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Prestupový poriadok 
 
 

1. Úvodné ustanovenie 
 

Prestupový poriadok rozlišuje tri formy pôsobnosti a činnosti členov Zväzu potápačov 
Slovenska  v kluboch ZPS: 

� klubové členstvo 
� registrácie 
� hosťovanie. 

 
2. Základné ustanovenia 
 
2.1. Prestupy registrovaných  členov v športových odvetviach (ďalej len „športovec“) majú 

napomáhať rozvoju výkonnosti a zároveň zabezpečovať osobné záujmy členov, ktoré sú 
zaručené všeobecne právnymi predpismi. 

 
2.2. Každý prestup športovca do iného klubu je záležitosťou samotného športovca alebo jeho 

zákonného zástupcu, súčasného (materského) klubu a nového klubu. Ich vzájomné 
vzťahy stanovuje tento Prestupový poriadok. 

 
2.3. Všetky prestupy prerokúva a schvaľuje Športový výbor ZPS (ďalej len „ŠV ZPS“). 
 
2.4. Prestup je možné nahlásiť kedykoľvek počas roka, ale len dvakrát v priebehu 

nasledujúcich 12 mesiacov. 
 
2.5. Prestupový poriadok sa vzťahuje i na zmeny v klubovej príslušnosti športovcov, u 

ktorých došlo ku zrušeniu registrácie podľa bodov 3.3. a 3.5. Registračného poriadku.  
 

2.6. Počas prerokúvania prestupu nesmie prestupujúci športovec štartovať v súťažiach za iný 
ako materský klub v SR a ani v zahraničí. 

 
2.7. Prestupovať môže i športovec, ktorý je v disciplinárnom treste. Pri schválení prestupu 

pokračuje trest i v novom klube. 
 
3. Podmienky prestupu 
 

Prestupy v potápačských športoch sa delia na: 
� prestupy športovo-technické 
� prestupy ostatné. 

 
3.1. Prestupy športovo-technické 
 
3.1.1. Športovo-technické prestupy uskutočňujú športovci na základe vlastného uváženia k 

zabezpečeniu ďalšieho rozvoja svojej športovej výkonnosti. Tieto prestupy sa 
uskutočňujú po vzájomnej dohode medzi športovcom, resp. jeho zákonným zástupcom 
materským klubom a novým klubom, do ktorého športovec prestupuje. 

 
3.1.2. Vzhľadom k tomu, že materský klub vynaložil na športovú prípravu športovca určité 

finančné prostriedky k dosiahnutiu výkonnosti, môže podmieniť súhlas s prestupom 
vyplatením odstupného. 



 

                                                                                                                                 Prestupový poriadok 

  

Strana 2 z 4 

 
3.1.3. Výška odstupného za športovca, ktorý dosahuje výkony svetových prvenstiev (1. - 10. 

miesto) v individuálnych disciplínach, môže byť výška odstupného stanovená do 
1 659,70 EUR / 50 000 SKK. Pri dosahovaní výkonov od 1. – 10. miesta na M SR 
môže byť výška odstupného stanovená do 663,88 EUR / 20 000 SKK. Pri dosahovaní 
výkonov od 15. - 20. miesta na M SR môže byť výška odstupného stanovená do 
165,97 EUR / 5 000 SKK. Za športovcov dosahujúcich nižšiu výkonnostnú úroveň 
nemožno odstupné požadovať. 

 
3.2. Prestupy ostatné 
 
3.2.1. Prestup na základe zmeny trvalého bydliska z dôvodu nasledovania zákonného 

zástupcu, manžela/manželky, druha/družky, s ktorými prestupujúci športovec žije v 
spoločnej domácnosti, musí športovec doložiť čestným vyhlásením o presťahovaní  sa 
a potvrdením o trvalom bydlisku v inej obci. 

 
3.2.2. Prestup z dôvodu štúdia mimo miesta trvalého bydliska doloží športovec  potvrdením 

školy o prijatí. 
 
3.2.3. Prestupy z dôvodov uvedených v bodoch 3.2.1. a 3.2.2. tohto Prestupového poriadku 

nesmú byť zo strany materského klubu zdržované, či znemožňované, ani v prípade, že 
ide o športovca, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie bodu 3.1.4. tohto Prestupového 
poriadku. 

 
4. Postup pri hlásení a vykonávaní prestupu 
 
4.1. Prestup športovca sa hlási na dvojmo vyplnenom tlačive „Oznámenie o prestupe“. 
 
4.2. Športovec oboznámi vedenie materského klubu o úmysle prestúpiť do iného klubu tak, že 

pošle doporučene jeden vyplnený oznam o prestupe vedeniu materského klubu. Oznam o 
prestupe musí byť vlastnoručne podpísaný športovcom, resp. jeho zákonným zástupcom 
a vybaveným pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu z nového klubu, do ktorého 
chce športovec prestúpiť. Druhý oznam o prestupe pošle doporučene spolu s 
registračným dokladom na adresu ŠV ZPS. 

 
4.3. Materský klub je povinný oznam o prestupe s vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu 

odoslať doporučene do 21 dní na adresu ŠV ZPS. Na ozname o prestupe uvedie materský 
klub i prípadný disciplinárny trest. 

