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Registra čný a prestupový 
poriadok SKoZ 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Podľa tohto poriadku (ďalej len RPP) sú registrovaní všetci členovia kolkárskych oddielov 
v Slovenskej republike a samostatné fyzické osoby (nečlenovia kolkárskych oddielov, napr. 
priaznivci). 

1.2 Registračný preukaz platí päť rokov odo dňa jeho vydania. 

1.3 Každá osoba môže byť registrovaná súčasne v jednom kolkárskom oddiely na území 
Slovenskej republiky. 

1.4 V jednom oddiely môžu byť registrovaný súčasne hráči kolkov. 

1.5 Žiadosť o vystavenie registračného preukazu podľa tohto RPP možno podať kedykoľvek 
z výnimkou prípadu, kedy ide o zmenu oddielovej príslušnosti v zmysle ustanovenia článku 
6 tohto RPP. 

1.6 Činnosť volených i nevolených funkcionárov na všetkých zväzových úrovniach je 
podmienená registráciou týchto osôb. Takisto je takto podmienená činnosť rozhodcov, 
trénerov, technických pracovníkov v kolkárskom športe. 

 
Čl. 2 

Náležitosti registra čného preukazu 
Registračný preukaz obsahuje: 
a) fotografiu nie staršiu ako dva roky v dobe vystavenia preukazu o rozmeroch 3,5×4,5 cm, 

v trojštvrťovom profile, bez čiapky, bez okuliarov s tmavými sklami ∗); 
b) meno a priezvisko; 
c) dátum narodenia; 
d) registračné číslo; 
e) oddielovú príslušnosť; 
f) kraj; 
g) vyznačenia termínu ukončenia platnosti registračného preukazu. 

Čl. 3 
Členský príspevok 

3.1 Členský príspevok je jednorázový vo výške: 
a) 10,- EUR u osôb, ktoré v kalendárnom roku, kedy podali žiadosť o registráciu, už 

dovŕšili alebo dovŕšia 18 a viac rokov. 
b) 5,- EUR u osôb, ktoré v kalendárnom roku, kedy podali žiadosť o registráciu, nedovŕšili 

18 rokov. 
c) 5,- EUR u osôb, ktoré v kalendárnom roku, kedy podali žiadosť o registráciu, dovŕšili 

alebo dovŕšia 60 a viac rokov alebo sú poberateľmi plného alebo čiastočného 
invalidného dôchodku. 

d) 5,- EUR za hosťovanie. 
e) 20,- EUR pri zmene oddielovej príslušnosti zmluvných hráčov. 

                                                 
∗)  ako pre občiansky preukaz. 
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f) 10,- EUR pri zmene oddielovej príslušnosti nezmluvných hráčov. 

3.2 Členský príspevok musí byť zaplatený v okamžiku podania žiadosti o registráciu. 

3.3 Pri žiadosti o urobenie zmeny mena alebo priezviska registrovaného alebo v prípade zmeny 
názvu materského oddielu sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR. Doba 
platnosti preukazu sa nemení. 

3.4 V prípade podania prvej žiadosti o zmenu oddielovej príslušnosti hráča s platným 
registračným preukazom, registrovaného podľa článku 6, sa účtuje manipulačný poplatok 
vo výške 5,- EUR. Doba platnosti preukazu sa nemení. 

Čl. 4 
Vykonanie registrácie 

4.1 Pri žiadosti o registráciu alebo prípadnú zmenu údajov v registračnom preukaze, v zmysle 
čl. 3 tohto RPP, sa vyplní tlačivo Prihláška k registrácii, alebo iné vhodné tlačivo. Táto 
prihláška spolu s fotografiou a fotokópiou dokladu o zaplatení členského príspevku sa zašle 
na sekretariát SKoZ. Taktiež žiadosť potvrdená oddielom sa môže spolu s príspevkom 
odovzdať na sekretariáte SKoZ osobne.  

4.2 V prípade zaslania poštou sa termín podania žiadosti o registráciu alebo zmenu registrácie 
považuje dátum odoslania žiadosti podľa poštového razítka. 

