
Prestupový poriadok 
(platný od 26.2.2021) 

 
 

 
Článok I.  
Základné ustanovenia 

 

1. Každý člen (ďalej hráč) Slovenského zväzu bedmintonu (ďalej SZBe) registrovaný v SZBe za nie-ktorý 
slovenský bedmintonový oddiel (ďalej len klub), môže požiadať o zmenu registrácie, t. j. prestup do 

iného slovenského bedmintonového klubu, alebo o dočasné povolenie štartu t. j. hosťovanie za iný 
slovenský alebo zahraničný bedmintonový klub. Taktiež cudzí občan, neregistrovaný v SZBe môže 
podať žiadosť o hosťovanie v slovenskom klube. Žiadosti o prestup alebo hosťovanie je treba podávať 
podľa tohto prestupového poriadku. 

 

 

Článok II.  
Žiadosť o prestup 

 

2. Hráč môže hlásiť prestup len vtedy, ak bol za súčasný klub registrovaný najmenej 10 mesiacov. 
Výnimka platí len pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SZBe kratšie ako 10 mesiacov a nemali ešte žiadnu 
zmenu registrácie. 

3. Prestupové obdobie je od 1. januára do 28. februára (v prípade priestupného roka do 29. februára).  
4. Hráč môže žiadať o prestup iba do jedného klubu. Ak hlási prestup do dvoch alebo viacerých klubov 

naraz, prestupy sa zamietnu a voči hráčovi sa zaháji disciplinárne konanie. V prípade zamietnutia 
žiadosti o prestup môže hráč v tom istom prestupovom období podať ďalšiu žiadosť o prestup.  

5. Pred ohlásením prestupu je hráč povinný vyrovnať svojmu materskému klubu hmotné a finančné 
požiadavky.  

6. Žiadosť o prestup podáva hráč na tlačive ”Ohlásenie prestupu”, ktoré riadne vyplní a vlastnoručne 
podpíše. Hráčovi, ktorý v termíne prestupu nedosiahol 15 rokov, musí „Ohlásenie prestupu” podpísať 
aj jeden z jeho zákonných zástupcov. Na príslušnom mieste tlačiva si dá hráč potvrdiť súhlas s 
prestupom od klubu, do ktorého prestupuje (pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka). ”Ohlásenie 

prestupu” zašle hráč doporučene poštou alebo elektronicky.  
- predsedovi Športovotechnickej komisie SZBe 

- na adresu materského klubu (pokiaľ nedostal súhlas s prestupom už vopred na tlačive ”Ohlásenie 
prestupu” včítane pečiatky a podpisu zodpovedného pracovníka materského klubu)  

7. K tlačivu ”Ohlásenie prestupu” zasielanému Športovotechnickej komisii SZBe, priloží hráč doklad o 
zaplatení poplatku 10.-€, ktorý zasiela poštovou poukážkou na konto SZBe. Ak hráč nemá vyjadrenie 
materského klubu, priloží tiež doklad o zaslaní tlačiva ”Ohlásenie prestupu” materskému klubu.  

8. Hráč môže hlásiť prestup z akéhokoľvek dôvodu, prípadne nemusí dôvod uviesť. ŠTK SZBe, ktorá 
prestup prerokúva, k jeho dôvodom prihliadne. Ohlásený prestup nemôže hráč odvolať.  

9. Materský klub môže za hráča požadovať výchovné resp. odstupné. Jeho základná výška je 
- 350.-€ v prípade žiaka  
- 700.-€ v prípade dorastenca 
- 1000.-€ v prípade dospelého hráča.  
Materský klub môže požadovať za hráča odstupné aj vo väčšej výške ako je základná. Jeho výška sa 
určí dohodou medzi klubmi.  

10. Ak materský klub nesúhlasí s prestupom, je povinný po prijatí ”Ohlásenia prestupu” najneskôr do 7 dní 
odoslať doporučene poštou hráčovi aj ŠTK svoje vyjadrenie k prestupu včítane prípadných výhrad. Ak 

ŠTK nedostane toto vyjadrenie, predpokladá súhlas s prestupom.  
11. Ak hráč považuje vyjadrenie materského klubu k prestupu za nesprávne alebo má k nemu výhrady, 

oznámi toto písomne ŠTK do 7 dní po prijatí vyjadrenia klubu. 

