými subjektmi, pôsobiacimi v atletike, ktoré sú členmi SAZ, sa môžu
zúčastňovať atléti so statusom profesionálneho športovca ako aj atléti so statusom amatérskeho
športovca, pričom v súťažiach družstiev súčasťou družstva môžu byť tak atléti so statusom
profesionálneho športovca ako aj atléti so statusom amatérskeho športovca.

7.

Zmena klubovej príslušnosti atléta nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným
plnením zo strany atléta alebo jeho zákonného zástupcu.
Tretia časť
OHLÁSENIE PRESTUPU A JEHO NÁLEŽITOSTI
Článok 10

1.

Klubový manažér nového atletického klubu elektronicky oznámi prestup pomocou formuláru
„Nová žiadosť o prestup“ v ISA. ISA odošle formulár „Nová žiadosť o prestup“ atlétovi
a zároveň materskému atletickému klubu, resp. u atléta do 18 rokov jeho zákonnému
zástupcovi, na jeho e-mail uvedený v kontaktoch atléta, na schválenie, resp. na zamietnutie
žiadosti o prestup. Po schválení atlétom, ISA generuje automaticky správu klubovému
manažérovi materského atletického klubu, v ktorom je atlét registrovaný. Formulár „Nová
žiadosť o prestup“ čaká na vyjadrenie materského atletického klubu, v ktorom je atlét
registrovaný. Každá notifikácia o schválení/zamietnutí sa odošle automaticky pomocou ISA.
Poverený správca ISA elektronicky oznámi prestupy Organizačnej komisii SAZ, ktorá bude
pripravovať podklady k rozhodovaniu o prestupe pre Výkonný výbor SAZ podľa článku 14
a 15 tohto poriadku.

2.

Materský atletický klub je povinný na jemu zaslanej e-mailovej notifikácii „Žiadosť o zmenu
klubovej príslušnosti – prestup“, vyjadriť sa jednoznačne, či s prestupom atléta súhlasí,
alebo nesúhlasí.

3.

Za ohlásenie prestupu sa považuje, ak je v prestupovom termíne poverenému správcovi ISA
doručená e-mailová notifikácia „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“, poslaná od nového
atletického klubu, schválená atlétom, resp. u atléta do 18 rokov jeho zákonným zástupcom.

4.

Ak všetky zúčastnené strany prestupu vyjadria súhlasné stanovisko, na e-mailovú adresu
správcu ISA sa zašle pomocou ISA „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“ - prestup,
považuje sa to súčasne za splnenie podmienky oznámenia úmyslu prestúpiť z materskému
atletickému klubu.

Článok 11
Ak sa materský atletický klub vo februárovom termíne do 5. marca a v októbrovom termíne
do 20.novembra, nevyjadrí v ISA, má sa zato, že materský atletický klub s prestupom súhlasí.
Článok 12
Ohlásený prestup nemôže atlét odvolať.
Štvrtá časť
ROZHODNUTIE O PRESTUPE
Článok 13
1.

Ohlásený prestup na základe podkladov od povereného správcu ISA prerokúva Organizačná
komisia SAZ. Za prerokovanie prestupu sa platia poplatky vo výške a spôsobom uvedeným
v smernici SAZ o poplatkoch.

2.

Po prerokovaní Organizačná komisia SAZ predloží materiál s podkladmi k prestupom
na schválenie na najbližšie zasadnutie Výkonnému výboru SAZ.
Článok 14

1.

Výkonný výbor SAZ rozhodne tak, že:
a) prestup schváli, ak bol riadne ohlásený podľa článkov 3, 6 a 10, a ak s ním súhlasí materský
atletický klub alebo ak sa materský atletický klub jednoznačne nevyjadrí, či s prestupom
súhlasí alebo nesúhlasí,
b) pokiaľ materský atletický klub s prestupom nesúhlasí, potom ho schváli iba vtedy, ak ide
o opakovaný prestup. Opakovaný prestup je taký prestup, ktorý ohlási atlét do toho istého
atletického klubu po uplynutí 1 roka – čím sa rozumie presne obdobie 12 mesiacov – nie
viac – nie menej. V kategórii žiactva sa opakovaným prestupom rozumie prestup ohlásený
v nasledujúcom prestupovom období.
c) prestup zamietne, ak nebol riadne ohlásený, alebo pokiaľ materský atletický klub
s prestupom nesúhlasí a nejde o prestup, na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. 14,
písmeno b),
d) prestup neprerokuje a konanie o prestupe zastaví, ak nemožno rozhodnúť podľa čl. 14,
písmeno a), b) a c),
e) prestup schváli s podmienkou zaplatenia výchovného.

2.

Sekretariát SAZ po schválení Výkonným výborom SAZ dá pokyn k preregistrácii atlétov
so schválenými prestupmi k termínom:
a) 20. marec
b) 1. január

3.

Atlét sa stáva členom nového atletického klubu dňom vykonania zmeny registrácie povereným
správcom ISA.

Článok 15
O výsledkoch prestupového konania informuje Výkonný výbor SAZ na internetovej stránke SAZ.
Piata časť
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PRESTUPE
Článok 16
1.

Proti rozhodnutiu o prestupe sa môže účastník prestupového konania odvolať do 14 dní
odo dňa zverejnenia výsledkov prestupového konania na internetovej stránke SAZ.

2.

Proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ sa možno odvolať k Arbitrážnej rade SAZ.
Článok 17

1.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 30 dní odo dňa doručenia odvolania.

2.