4.3 Registračný preukaz bude vyhotovený najneskôr do dvoch týždňov po podaní všetkých 
potrebných náležitostí. 

4.4 Pri zaslaní neúplných podkladov sa registrácia neuskutoční, podklady sa vrátia žiadateľovi 
k doplneniu alebo oprave. Ďalšie náklady, ktoré vzniknú pri registrácii je povinný hradiť 
žiadateľ sekretariátu SKoZ. 

Čl. 5 
Zrušenie registrácie 

5.1 Zrušenie registrácie sa vykoná: 
a) na základe žiadosti registrovaného člena; 
b) po ukončení doby platnosti registračného preukazu; 
c) v prípade zrušenia oddielu všetkým jeho registrovaným členom, najskôr však 60 dní odo 

dňa, kedy sa SKoZ o tejto skutočnosti dozvedel; 
d) na základe žiadosti oddielu pri úmrtí registrovaného člena. 

5.2 Zrušenie registrácie podľa bodu 4.1 nie je spoplatnené. 
5.3 V prípade zrušenia registrácie podlieha nová žiadosť o registráciu spoplatneniu podľa 

článku 3 tohto RPP. 
5.4 V prípade zrušenia registrácie sa nová žiadosť o vystavenie preukazu za iný oddiel ako ten, 

ktorého bol žiadateľ členom pred jeho zrušením, považuje za žiadosť o zmenu oddielovej 
príslušnosti podľa čl. 8, pokiaľ od zrušenia registrácie neuplynula doba dlhšia ako 12 
mesiacov.  

5.5 Fyzická osoba môže požiadať o zmenu oddielovej príslušnosti najskôr po skončení 
príslušnej časti súťažného ročníka (jesennej alebo jarnej), v ktorej urobila predchádzajúcu 
zmenu oddielovej príslušnosti. To sa nevzťahuje na vojakov základnej vojenskej služby. 

Čl. 6 
Registrácia bez oddielovej príslušnosti 

6.1 Členom SKoZ sa môžu stať taktiež fyzické osoby bez oddielovej príslušnosti. 
V registračnom preukaze sa táto skutočnosť označí v kolónke „Oddielová príslušnosť“ takto 
SKoZ Bratislava. 
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6.2 Fyzické osoby registrované bez oddielovej príslušnosti sa nemôžu zúčastniť majstrovských 
súťaží v rámci SKoZ, pokiaľ im rozpis súťaže štart výslovne neumožní.  

Čl. 7 
Zmluvný a nezmluvný hrá č 

7.1 Za zmluvného hráča sa pre potreby tohto poriadku považuje hráč, ktorý má uzatvorenú 
platnú písomnú zmluvu s materským oddielom registrovanú SKoZ na základe článku 11 
tohto RPP. 

7.2 Za nezmluvného hráča sa považuje hráč, na ktorého sa nevzťahuje ustanovenie bodu 7.1 
tohto RPP. 

7.3 Oddiel môže s hráčom uzatvoriť zmluvu o výkone športovej činnosti s tým, že hráčovi 
garantuje náklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie v súvislosti so zápasmi, ako aj 
náklady na výstroj, kondičnú prípravu, rehabilitáciu, regeneráciu, štipendium a poisťovňu. 
Takto uzatvorená zmluva nemení štatút hráča a tento hráč je považovaný za nezmluvného. 

7.4 Hráč, ktorý je registrovaný ako zmluvný sa stane nezmluvným po skončení platnosti 
zmluvy evidovanej SKoZ na základe čl. 11 o výkone športovej činnosti, avšak len vtedy ak 
neuzatvorí s materským klubom ani novým oddielom podobnú zmluvu. 

Čl. 8 
Zmena oddielovej príslušnosti 

8.1 Účastníkmi zmeny oddielovej príslušnosti (ďalej len prestupu) sú: 
a) Hráč; 
b) Oddiel, v ktorom je hráč registrovaný (materský); 
c) Oddiel, do ktorého hráč hlási prestup (nový). 

