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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1. 

Tento Prestupový poriadok (ďalej len PP) stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú 

zmeny klubovej príslušnosti všetkých hráčov. Jedná sa o hráčov, ktorí s materským klubom 

buď majú uzavretú evidovanú zmluvu, alebo ich vzťah voči klubu nie je inak zmluvne 

upravený.   

1.2.  

Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: 

a) hráč bez zmluvy;  

b) hráč so zmluvou podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien zákona č. 440/2015 Z. z. o 

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

c) klub, v ktorom je hráč registrovaný (ďalej len „materský klub“); 

d) klub, do ktorého hráč ohlási prestup, striedavý štart, hosťovanie (ďalej len „nový 

klub“). 

1.3. 

O zmenách klubovej príslušnosti rozhoduje Matrika SZFB. 

1.4.  Prestupové obdobie 

a) Prestupové obdobie je od 1. júla do 15. januára, pričom žiadosti o prestupy, striedavý 

štart i predčasné ukončenia striedavého štartu, hosťovania i predčasné ukončenia 

hosťovania je možné podať od 1. júla do 15. januára. V prípadoch stanovených v ods. 

7.3 písm. d) a 8.3. písm. b) tohto PP je možné túto lehotu predĺžiť až do 31. marca. 

b) Prestupové obdobie pre prestup sa delí na: 
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• prestupové obdobie bez obmedzenia (1. júl až 31. júl); 

• prestupové obdobie s obmedzením (1. august až 15. január). 

c) Základné ustanovenia sa vzťahujú rovnako na hráčov štartujúcich v zahraničných 

florbalových ligách, ktorí prestupujú do klubov na Slovensku. 

d) Žiadosť o prestup nemôže podať hráč skôr, než uplynie od schválenia jeho 

predchádzajúceho prestupu doba 3 mesiace. Toto ustanovenie sa netýka striedavého 

štartu. 

e) Žiadosť o prestup sa považuje za podanú v prestupovom období, pokiaľ bol 

v prestupovom období podaný návrh na zahájenie arbitrážneho konania. 

f) Dátum platnosti žiadosti o prestup, o striedavý štart, o hosťovanie, o predčasné 

ukončenie hosťovania, o predčasné ukončenie striedavého štartu podané na konci 

prestupového obdobia, bude stanovené dátumom schválenia tejto žiadosti Matrikou 

SZFB, pričom o všetkých žiadostiach musí byť rozhodnuté do 14 dní od konca 

prestupového obdobia. 

 

Článok 2 

Prestup 

2.1. 

Za prestup sa považuje trvalá zmena klubovej príslušnosti. Matrika SZFB vykoná zmeny 

záznamu v informačnom systéme SZFB na základe splnenia náležitostí k prestupu 

a priradenia platby poplatku za prestup hráča.  

2.2.  Náležitosti žiadosti o prestup 

Nový klub, ktorý žiada o prestup, je povinný riadne a pravdivo vyplniť formulár  v 

informačnom systéme SZFB. 

Žiadosť o prestup obsahuje najmä nasledujúce údaje: 

• meno a priezvisko hráča, identifikačné údaje hráča; 

• údaje materského klubu a nového klubu; 

• stanovisko hráča, alebo jeho zákonného zástupcu; 

• vyjadrenie materského klubu a nového klubu. 

Ak sa kluby dohodli na výchovnom, resp. odstupnom, nový klub je povinný uhradiť výchovné, 

resp. odstupné materskému klubu do 7 dní od schválenia prestupu Matrikou SZFB, pokiaľ sa 

kluby nedohodnú inak. V prípade, ak nepríde k úhrade, nový klub sa dopustí disciplinárneho 

previnenia. 