 
4.3.1.  V prípade nesúhlasu s prestupom športovca musí materský klub písomne listom 

požiadať ŠV ZPS o neschválenie prestupu do nového klubu a uviesť dôvody 
nesúhlasu, resp. uviesť podmienky, za ktorých by s prestupom súhlasil, prípadne 
uviesť požiadavky na odstupné a jeho výšku. Kópiu listu pošle športovcovi a novému 
klubu. 

 
4.3.2. V prípade, že materský klub neodošle oznam o prestupe so svojim stanoviskom k 

prestupu športovca, rozhoduje ŠV ZPS o prestupe na základe ohláseného prestupu 
športovca. K tomuto rozhodovaniu si spravidla vyžiada ŠV ZPS od prestupujúceho 
športovca doklad o odoslaní prvého oznamu o prestupe podľa bodu 4.2. tohto 
Prestupového poriadku, prípadne ďalšie podklady podľa uváženia.  
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4.4. V prípade súhlasu s požadovaným odstupným zaplatí nový klub dohodnutú čiastku a 
kópiu dokladu o úhrade pošle obratom ŠV ZPS. 

 
4.5. O výsledku rokovania o prestupe vyrozumie ŠV ZPS športovca, materský klub a nový 

klub ihneď po prerokovaní prestupu. 
 
4.6. V prípade schválenia prestupu nový klub pošle evidenčný list športovca spolu aj so 

žiadosťou o zaregistrovanie športovca. 
 
5. Hosťovanie 
 
5.1. Hosťovanie je forma povolenia účasti športovca na súťaži za iný, ako materský klub  bez 

vykonania preregistrovania. 
 
5.2. Hosťovanie môže byť: 

� jednorazové 
� dlhodobé. 

 
5.2.1. Hosťovanie jednorazové je pre povolenie účasti na zahraničných pretekoch. 
 
5.2.2. Hosťovanie dlhodobé (na dobu max. 1 kalendárneho roka) je povolenie účasti v seriáli 

zahraničných pretekov (Svetový pohár v OP, PP a RP a pod.). 
 
5.2.3. Hosťovanie nie je možné uskutočniť pre účasť na Majstrovstvách SR a ostatných 

pretekoch v súťažiach organizovaných ŠV ZPS. 
 
5.2.4. Hosťovanie môže byť len so súhlasom klubu, kde je športovec registrovaný a s 

oznámením registračnému orgánu. 
   
5.2.5. Registračný orgán potvrdí na registračný doklad povolenie hosťovania s označením 

doby trvania. 
 
5.2.6. Hosťovanie športovca v zahraničnom klube je možné len s písomným súhlasom 

materského klubu,  ŠV ZPS a federácie, ktorej je zahraničný klub členom.  
 
6. Dôsledky porušenia alebo obchádzania Prestupového poriadku 
 
6.1. Ak sa dodatočne zistí, že prestup bol uskutočnený v rozpore s Prestupovým poriadkom a 

Registračným poriadkom, bude tento prestup považovaný za neplatný.  
 
6.2. Neplatnosť prestupu oznámi  ŠV ZPS spolu s rozhodnutím o sankciách  previnenému 

športovcovi a dotknutým klubom. 
 
7. Odvolanie proti rozhodnutiu o neplatnosti prestupu 
 
7.1. Športovec, materský klub a nový klub sa môže proti rozhodnutiu ŠV ZPS odvolať 

k Prezídiu ZPS do tridsiatich  dní po doručení rozhodnutia o neplatnosti prestupu. 
 
7.2. Pri odvolaní je potrebné zložiť vklad 132,78 EUR / 4 000 SKK, ktorý bude pri kladnom 

vybavení odvolania vrátený. Pri zamietnutí prepadá vklad v prospech ŠV ZPS. 
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7.3. Odvolanie proti rozhodnutiu o prestupe sa podáva písomne doporučeným listom. 
K odvolaniu je potrebné predložiť doklad o zaplatení vkladu podľa bodu 7.2. tohto 
Prestupového poriadku. 

 
7.4. Až do konečného rozhodnutia Prezídia ZPS platí rozhodnutie ŠV ZPS. 
 
7.5. Rozhodnutie Prezídia ZPS je konečné. 
 
8. Zmena klubového členstva 
 
8.1. Zmena klubového členstva je možná na základe prestupu z materského klubu do klubu 

nového pôsobenia člena. 
 
8.2. Zmena klubového členstva je predmetom vzájomnej dohody člena medzi pôvodným 

klubom a novým klubom. Súhlas s prestupom môže byť podmienený materským 
klubom: 
� vyrovnávaním záväzkov člena voči materskému klubu, 
� vyrovnávaním ekonomických nákladov medzi materským klubom a klubom nového 

pôsobenia člena. 
 
8.3. Žiadosť o zmenu klubu predloží člen klubu. Zmena klubu člena klubu, ktorý je zároveň 

registrovaný za materský klub ako športovec, je podmienený Prestupovým poriadkom a 
Registračným poriadkom. 

 
 Pri zmene klubu bude členovi klubu vystavený nový zväzový preukaz na základe 

evidenčného listu zaslaného novým klubom. 
 
 
9. Záverečné ustanovenia 
 
9.1. Prestupový poriadok schválil ŠV ZPS dňa 08. 01. 2005 na svojom riadnom zasadnutí. 
 
9.2. Prezídium ZPS schválilo Prestupový poriadok dňa 19. 02. 2005 na svojom riadnom 

zasadnutí. 
 
9.3. Zrušuje sa Prestupový poriadok zo dňa 18. 05. 1985. 
 
9.4. Tento Prestupový poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 


