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PRESTUPOVÝ PORIADOK
I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Prestupový poriadok (ďalej len PP) určuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny
klubovej príslušnosti hráčov registrovaných do klubu s možnosťou hrať súťaže družstiev
v rámci Slovenského tenisového zväzu (ďalej iba STZ).

Článok 2
Účastníci prestupového konania sú:
-

hráč (pri prestupoch hráčov mladších ako 18 rokov je potrebný
súhlas zákonného zástupcu),

-

STZ, resp. klub, za ktorý je hráč registrovaný (ďalej materský klub),

-

klub, do ktorého hráč hlási prestup (ďalej nový klub).

Článok 3
Hráč môže ohlásiť prestup do nového klubu iba vtedy, ak je za materský klub
registrovaný, v čase podania prestupu má platnú registráciu a jeho zmluva s klubom nebráni
prestupu.
Za zmluvu medzi klubom a hráčom sa pre účely prestupového poriadku považuje
platná zmluva (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom
vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca) medzi hráčom
a materským klubom, ktorá je evidovaná v evidencii zmlúv STZ v zmysle §8, ods. 4. a
§17, ods.2, pís. c) Zákona č.440/2015 Z.z. o športe alebo dohoda o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru, ktorá nemusí byť v evidencii zmlúv STZ.
V prípade, že mu platnosť registrácie vypršala, musí k prestupu doložiť aj poplatok za
obnovu registrácie.

Článok 4
Hráč môže ohlásiť prestup iba do jedného klubu. Ak hráč ohlási prestup do dvoch alebo
viacerých klubov, prestup sa neprerokuje a postúpi sa na disciplinárne konanie. Zrušením
prestupu hráč stráca nárok na podanie ďalšieho prestupu v aktuálnej sezóne.

II.
Hlásenie prestupu
Článok 5
Prestup možno ohlásiť v období od 15. októbra do 5. novembra.
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Článok 6
Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje
poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j.
5. novembra.
Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu (pred alebo po termíne), sa
odmietne.

Článok 7
Prestup sa podáva na predpísanom tlačive (prestupovom lístku) a musí obsahovať tieto
náležitosti:
-

meno, priezvisko (u žien aj rodné meno), rodné číslo,

-

adresa trvalého bydliska, telefónne číslo pevnej linky prípadne číslo mobilu,

-

názov a identifikačné číslo materského klubu,

-

názov a identifikačné číslo nového klubu,

-

podpis hráča (u mladších ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu), ktorým
potvrdzuje úmysel prestúpiť a zároveň, že prestupu nebráni zmluva medzi
materským klubom a hráčom

-

vyjadrenie nového klubu k ohlásenému prestupu (dátum, čitateľné meno povereného
zástupcu klubu, podpis povereného zástupcu klubu v súlade s kolektívnou
registráciou).

-

vyjadrenie materského klubu k ohlásenému prestupu (dátum, čitateľné meno
povereného zástupcu klubu, podpis povereného zástupcu klubu v súlade s
kolektívnou registráciou).

Prílohou žiadosti o prestup je doklad o zaplatení prestupového poplatku.

Článok 8
Prestup sa schváli ak na prestupovom lístku je súhlas materského klubu a prestupu nebráni
platná zmluva medzi hráčom a materským klubom (v zmysle čl. 3 PP).
Ak materský klub zamietne prestup, hráčovi sa prestup neschváli, ale iba zaeviduje s
ochrannou lehotou až do nasledujúceho prestupového termínu, t.j. v tomto období hráč
naďalej súťaží za materský klub.
Ak nie je prestup v rozpore so zmluvou medzi klubom a hráčom, hráč ho môže ohlásiť aj
bez vyjadrenia materského klubu. Takto ohlásený prestup sa zaeviduje s ochrannou lehotou.
Materský klub má možnosť pripomienkovať prestup do 10. novembra poukázaním na jeho
rozpor so zmluvou medzi klubom a hráčom.
Pre všetky zaevidované prestupy, ktoré nie sú v rozpore so zmluvou platí, že ak v
nasledujúcom prestupovom termíne, v súlade s PP, hráč požiada opätovne o prestup do toho
istého klubu, prestup bude schválený aj bez súhlasu materského klubu.
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Článok 9
Ak zaevidovaný prestup bude na základe predloženia príslušnej zmluvy v rozpore so
zmluvou medzi klubom a hráčom prestup sa zamietne a konanie hráča sa vyhodnotí ako
falšovanie podkladov a bude riešené v súlade s disciplinárnym poriadkom.

Článok 10
Pri prestupovom konaní sa mení iba klub, nie doba platnosti registrácie.

Článok 11
Po doručení prestupového lístku na STZ, preverí poverený pracovník STZ náležitosti
prestupu a rozhodne o jeho schválení. Zoznamy schválených a evidovaných prestupov
zverejní v systéme eTenis a na internetovej stránke STZ. Takto zverejnené prestupy
nadobúdajú platnosť 16. 11. a po tomto termíne už účastníci prestupového konania prestup
nemôžu zrušiť. Poplatok za zrušený prestup sa nevracia..