2.3.  Elektronická žiadosť o prestup 

Po vyplnení žiadosti o prestup v elektronickej forme novým klubom príde vyjadrením hráča, 

resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v informačnom systéme SZFB a teda k vytvoreniu 

žiadosti. Žiadosť o prestup potvrdená novým klubom bude odoslaná na potvrdenie 

materskému klubu. Potvrdením materského klubu príde v informačnom systéme SZFB k 

podaniu žiadosti na Matriku SZFB. Po úhrade poplatku a skontrolovaní žiadosti Matrika SZFB 

schváli a potvrdí prestup hráča v informačnom systéme SZFB. 

Materský klub je povinný sa do 14 dní vyjadriť k žiadosti o prestup v informačnom systéme 

SZFB. Pokiaľ materský klub nedodrží túto lehotu, môže byť proti nemu začaté disciplinárne 

konanie a žiadosť bude posudzovaná Matrikou SZFB akoby klub so žiadosťou o prestup 

súhlasil. Nároky materského klubu na výchovné, resp. odstupné vo výške podľa čl. 14 tohto 

PP tým nie sú dotknuté. 

2.4.  Poplatok za prestup 

Poplatok za prestup, ktorý treba uhradiť, je stanovený vo výške 10,00 €. 

2.5. 

Podaná žiadosť o prestup hráča nemôže byť vzatá späť. 
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2.6. 

Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín za príplatok vo výške 100% poplatku. 

 

Článok 3 

Hosťovanie 

3.1. 

Za hosťovanie sa považuje časovo obmedzená zmena klubovej príslušnosti hráča, počas 

ktorej môže nastupovať len za nový klub. Matrika SZFB vykoná dočasnú zmenu záznamu v 

informačnom systéme SZFB na základe splnenia náležitostí k hosťovaniu a priradenia platby 

poplatku za hosťovanie hráča. 

3.2. 

Na základe dohody medzi klubmi je možné hráča s jeho súhlasom uvoľniť na hosťovanie v 

inom klube, a to na dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 mesiac a musí byť ukončená 

najneskôr vždy k 30. 6. každého roka. Hosťovanie musí byť ukončené vždy najneskôr do 15. 

januára, alebo musí platiť do 30.6. príslušnej sezóny. 

3.3. Náležitosti žiadosti o hosťovanie 

Nový klub, ktorý žiada o hosťovanie, je povinný riadne a pravdivo vyplniť formulár  v 

informačnom systéme SZFB. 

Žiadosť o hosťovanie obsahuje najmä nasledujúce údaje: 

• meno a priezvisko hráča, identifikačné údaje hráča; 

• údaje materského klubu a nového klubu; 

• stanovisko hráča, alebo jeho zákonného zástupcu; 

• vyjadrenie materského klubu a nového klubu. 

Ak sa kluby dohodli na odstupnom, nový klub je povinný uhradiť odstupné materskému klubu 

do 7 dní od schválenia prestupu Matrikou SZFB, pokiaľ sa kluby nedohodnú inak. V prípade, 

ak nepríde k úhrade, nový klub sa dopustí disciplinárneho previnenia. 

3.4.  Elektronická žiadosť o hosťovanie 

Po vyplnení žiadosti o hosťovanie v elektronickej forme novým klubom príde vyjadrením 

hráča, resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v informačnom systéme SZFB a teda k 

vytvoreniu žiadosti. Žiadosť o hosťovanie potvrdená novým klubom bude odoslaná na 

potvrdenie materskému klubu. Potvrdením materského klubu príde v informačnom systéme 

SZFB k podaniu žiadosti na Matriku SZFB. Po úhrade poplatku a skontrolovaní žiadosti 

Matrika SZFB schváli a potvrdí hosťovanie hráča v informačnom systéme SZFB. 

Materský klub je povinný sa do 14 dní vyjadriť k žiadosti o hosťovanie v informačnom 

systéme SZFB. Pokiaľ materský klub nedodrží túto lehotu, môže byť proti nemu začaté 

disciplinárne konanie a žiadosť bude posudzovaná Matrikou SZFB akoby klub so žiadosťou 

o hosťovanie súhlasil. 