8.2 Žiadosť o prestup podáva hráč alebo oddiel, do ktorého hráč prestupuje na sekretariát 
SKoZ. Žiadosti o prestup sa podávajú po skončení príslušnej časti súťažného ročníka 
(jesennej alebo jarnej) od 15. júna do 15 augusta a od 1. januára do 15. januára. Žiadosti 
predložené v iných termínoch nebudú prerokúvané. 

8.3 Žiadosť o prestup musí obsahovať tieto náležitosti: 
a) Meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, vlastnoručný podpis hráča s uvedením 

dátumu podpisu; 
b) Názov oddielu, v ktorom je hráč registrovaný; 
c) Názov oddielu, do ktorého hráč hlási prestup; 
d) Súhlas výboru oddielu, v ktorom je hráč registrovaný s prestupom hráča. V prípade 

nesúhlasu z dôvodu existujúcich pohľadávok materského klubu voči hráčovi 
uchádzajúceho sa o prestup je požadované uhradiť odstupné. Pri podpise sa uvedie 
čitateľne funkcia a meno a priezvisko podpisujúceho funkcionára oddielu (v prípade 
prestupu hráča, ktorý je členom výboru oddielu, musí byť prestup tohto hráča podpísaný 
inými dvomi členmi oddielu); 

e) Doklad o zaplatení odstupného zo strany nového oddielu, pokiaľ bolo materským 
oddielom požadované, prípadne, že k dohode o výške odstupného nedošlo. Pri podpise 
sa uvedie čitateľne funkcia a meno a priezvisko podpisujúceho funkcionára oddielu; 

f) Registračný preukaz; 
g) Doklad o zaplatení jednorázového členského príspevku podľa čl. 3.1; 
h) Doklad o skončení platnosti zmluvy; 
i) Zmluvu s novým oddielom, pokiaľ nie je už evidovaná podľa čl. 12. 

8.4 Žiadosť o prestup sa zamietne: 
a) Ak žiadosť neobsahuje potrebné náležitosti podľa čl. 8.3 s výnimkou pokiaľ nedošlo 

k dohode o výške odstupného; 
b) Ak nie je v určenom termíne zaplatené stanovené odstupné podľa čl. 8.9; 
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c) Ak nebudú v stanovenom termíne odstránené nedostatky v žiadosti, resp. nebudú 
doplnené vyžiadané údaje; 

d) Ak jeden hráč podá jednom termíne viac žiadostí o zmenu oddielovej príslušnosti 
z oddielu, v ktorom je registrovaný. 

8.5 Žiadosť o prestup sa pozastavuje: 
a) V prípade, že medzi novým a materským oddielom nedošlo k dohode o výške 

odstupného; 
b) V prípade, že zúčastnené sú vyzvané k doplneniu údajov. 

8.6 Žiadosti o prestup sa vyhovuje: 
a) Pokiaľ spĺňa ustanovenia čl. 8.3; 
b) Pokiaľ spĺňa ustanovenia čl. 8.3 a materský oddiel s prestupom nevysloví súhlas 

z dôvodu pohľadávky voči hráčovi, ale tento dôvod nedoloží vierohodne; 
c) Pokiaľ spĺňa ustanovenia čl. 8.5 a bude novým klubom uhradené odstupné stanovené 

podľa čl. 8.9 alebo bude dodatočne vyslovený súhlas materského klubu. 

8.7 Dňom zamietnutia žiadosti o prestup sa zároveň ruší evidencia zmluvy hráča s novým 
oddielom. 

8.8 O žiadosti o prestup sa rozhodne do 15 dní od jej doručenia. Rozhodnutie o prestupe 
v prípade zamietnutia alebo pozastavenia sa doručí účastníkom ako doporučená poštová 
zásielka. 