III.
Hlásenie hosťovania
Článok 12
Kluby sa môžu dohodnúť na vzájomne ľubovoľných podmienkach hosťovania
(požičiavania) hráča. Hosťovanie sa týka maximálne dvoch vekových kategórií. V prípade
podania viac ako dvoch žiadostí, nebude schválená ani jedna. Hosťovanie sa vzťahuje iba na
súťaže družstiev v danej sezóne. Pre súťaže jednotlivcov a súťaže družstiev v inej vekovej
kategórii zostáva hráč členom materského klubu. V súlade s čl. 11 Registračného poriadku
sa hráč, ktorý je registrovaný v RTZ (bez klubovej príslušnosti), nemôže zúčastniť na súťaži
družstiev, t.j. nemôže požiadať o hosťovanie.

Článok 13
Hosťovaním sa neruší členstvo v materskom klube, hráčovi zostávajú všetky práva
a povinnosti voči materskému klubu. V čase hosťovania nesmie hráč štartovať v materskom
klube za družstvo rovnakej vekovej kategórie, v inej vekovej kategórii je štart možný.
Hosťovať v jednej vekovej kategórii možno iba v jednom klube. Hosťovať vo dvoch
vekových kategóriách možno aj v rôznych kluboch.

Článok 14
Žiadosť o hosťovanie treba doručiť poštou (rozhoduje poštová pečiatka) alebo odovzdať
osobne na STZ v termíne od 15. januára do konca februára príslušného kalendárneho roka.
Žiadosť doručená mimo tohto termínu (pred alebo po) sa odmietne a neprerokuje.

Článok 15
Žiadosť o hosťovanie sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať:
-

meno, priezvisko (u žien aj rodné priezvisko), rodné číslo,
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-

adresu trvalého bydliska, telefónne číslo pevnej linky prípadne číslo mobilu,

-

názov a identifikačné číslo materského klubu,

-

názov a identifikačné číslo klubu, do ktorého sa hosťovanie hlási,

-

veková kategória,

-

písomný súhlas obidvoch klubov s ohláseným hosťovaním (dátum, čitateľné meno
povereného zástupcu klubu, podpis povereného zástupcu klubu),

-

podpis hráča, u hráčov mladších ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu.

Prílohou žiadosti je doklad o zaplatení poplatku za hosťovanie.

Článok 16
Pri hosťovaní do dvoch vekových kategórií treba podať samostatnú žiadosť do každej
vekovej kategórie.

Článok 17
Po doručení žiadosti o hosťovanie, preverí poverený pracovník STZ náležitosti hosťovania a
rozhodne o jeho schválení najneskôr do 7 dní od doručenia na STZ. Rozhodnutím o
schválení hosťovania nadobúda hosťovanie platnosť na aktuálnu tenisovú sezónu a už ho
hráč nemôže zrušiť. Zoznam hráčov, ktorí majú schválené hosťovanie na príslušné obdobie
zverejní STZ na internetovej stránke (s uvedením materského klubu a klubu v ktorom má
hráč schválené hosťovanie a vekovú kategóriu).

Článok 18
Hosťovanie sa končí spolu so záverom tenisovej sezóny, pre ktorú sa schválilo a nemá
žiadny vzťah k prípadnému následnému prestupu.

IV.
Odvolanie sa proti rozhodnutiu
Článok 20
Odvolať sa proti rozhodnutiu možno priebežne najneskôr však do 20. novembra (prestup)
a do 15. marca (hosťovanie) na VV STZ. O odvolaniach rozhodne s konečnou platnosťou
VV STZ na svojom najbližšom riadnom zasadnutí alebo per rollam.
Ak je odvolanie podané po tomto termíne, VV STZ ho odmietne a neprerokuje ho.

Článok 21
K odvolaniu treba priložiť doklad o zaplatení poplatku za odvolanie a podacie poštové lístky
o odoslaní kópie odvolaní ostatným účastníkom odvolacieho konania.
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V.
Poplatky
Článok 22
Za ohlásený prestup

35,- €

Za ohlásený prestup detí do 10 rokov

17,- €

Za každé ohlásené hosťovanie

20,- €

Za každé ohlásené hosťovanie detí do 10 rokov

10,- €

Za ohlásený prestup a hosťovanie člena, ktorý dovŕšil 60 rokov
Za odvolanie sa proti rozhodnutiu o prestupe alebo hosťovaní

4,- €
20,- €

VI.
Záverečné ustanovenia
Článok 23
Výklad tohto prestupového poriadku podáva VV STZ. Úpravy, zmeny a doplnky podliehajú
schváleniu VV STZ.

Článok 24
Na cudzieho štátneho príslušníka, ktorý je registrovaný podľa článku 17 registračného
poriadku, sa vzťahujú všetky články tohto prestupového poriadku.

Článok 25
Ak pripadne posledný deň lehoty, uvedenej v tomto prestupovom poriadku, na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, je lehota zachovaná, ak sa úkon uskutoční v
najbližší pracovný deň.

Článok 26
Tento PP schválil VV STZ dňa 13.4.2018 a nadobúda platnosť 13.4.2018, čím sa ruší
dovtedy platný PP.
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