3.5.  Poplatok za hosťovanie 

Poplatok za hosťovanie, ktorý treba uhradiť, je stanovený vo výške 10,00 € 

3.6. Ukončenie hosťovania 

Hosťovanie je možné ukončiť dohodou materského klubu, nového klubu pre hosťovanie a 

hráča ešte pred uplynutím dohodnutej doby, nie však skôr ako 1 mesiac odo dňa rozhodnutia 

Matriky SZFB o schválení hosťovania. Hosťovanie je možné predčasne ukončiť iba v termíne 

do konca prestupového obdobia, t.j. do 15. januára príslušného kalendárneho roka. 

3.7.  Elektronická žiadosť o ukončenie hosťovania 

Po vyplnení žiadosti o ukončenie hosťovania v elektronickej forme jedným z klubov príde 

vyjadrením hráča, resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v informačnom systéme SZFB a 

teda k vytvoreniu žiadosti. Potvrdením žiadosti obidvomi klubmi príde v informačnom 
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systéme SZFB k podaniu žiadosti na Matriku SZFB. Po úhrade poplatku a skontrolovaní 

žiadosti Matrika SZFB schváli a potvrdí ukončenie hosťovania hráča v informačnom systéme 

SZFB. 

Klub je povinný sa do 14 dní vyjadriť k žiadosti o ukončenie hosťovania v informačnom 

systéme SZFB. Pokiaľ klub nedodrží túto lehotu, môže byť proti nemu začaté disciplinárne 

konanie a žiadosť bude posudzovaná Matrikou SZFB akoby klub so žiadosťou o ukončenie 

hosťovania súhlasil. 

3.8.  Poplatok za predčasne ukončené hosťovanie 

Poplatok za predčasne ukončené hosťovanie, ktorý treba uhradiť, je stanovený vo výške 

10,00 €. 

3.9. 

Podaná žiadosť o hosťovanie alebo o ukončenie hosťovania hráča nemôže byť vzatá späť. 

3.10. 

Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín za príplatok vo výške 100% poplatku. 

 

Článok 4 

Striedavý štart 

4.1. 

Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a súčasne aj za 

A družstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči seniorskej vekovej kategórie 

(muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči kategórií mladší žiaci, mladšie žiačky, 

staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu striedavo štartovať. Matrika SZFB vykoná o 

striedavom štarte záznam v informačnom systéme SZFB na základe splnenia náležitostí k 

striedavému štartu a priradenia platby poplatku za striedavý štart hráča. 

4.2. 

Na základe dohody medzi klubmi je možné hráča s jeho súhlasom uvoľniť na striedavý štart, 

a to na dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 1 mesiac a musí byť ukončená najneskôr vždy k 30. 

6. každého roku. 

4.3. 

Jeden hráč môže využiť striedavý štart len jedenkrát za sezónu. Hráč, ktorý žiada o striedavý 

štart nesmie byť súčasne na hosťovaní a nesmie mať schválenú žiadosť o štart hráča o dve 

kategórie vyššie. Počas doby trvania striedavého štartu nesmie hráč požiadať o hosťovanie, 

prestup a štart o dve kategórie vyššie. 

4.4.  Striedavý štart v seniorských kategóriách 

Striedavý štart je možné povoliť hráčovi do súťaže o jednu úroveň nižšej, než v akej hrá 

A družstvo jeho materského klubu v prípade, že hráč patrí vekom do seniorskej vekovej 

kategórie najviac tretiu súťažnú sezónu. 

Striedavý štart je možné povoliť hráčovi do súťaže minimálne o jednu úroveň vyššej, než v 

akej hrá A družstvo jeho materského klubu v prípade, že hráč patrí vekom do seniorskej 

vekovej kategórie najviac tretiu súťažnú sezónu. 