 
 

Článok III. 
Rozhodnutie o prestupe 

 

12. O prestupoch riadne ohlásených podľa tohto prestupového poriadku rozhoduje Športovo-technická 
komisia Slovenského zväzu bedmintonu podľa tohto článku, pričom najskôr sa berie do úvahy bod 13, 

potom 14, 15, 16, 17 a nakoniec 18.  
13. Ak nie je prestup po formálnej stránke správny, alebo nebol podaný v prestupovom období, zamietne 

sa.  



14. Ak materský klub s prestupom súhlasí, ŠTK tento prestup schváli. 
15. Ak  hráč  po  tretí  raz  hlási  prestup  do  toho  istého  klubu,  do  ktorého  mu  bol  prestup v dvoch 

predchádzajúcich prestupových obdobiach zamietnutý, ŠTK prestup schváli bez ohľadu na stanovisko 
materského klubu.  

16. Ak hráč opakovane hlási prestup do toho istého klubu, do ktorého mu bol zamietnutý prestup v 
predchádzajúcom prestupovom období a hráč alebo nový klub uhradia materskému klubu odstupné v 
základnej výške, ŠTK opakovanú žiadosť o prestup schváli bez ohľadu na stanovisko materského 

klubu.  
17. Ak hráč nevyrovnal svojmu materskému oddielu hmotné a finančné podlžnosti, ŠTK prestup pozastaví.  
18. V prípade, že materský klub s prestupom nesúhlasí a nejedná sa o prestupy podľa článkov 15 alebo 

16, ŠTK prestup zamietne.  
19. O riadne ohlásenom prestupe rozhodne ŠTK SZBe najneskôr do 30 dní po podaní prestupu. Pokiaľ 

nebol prestup schválený, môže športovec štartovať len za materský klub. 
20. Rozhodnutie ŠTK o prestupe môže byť vyslovené iba takto:  

- prestup sa povoľuje 
- prestup sa zamieta  
- prestup sa pozastavuje 

21. Ak prestup bol pozastavený a hráč do 3 týždňov od pozastavenia prestupu nepredloží ŠTK po-tvrdenie 
od materského klubu o vyrovnaní hmotných a finančných podlžností, ŠTK prestup zamietne.  

22. Odvolanie voči rozhodnutiu o prestupe môže hráč alebo materský klub podať písomne do 15 dní odo 
dňa, kedy bol s rozhodnutím oboznámený, a to k VV SZBe. Rozhodnutie VV SZBe ako druhej inštancie 
je konečné.  

23. K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o zaplatení vkladu 20.-€, ktorý sa poukazuje poštou na konto 

zväzu. Pri zamietnutí odvolania tento vklad prepadá v prospech zväzu. V prípade, že orgán druhej 
inštancie prvé rozhodnutie na základe odvolania zmení, vklad sa vracia.  

24. Odvolanie podané po uplynutí stanovenej doby alebo bez predpísaného vkladu je bezpredmetné. 
Lehota pre odvolanie sa počíta odo dňa, kedy bolo rozhodnutie doručené.  

25. Orgán druhej inštancie (VV SZBe) rozhodne o odvolaní najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia a to na 

základe výsledkov vlastného vyšetrovania. Až do rozhodnutia druhej inštancie zo-stáva v platnosti 
pôvodné rozhodnutie a hráč môže štartovať podľa neho v súťažiach. 

 

 

Článok IV. 

Hosťovanie v inom slovenskom klube 
 

26. O dočasné povolenie štartu v súťažiach družstiev dospelých za iný slovenský klub, t. j. hosťova-nie 
môže požiadať každý hráč podľa tohto článku.  

27. Žiadosť o hosťovanie je možné podať len v prestupovom období na tlačive “Žiadosť o hosťovanie 

slovenského hráča”. Na tlačive sa uvedie požadovaná doba platnosti hosťovania, ktorá musí byť 
minimálne šesť mesiacov, ale zároveň maximálne do konca kalendárneho roku. Materský klub musí 
súhlasiť s hosťovaním a potvrdiť pečiatkou a podpisom zodpovedného pracovníka klubu tento súhlas a 
dobu jeho trvania na tlačive “Žiadosť o hosťovanie slovenského hráča”.  