Až do rozhodnutia odvolacieho orgánu zostáva v platnosti rozhodnutie Výkonného výboru
SAZ.
Článok 18

O odvolaní rozhodne odvolací orgán na základe vlastného šetrenia v zmysle ustanovení tohto
poriadku, s prihliadnutím na rozhodnutie Výkonného výboru SAZ, na vyjadrenie Organizačnej
komisie SAZ, a na prípadné nové skutočnosti, vyplývajúce z odvolania.
Odvolací orgán rozhodne tak, že:
a) odvolaniu vyhovie a zmení rozhodnutie Výkonného výboru SAZ, ak zistí, že odvolanie je
odôvodnené,
b) odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie Výkonného výboru SAZ, ak nie je odvolanie
odôvodnené.
Článok 19
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 20
1.

Pri prestupe atléta do nového atletického klubu môže materský atletický klub, v ktorom bol
atlét naposledy registrovaný, požadovať od nového atletického klubu výchovné,
a to za podmienok ďalej uvedených.

2.

Výchovné predstavuje náklady materského atletického klubu na prípravu a výchovu atléta.
Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil
finančné prostriedky atlét alebo jeho blízka osoba.

3.

Výchovné sa pri zmluvných športovcoch uhrádza do dovŕšenia 23 rokov atléta, ak atlét
neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

4.

Pri zmluvných športovcoch môže materský atletický klub od nového atletického klubu
požadovať výchovné v nasledovnej výške:
a) ak ide o atléta vo veku od 16 do 23 rokov, ktorý bol nominovaný SAZ a štartoval v období
najviac 12 mesiacov pred 1. dňom prestupového termínu, v ktorom chce atlét ohlásiť
prestup, na niektorom z podujatí OH, MS, ME, SU, YOG, výška výchovného je najviac
2.000,- Eur
b) ak ide o atléta vo veku od 16 do 23 rokov, ktorý nebol nominovaný SAZ a neštartoval
v období najviac 12 mesiacov pred 1. dňom prestupového termínu, v ktorom chce atlét
ohlásiť prestup, na niektorom z podujatí OH, MS, ME, SU, YOG, výška výchovného je
najviac 600,- Eur

5.

Pri nezmluvných športovcoch do dovŕšenia veku 23 rokov môže materský atletický klub
od nového atletického klubu požadovať výchovné v nasledovnej výške:
a) ak ide o atléta v kategórii žiactva
najviac 50,- Eur
b) ak ide o atléta v kategórii dorastu
najviac 200,- Eur
c) ak ide o atléta v kategórii juniorov
najviac 500,- Eur
d) ak ide o atléta vo veku od 21 do 23 rokov
najviac 800,- Eur

6.

Výchovné sa u nezmluvného športovca môže zvýšiť o 50 % oproti sume určenej v článku 20
odsek 5., ak bol atlét nominovaný SAZ a štartoval v období najviac 12 mesiacov pred 1. dňom
prestupového termínu, v ktorom chce atlét ohlásiť prestup, na niektorom z podujatí OH, MS,
ME, SU, YOG.

7.

Výchovné sa u zmluvného športovca a nezmluvného športovca môže zvýšiť o 100 % oproti
sume určenej podľa článku 20 odsek 4.,5. a 6., ak štartoval v období najviac 12 mesiacov pred
1. dňom prestupového termínu, v ktorom chce atlét ohlásiť prestup, na niektorom z podujatí
OH, MS, ME, SU, YOG a získal na nich medailu.

8.

Pre účely určenia výšky výchovného je rozhodujúci vek atléta ku dňu podania žiadosti
o prestup.

9.

Výška výchovného pri prestupe atléta sa stanovuje buď vo výške určenej týmto prestupovým
poriadkom alebo ak sa kluby dohodnú na nižšej výške výchovného, tak písomnou dohodou
uzatvorenou medzi materským atletickým klubom a novým atletickým klubom. Kópiu dokladu
o úhrade výchovného, ako aj kópiu dohody medzi klubmi je nový atletický klub povinný
predložiť Organizačnej komisie SAZ.

10. Pri opakovanom prestupe atléta do toho istého atletického klubu dostane materský atletický
klub výchovné vo výške 50 % sumy výchovného, ktorá by mu patrila podľa tohto prestupového
poriadku.
11. Výchovné sa neplatí za atléta vracajúceho sa do atletického klubu, z ktorého prestupoval
do jestvujúceho materského atletického klubu, pokiaľ prestupoval bez úhrady výchovného.
12. Ak materský atletický klub požaduje od nového atletického klubu za prestupujúceho atléta
výchovné, uvedie túto skutočnosť na formulári „Vyjadrenie k žiadosti o zmenu klubovej
príslušnosti“ v ISA. V prípade opakovaného prestupu do toho istého atletického klubu, uvedie
na formulári „Vyjadrenie k žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti“ v ISA výšku požadovaného
výchovného.
13. Nový atletický klub je povinný materskému atletickému klubu uhradiť výchovné podľa tohto
článku do 15.marca, resp. 25.novembra.
14. V prípade dohody medzi klubmi materský atletický klub vystaví novému atletickému klubu
daňový doklad (faktúru, príjmový doklad a pod.) na základe podpísanej zmluvy medzi
atletickými klubmi na základe ktorého nový atletický klub uhradí požadovanú dohodnutú sumu
podľa článku 20 odsek 13.
15. Výchovné uvedené v tomto prestupovom poriadku je stanovené bez DPH. Platitelia DPH sú
oprávnení sumu za prestup uvedenú v tomto prestupovom poriadku alebo sumu za prestup
podľa dohody medzi atletickými klubmi navýšiť o zákonom stanovenú DPH.
Siedma časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
Pre určenie, či bol dodržaný ktorýkoľvek termín týmto poriadkom stanovený, sú rozhodujúce údaje
uvedené v ISA. Termín je dodržaný ak je týmto dátumom posledný deň termínu.
Článok 22
Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SAZ dňa 18.08.2018, účinnosť nadobúda dňa
19.08.2018. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 9/2017.