4.5.  Striedavý štart v mládežníckych kategóriách 

Striedavý štart je možné povoliť hráčovi s dodržaním ustanovení súťažného poriadku: 

a) do súťaže minimálne o jednu úroveň vyššej v prípade, že materský klub nemá 

družstvo v týchto súťažiach, alebo 

b) do súťaže vyššej vekovej kategórie v prípade, že materský klub nemá družstvo 

v danej vekovej kategórii 

4.6. Náležitosti žiadosti o striedavý štart 
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Nový klub, ktorý žiada o striedavý štart, je povinný riadne a pravdivo vyplniť formulár  v 

informačnom systéme SZFB. 

Žiadosť o striedavý štart obsahuje najmä nasledujúce údaje: 

• meno a priezvisko hráča, identifikačné údaje hráča; 

• údaje materského klubu a nového klubu; 

• stanovisko hráča, alebo jeho zákonného zástupcu; 

• vyjadrenie materského klubu a nového klubu. 

4.7.  Elektronická žiadosť o striedavý štart 

Po vyplnení žiadosti o striedavý štart v elektronickej forme novým klubom príde vyjadrením 

hráča, resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v informačnom systéme SZFB a teda k 

vytvoreniu žiadosti. Žiadosť o striedavý štart potvrdená novým klubom bude odoslaná na 

potvrdenie materskému klubu. Potvrdením materského klubu príde v informačnom systéme 

SZFB k podaniu žiadosti na Matriku SZFB. Po úhrade poplatku a skontrolovaní žiadosti 

Matrika SZFB schváli a potvrdí striedavý štart hráča v informačnom systéme SZFB. 

Materský klub je povinný sa do 14 dní vyjadriť k žiadosti o striedavý štart v informačnom 

systéme SZFB. Pokiaľ materský klub nedodrží túto lehotu, môže byť proti nemu začaté 

disciplinárne konanie a žiadosť bude posudzovaná Matrikou SZFB akoby klub so žiadosťou 

o striedavý štart súhlasil. 

4.8.  Poplatok za striedavý štart 

Poplatok za striedavý štart, ktorý treba uhradiť, je stanovený vo výške 10,00 €. 

4.9. Ukončenie striedavého štartu 

Striedavý štart je možné ukončiť dohodou materského klubu, nového klubu pre striedavý 

štart a hráča ešte pred uplynutím dohodnutej doby, nie však skôr ako 1 mesiac odo dňa 

rozhodnutia Matriky SZFB o schválení striedavého štartu. Striedavý štart je možné 

predčasne ukončiť iba v termíne do konca prestupového obdobia, t.j. do 15. januára 

príslušného kalendárneho roka. 

4.10.  Elektronická žiadosť o ukončení striedavého štartu 

Po vyplnení žiadosti o ukončenie striedavého štartu v elektronickej forme jedným z klubov 

príde vyjadrením hráča, resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v informačnom systéme 

SZFB a teda k vytvoreniu žiadosti. Potvrdením žiadosti obidvomi klubmi príde v informačnom 

systéme SZFB k podaniu žiadosti na Matriku SZFB. Po úhrade poplatku a skontrolovaní 

žiadosti Matrika SZFB schváli a potvrdí ukončenie striedavého štartu hráča v informačnom 

systéme SZFB. 

Klub je povinný sa do 14 dní vyjadriť k žiadosti o ukončenie striedavého štartu v informačnom 

systéme SZFB. Pokiaľ klub nedodrží túto lehotu, môže byť proti nemu začaté disciplinárne 

konanie a žiadosť bude posudzovaná Matrikou SZFB akoby klub so žiadosťou o ukončenie 

striedavého štartu súhlasil. 

4.11.  Poplatok za predčasne ukončený striedavý štart 

Poplatok za predčasne ukončený striedavý štart, ktorý treba uhradiť, je stanovený vo výške 

10,00 €.  

4.12. 

Podaná žiadosť o striedavý štart alebo o ukončenie striedavého štartu nemôže byť vzatá 

späť. 

4.13. 

Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín za príplatok vo výške 100% poplatku. 

 

Článok 5 

Zamedzenie možnosti prestupu či hosťovania hráča 
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5.1. 