28. Žiadosť o hosťovanie zašle hráč ŠTK SZBe zároveň s dokladom o zaplatení poplatku 10.-€ na konto 
SZBe. 

29. Ak ŠTK hosťovanie schváli, zaznamená hráčovi do elektronického registračného preukazu dobu 
platnosti hosťovania. Hráč potom môže svoj materský klub reprezentovať len v súťažiach  
jednotlivcov a v mládežníckych súťažiach družstiev (ak splňuje vekovú podmienku). V súťažiach 
družstiev dospelých nesmie za svoj materský klub štartovať.  

30. Pri prestupe hráča do iného klubu stráca hosťovanie platnosť. 
 

 
Článok V. 
Hosťovanie zahraničného hráča v slovenskom klube 

 

31. Cudzí štátny príslušník, neregistrovaný v SZBe, môže požiadať o dočasné povolenie štartu v súťažiach 
družstiev dospelých za niektorý slovenský klub, t. j. hosťovanie podľa tohto článku.  

32. Žiadosť o hosťovanie je možné podať len v prestupovom období na tlačive ”Žiadosť o hosťovanie 

zahraničného hráča”. Na tlačive sa uvedie požadovaná doba platnosti hosťovania, ktorá musí byť 
minimálne šesť mesiacov, ale zároveň maximálne do konca kalendárneho roku. Potvrdenie súhlasu 
zahraničného materského klubu na tejto žiadosti nie je povinné. K žiadosti musí byť zároveň priložené 
písomné súhlasné vyjadrenie bedmintonového zväzu tej krajiny, ktorej je žiadateľ občanom. Okrem 
toho musí byť na sekretariát SZBe zaslaná fotografia hráča v elektronickej podobe. V prípade, že hráč 
elektronickej podobe, nemusí fotografiu opätovne zasielať. 



33. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je aj formulár „Súhlas na spracúvanie osobných údajov“, ktorý musí 
žiadateľ vyplniť a podpísať. V prípade, že žiadateľ nesúhlasí so zverejnením mena, priezviska, dátumu 

narodenia a klubu, nemôže mu byť povolené hosťovanie. V prípade, že žiadateľ nesúhlasí len so 
zverejnením fotografie v elektronickom registračnom preukaze SZBe, vyznačí to na formulári 

a namiesto fotografie v elektronickom tvare zašle na sekretariát fotografiu v papierovom tvare.   
34. Doklady uvedené v bode 32 a 33 zašle žiadateľ ŠTK SZBe zároveň s potvrdením o zaplatení poplatku 

50.- € na stanovený bankový účet SZBe.  
35. Ak  ŠTK  hosťovanie  schváli,  zaznamená  hráčovi  do  elektronického  registračného  preukazu  dobu 

platnosti hosťovania a vystaví ho na internetovej stránke SZBe. Ak nový člen nesúhlasil so zverejnením 

fotografie v elektronickom registračnom preukaze a poslal fotografiu v papierovom tvare, pracovník 

sekretariátu mu vystaví papierový registračný preukaz, nalepí do neho fotografiu, opečiatkuje ju a zašle 
novému členovi. Platnosť papierového registračného preukazu je maximálne 5 rokov, potom treba 

v prípade potreby vystaviť nový s novou fotografiou. Hráč po schválení môže za klub štartovať v 
súťažiach družstiev dospelých, v súťažiach jednotlivcov môže štartovať len ako cudzí občan. 

 
Článok VI. 
Hosťovanie v zahraničnom klube 

 

36. Každý člen SZBe, ktorý chce štartovať za zahraničný bedmintonový klub v súťaži družstiev dospelých, 

musí písomne požiadať SZBe o povolenie štartu za zahraničný bedmintonový klub podľa pravidiel 
uvedených v tomto článku. Výnimkou sú členovia SZBe, ktorí majú zároveň občianstvo toho štátu, 
v ktorom chcú štartovať za zahraničný klub.  