Klub môže s hráčom uzavrieť zmluvu, na základe ktorej sa hráč na určité obdobie vzdá práva 

podať žiadosť o prestup, striedavý štart alebo hosťovanie do iného klubu bez súhlasu 

materského klubu. Zmluvu s hráčom možno uzavrieť podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5.2. 

Aby táto zmluva bola účinná pre účely tohto PP (ďalej len „registrovaná zmluva“) musí byť 

u Matriky SZFB do 1 mesiaca od podpisu zmluvy riadne registrovaná. Registráciu zmlúv podľa 

ods. 5.1. vykonáva Matrika SZFB v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o 

športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaregistrované zmluvy Matrika SZFB doručí 

klubom do 30 dní od dňa doručenia. Dňom doručenia Matrike SZFB sa stane zmluva účinná 

voči ostatným klubom.  

5.3. 

Počas platnosti tejto zmluvy môže hráč podať žiadosť o prestup, striedavý štart alebo 

hosťovanie iba na základe súhlasu materského klubu. 

5.4. 

Hráč nesmie podpísať a zaregistrovať novú zmluvu s iným klubom skôr ako 6 mesiacov pred 

vypršaním platnosti platnej registrovanej zmluvy. Po vypršaní platnosti doterajšej zmluvy 

hráč prestupuje za rovnakých podmienok ako hráč bez zmluvy. 

5.5. 

Matrika SZFB účtuje za registráciu zmluvy poplatok vo výške 10,00 €. Je možné požiadať o 

expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na adrese 

matrika@szfb.sk v čase úradných hodín za príplatok vo výške 100% poplatku. 

5.6. 

Zoznam registrovaných zmlúv je verejne prístupný prostredníctvom internetových stránok 

SZFB. 

5.7. 

Ak zmluva stratí platnosť pred koncom jej platnosti, klub je povinný o tomto informovať 

Matriku SZFB. Dňom zániku platnosti zmluvy zaniká aj registrácia zmluvy u Matriky SZFB. 

 

Článok 6 

Medzinárodný prestup 

6.1. 

Medzinárodné prestupy, teda prestupy členov SZFB do zahraničného klubu, sa riadia 

prestupovým poriadkom Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) v platnom znení. 

6.2. 

V prípade, že má SZFB na základe prestupového poriadku IFF prešetriť medzinárodný 

prestup, bude pre zisťovanie dôvodov, ktoré umožňujú materskému klubu brániť v prestupe 

hráča, rozhodujúce, či má hráč registrovanú zmluvu podľa tohto PP. V prípade, že hráč nemá 

registrovanú zmluvu SZFB prestup schváli. 

6.3. 

Matrika SZFB neúčtuje žiadny poplatok za riešenie a potvrdzovanie medzinárodného 

prestupu. Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-

mailom na adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín za poplatok vo výške 10,00 €. 

6.4. 

Medzinárodný prestup späť do SZFB sa rieši podľa čl. 5 Registračného poriadku SZFB. 

 

Článok 7 

Rozhodovanie o prestupe 
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7.1. 

Matrika SZFB žiadosť o prestup neprerokuje: 

a) ak bola podaná mimo stanovené prestupové obdobie alebo v registračnej dobe podľa 

ods. 1.4. tohto PP; 

b) ak nemá niektorú z náležitostí uvedených v ods. 2.2. a 7.3. tohto PP a nebol poplatok 

pripísaný na účet SZFB; 

c) ak nemá hráč ukončené hosťovanie  alebo striedavý štart okrem prestupu do klubu, 

v ktorom hosťuje alebo striedavo štartuje; 

d) ak hráč smeruje z klubu alebo do klubu, voči ktorému bol vyslovený zákaz prestupov; 

e) ak sa eviduje na Matrike SZFB registrovaná zmluva, na základe ktorej sa hráč vzdal 

práva podať žiadosť o prestup a nemá súhlas materského klubu, 

f) ak hráč prestupuje z nižšej úrovne súťaže do vyššej a od predchádzajúceho prestupu 

hráča z vyššej úrovne súťaže do nižšej neuplynulo 7 mesiacov. 

7.2. 

Matrika SZFB žiadosť o prestup neschváli: 

a) ak nebol uhradený poplatok za prestup. 

7.3. 

Matrika SZFB žiadosť o prestup schváli: 

a) ak súhlasí s prestupom materský klub; 

b) ak žiadosť bola podaná v prestupovom období bez obmedzenia (1. máj až 31. júl) 

s právom materského klubu na výchovné, resp. odstupné; 

c) napriek nesúhlasu materského klubu a bez práva materského klubu na výchovné, 

resp. odstupné v prípade, že tento hráč v čase podania žiadosti o prestup nebol 

registrovaný v SZFB dlhšie ako 12 mesiacov; 

d) napriek nesúhlasu materského klubu a bez práva materského klubu na výchovné v 

prípade, že ide o hráča kategórie starší žiaci, staršie žiačky a nižšie, ktorý žiada o 

prestup na základe zmeny trvalého bydliska a žiada o prestup do klubu, ktorého sídlo 

je v mieste nového trvalého bydliska a minimálne 30 km od sídla materského klubu; 

e) ak ide o hráča, ktorý nedosiahol 12 rokov veku, so súhlasom zákonného zástupcu, aj 

proti námietkam materského klubu, ale s právom materského klubu na výchovné; 

f) ak existuje o prestupe hráča rozhodnutie arbitrážnej komisie a nový klub preukáže, 

že splnil podmienky stanovené v tomto rozhodnutí. 

 

Článok 8 

Rozhodovanie o hosťovaní 

8.1. 

Matrika SZFB žiadosť o hosťovanie neprerokuje: 

a) ak bola podaná mimo stanovené obdobie podľa ods. 1.4. tohto PP; 

b) ak nemá niektorú z náležitostí uvedených v ods. 3.3. tohto PP a nebol poplatok 

pripísaný na účet SZFB; 

c) ak hráč smeruje z klubu alebo do klubu, voči ktorému bol vyslovený zákaz prestupov; 

d) ak je hráč na striedavom štarte, s výnimkou hosťovania do klubu, v ktorom už 

striedavo štartuje; 

e) ak sa eviduje na Matrike SZFB registrovaná zmluva, na základe ktorej sa hráč vzdal 

práva podať žiadosť o hosťovanie a nemá súhlas materského klubu, 

f) ak hráč hlási hosťovanie z nižšej úrovne súťaže do vyššej a od jeho predchádzajúceho 

prestupu z vyššej úrovne súťaže do nižšej neuplynulo 7 mesiacov. 

8.2. 

Matrika SZFB žiadosť o hosťovanie neschváli: 
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a) ak nebol uhradený poplatok za hosťovanie. 

8.3. 

Matrika SZFB žiadosť o hosťovanie schváli: 

a) ak súhlasí s hosťovaním materský klub; 

b) napriek nesúhlasu materského klubu a bez práva materského klubu na odstupné, ak 

ide o hráča, ktorého materský klub nemá žiadne družstvo v kategórii, kde by hráč 

mohol hrať, a tým nemôže za materský klub štartovať. 

8.4. 

Hosťovanie sa ukončí na základe písomnej žiadosti materského klubu alebo hráča, ak 

odpadne dôvod, pre ktorý bolo hosťovanie napriek nesúhlasu materského klubu schválené. 

 

Článok 9 

Rozhodovanie o striedavom štarte 

9.1. 