37. Písomná žiadosť musí obsahovať presný názov klubu, za ktorý chce štartovať, obdobie, počas ktorého 
chce za klub štartovať a dôvod štartu za zahraničný klub. K žiadosti musí byť zároveň priložené 

písomné vyjadrenie materského klubu. V prípade nesúhlasu materského klubu VV SZBe žiadosť zväčša 
zamietne.  

38. Materský klub môže od zahraničného klubu požadovať finančnú úhradu za súhlas so štartom hráča za 
zahraničný klub. Jeho výška sa určí dohodou medzi klubmi. 

39. Termín podania žiadosti ani obdobie štartu za zahraničný klub nie sú časovo obmedzené.  
40. Slovenský zväz bedmintonu môže vydať povolenie štartu za zahraničný klub na základe tých-to 

pravidiel aj pre občanov SR, ktorí nie sú členmi SZBe, ak o to požiadajú.  
41. Hráč, ktorý nie je členom SZBe viac než jeden rok, k svojej žiadosti vyjadrenie materského klubu 

neprikladá.  
42. Hráč, ktorý nie je členom SZBe kratšie než jeden rok, musí k žiadosti priložiť vyjadrenie posledného 

materského klubu, za ktorý bol v SZBe registrovaný.  
43. VV SZBe na základe žiadosti stanoví výšku poplatku hráča za povolenie štartu, pričom môže vziať do 

úvahy napríklad 
- výkonnosť hráča  
- dĺžku obdobia požadovaného štartu za zahraničný klub 
- dôvod štartu za zahraničný klub  
Rozhodnutie o výške poplatku oznámi VV SZBe hráčovi. Hráč po predložení potvrdenia o za-platení 
tohto poplatku dostane od VV SZBe písomné povolenie štartu za zahraničný klub v príslušnom období. 

43. Maximálna výška poplatku hráča za povolenie štartu za zahraničný bedmintonový klub je 350.-€.  
44. V prípade, že člen SZBe - občan SR štartoval bez povolenia SZBe za zahraničný klub v súťaži družstiev 

dospelých, bude jeho priestupok prerokovávať ŠTK s možnosťou trestu zastavenia činnosti alebo 
finančnej pokuty.  

45. V prípade, že sa v SZBe chce opätovne zaregistrovať hráč, ktorému bola zrušená registrácia v SZBe a 
ktorý štartoval za zahraničný klub bez povolenia SZBe v období, keď od zrušenia jeho registrácie 

uplynul kratší čas než jeden rok, bude po jeho opätovnom zaregistrovaní v SZBe proti nemu začaté 
disciplinárne konanie.  

 Hráč - člen SZBe, môže aj v období, keď má povolený štart za zahraničný klub, štartovať bez 

 obmedzenia na všetkých slovenských súťažiach družstiev aj jednotlivcov za svoj materský klub, 
 prípadne v súťažiach družstiev dospelých za iný slovenský klub, za ktorý má povolené hosťova-

 nie. 
47. V prípade, že člen SZBe má občianstvo iného štátu, nemusí žiadať SZBe o povolenie štartu za klub v 

tomto štáte. Je však povinný predložiť SZBe doklad o občianstve iného štátu. Občianstvo iného štátu 
poznačí do registra SZBe natrvalo člen SZBe poverený registráciou.  

48. Ak člen SZBe - občan SR, ktorý má zároveň občianstvo iného štátu, požaduje od SZBe vydanie dokladu 
s písomným povolením štartu za zahraničný klub v tomto štáte, musí sa riadiť pravidlami uvedenými v 
tomto článku. SZBe však nebude od neho za vydanie povolenia požadovať žiadny poplatok. 

 

 

 



Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

49. Športovotechnická komisia, ktorá o prestupe alebo hosťovaní rozhodla 
a) informuje hráča, materský a nový klub o výsledku konania 
b) zverejní svoje rozhodnutie v Správach ŠTK alebo zväzu  
c) zaznačí prípadnú zmenu hráčovi do elektronického registračného preukazu.  

50. Tento prestupový poriadok nadobúda platnosť po schválení VV SZBe odo dňa 26.2.2021. Zároveň sa 
ruší platnosť prestupového poriadku platného od 13.1.2020. 

 