Matrika SZFB žiadosť o striedavý štart neprerokuje: 

a) ak bola podaná mimo stanovené obdobie podľa ods. 1.4. tohto PP; 

b) ak nemá niektorú z náležitostí uvedených v ods. 4.6. tohto PP a nebol poplatok 

pripísaný na účet SZFB; 

c) ak smeruje z klubu alebo do klubu voči ktorému bol vyslovený zákaz prestupov; 

d) ak podáva žiadosť hráč, ktorý nespĺňa pravidlo o vekovej hranici pre striedavý štart; 

e) ak nemá hráč ukončené hosťovanie; 

f) ak nie sú dodržané ustanovenia podľa ods. 4.4., 4.5. tohto PP; 

g) ak sa eviduje na Matrike SZFB registrovaná zmluva, na základe ktorej sa hráč vzdal 

práva podať žiadosť o striedavý štart a nemá súhlas materského klubu. 

9.2. 

Matrika SZFB žiadosť o striedavý štart neschváli: 

a) ak nebol uhradený poplatok za striedavý štart. 

9.3. 

Matrika SZFB žiadosť o striedavý štart schváli: 

h) ak súhlasí so striedavým štartom materský klub. 

 

Článok 10 

Oznamovanie rozhodnutí 

10.1. 

Matrika SZFB prerokuje žiadosť o prestup, hosťovanie, striedavý štart, resp. ukončenie 

hosťovania alebo ukončenie striedavého štartu v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však do 

7 dní od jej obdržania a pripísania poplatku na účet SZFB. Pokiaľ nebude poplatok pripísaný 

na účet SZFB, alebo žiadosť nebude spĺňať požadované, Matrika SZFB žiadosť neprerokuje.  

10.2. 

Matrika SZFB zverejňuje zoznam matričných úkonov prostredníctvom informačného 

systému SZFB. 

10.3. 

Ak Matrika SZFB rozhodla na základe súhlasu materského klubu, potom svoje rozhodnutie 

účastníkom konania o zmene klubovej príslušnosti neoznamuje. 

10.4. 

Ak Matrika SZFB rozhodla o prestupe, hosťovaní alebo striedavom štarte napriek nesúhlasu 

materského klubu, oznámi (e-mailom) rozhodnutie účastníkom konania o zmene klubovej 

príslušnosti. 

10.5. 
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Ak Matrika SZFB neprerokovala žiadosť o prestupe, hosťovanie, ukončenie hosťovania, 

striedavý štart alebo ukončenie striedavého štartu, oznámi to účastníkom konania o zmene 

klubovej príslušnosti (e-mailom) a zašle (e-mailom) hráčovi rozhodnutie o neprerokovaní. 

10.6. 

Ak Matrika SZFB neschváli žiadosť o prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania, striedavý 

štart alebo ukončenie striedavého štartu, oznámi to účastníkom konania o zmene klubovej 

príslušnosti (e-mailom) a zašle (e-mailom) hráčovi rozhodnutie o neschválení. 

 

Článok 11 

Odvolanie proti rozhodnutiu Matriky SZFB 

11.1. 

Účastníci prestupového konania (ods. 1.2. tohto PP) sa môžu proti rozhodnutiu Matriky SZFB 

odvolať. 

11.2. 

Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

11.3. 

Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

Článok 12 

Výchovné a odstupné 

12.1. 

Za prestup uhradí nový klub materskému klubu výchovné, resp. odstupné uvedené na 

príslušnom formulári podľa vzájomnej dohody a podľa ods. 12.4., 12.5., 12.6., najviac do výšky 

uvedenej v ods. 12.7. a 12.8. 

12.2. 

Za hosťovanie uhradí nový klub materskému klubu odstupné uvedené na príslušnom 

formulári podľa vzájomnej dohody klubov.  

12.3. 

Výchova hráča sa uskutočňuje v období do 23 rokov veku. Nárok na zaplatenie výchovného 

vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča, a to do konca súťažného ročníka, v 

ktorom hráč dosiahne 23 rokov veku.  

12.4. 

Splatná suma výchovného sa vypočíta podľa obdobia výchovy, ktorú hráč v materskom klube 

absolvoval. Toto obdobie sa určuje podľa registrácie hráča v SZFB a jeho evidencie 

v informačnom systéme SZFB. V prípade, ak hráč bol v klube vychovávaný ešte pred 

evidenciou v informačnom systéme SZFB, obdobie výchovy sa určuje podľa uvedenia hráča 

na súpiskách družstiev materského klubu evidovaných na sekretariáte SZFB.  

12.5. 

Ak bol hráč počas rozhodného obdobia na hosťovaní v druhom klube, alebo v klube 

nepôsobil, materský klub odráta za každý mesiac, počas ktorého bol hráč na hosťovaní, alebo 

v klube nepôsobil 8,33% z výšky výchovného. 

12.6. 

V prípade každého ďalšieho prestupu má klub, z ktorého hráč prestupuje, nárok na výchovné 

len za obdobie, ktoré hráč pôsobil v tomto klube. 

12.7. 

Výška výchovného za jeden súťažný ročník je stanovená nasledovne: 

Vek* Výchovné 

9 – 12  rokov 25 € 

13 - 15 rokov 50 € 
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16 – 19 rokov 80 € 

20 – 23 rokov 150 € 

*Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahol uvedený vek. 

12.8. 

Výška odstupného je stanovená nasledovne: 

Vek Súťaž, do ktorej hráč prestupuje Odstupné 

24 – 26 rokov Extraliga 800 € 

24 – 26 rokov 1.liga 300 € 

24 – 26 rokov 2.liga 100 € 

27 – 29 rokov Extraliga 600 € 

27 – 29 rokov 1.liga 200 € 

27 – 29 rokov 2.liga 60 € 

30 – 32 rokov Extraliga 300 € 

30 – 32 rokov 1.liga 100 € 

30 – 32 rokov 2.liga 40 € 

nad 33 rokov do všetkých súťaží Zdarma 

12.9. 

Nový klub uhradí materskému klubu výšku odstupného podľa ods. 12.8. za prestup hráča 

vždy do najvyššej úrovne súťaže, v ktorej má nový klub prihlásené družstvo v aktuálnej 

súťažnej sezóne. 

 

Článok 13 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

13.1. 

Všetky podania, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu, hosťovania, 

ukončenia hosťovania, striedavého štartu, ukončenie striedavého štartu a predĺženia, a pod. 

vykonáva materský a nový klub, musia obsahovať podpisy dvoch splnomocnencov klubu, ak 

tento poriadok neuvádza inak, pričom okrem podpisov musia byť paličkovým písmom 

uvedené mená podpisujúcich sa splnomocnencov zodpovedajúcich podpisovému vzoru a 

prípadne pečiatka klubu, ak ju klub používa. Inak sú neplatné a orgány činné v matričnom 

konaní ho neprerokujú. 

13.2.  

Matričné náležitosti môže za hráča, ktorý ich predpísaným spôsobom podpísal, ktokoľvek 

posielať a odovzdávať adresátovi. Orgány činné v matričnom konaní neprerokovávajú spory 

vzniknuté z týchto vzťahov. Má sa za to, že čo bolo učinené, učinil hráč. 

13.3. 

Lehoty uvedené v tomto PP sú splnené, ak bola písomnosť preukázateľne podaná  najneskôr 

v posledný deň lehoty. Ak je týmto dňom sobota, nedeľa alebo štátom uznaný sviatok, tak v 

najbližší nasledujúci pracovný deň. 

13.4. 

Všetky zmeny v registrácii musia byť vykonané výhradne podľa tohto PP, prípadne ďalších 

predpisov SZFB. 

13.5. 

Porušovanie ustanovení tohto PP, ich obchádzanie, ako aj rokovania proti pravidlám 

športovej morálky je neprípustné a podlieha sankciám a Disciplinárnemu poriadku SZFB. 

13.6. 

Tento Prestupový poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB. Prestupový poriadok SZFB 

nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. júla 2020. Ku dňu 30. júna 2020 končí platnosť 

doterajšieho Prestupového poriadku SZFB. 