8.9 Ak nedôjde k dohode medzi klubmi o výške odstupného, stanoví sa jeho výška podľa čl.13.   

Čl. 9 
Hosťovanie 

9.1 Hosťovaním sa rozumie, keď materský oddiel vzhľadom na nezaradenie určitého hráča na 
súpisku niektorého svojho družstva pred začiatkom časti súťažného ročníka požiada ŠTÚ 
SKoZ písomnou formou o možnosť štartu za iný oddiel počas súťažného ročníka. 

9.2 Účastníkmi hosťovania sú: 
a) Hráč; 
b) Oddiel, v ktorom je hráč registrovaný (materský); 
c) Oddiel, do ktorého hráč ide hosťovať. 

9.3 Povolenie hosťovania od ŠTÚ SKoZ umožňuje hráčovi štart na nový oddiel, ale už stráca 
nárok na opätovné zaradenie do družstva materského oddielu v prebiehajúcej súťaži (celý 
súťažný rok alebo len jesenná resp. jarná časť súťažného ročníka). 

9.4 Žiadosť o hosťovanie musí obsahovať tieto náležitosti 
a) Meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, vlastnoručný podpis hráča s uvedením 

dátumu podpisu, fotografiu tak ako je uvedené v čl. 2, písm. a); 
b) Názov oddielu, v ktorom je hráč registrovaný; 
c) Názov oddielu, do ktorého hráč ide na hosťovanie; 
d) Súhlas oddielu, v ktorom je hráč registrovaný s hosťovaním hráča. Pri podpise sa uvedie 
čitateľne funkcia a meno a priezvisko podpisujúceho funkcionára oddielu; 

e) Registračný preukaz; 
f) Doklad o zaplatení jednorázového členského príspevku podľa čl. 3.1.1; 
g) Doba na, ktorú je hosťovanie žiadané (celý súťažný rok alebo len jesenná resp. jarná 
časť súťažného roka). 

9.5 Hráčovi bude zadržaný platný registračný preukaz evidovaný na materský oddiel. Bude mu 
vydaný nový registračný preukaz s obmedzenou platnosťou, či už na časť súťažného roka 
(jesenná alebo jarná) alebo na celý súťažný rok. 
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9.6 Ak hráčovi skončí hosťovanie je materský oddiel alebo hráč povinný požiadať o vrátenie 
platného registračného preukazu na materský oddiel.  

9.7 So žiadosťou o vrátenie registračného preukazu je nutné vrátiť aj preukaz, ktorý bol vydaný 
len na hosťovanie. 

9.8 Hosťovanie môže byť zrušené: 
a) Z rozhodnutia VV materského oddielu; 
b) Z rozhodnutia VV oddielu, v ktorom hráč hosťuje; 
c) Na vlastnú žiadosť. 

9.9 V priebehu jedného súťažného roka môže hráč žiadať iba jeden krát o hosťovanie. 

9.10 Po zrušení hosťovania môže hráč nastúpiť len za materský oddiel po splnení ustanovení 
uvedených v bode 9.6 a 9.7. 

9.11 V súťažiach jednotlivcov hráč nastúpi za oddiel, v ktorom hosťuje. 

9.12 ŠTÚ SKoZ je oprávnené v odôvodnených prípadoch schváliť žiadosť o hosťovanie 
v termínoch iných ako je uvedené v bode 9.1 registračného a prestupového poriadku. 

Čl. 10 
Uvoľnenie hrá ča do zahrani čia 

10.1 O uvoľnení hráča do zahraničného klubu je treba spísať zmluvu. Zmluvnými stranami sú 
hráč, jeho materský oddiel a zahraničný oddiel. 

10.2 Zmluva sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v štyroch 
vyhotoveniach v nemeckom jazyku. Každá zmluvná strana a sekretariát SKoZ obdržia po 
jednom exemplári v slovenskom a nemeckom jazyku. 

10.3 Zmluvné strany v zmluve okrem iného stanovia podmienky, za akých bude hráč štartovať 
v zahraničnom oddiely (napr. stanoviť výšku odstupného a pod.). 

10.4 SKoZ opatrí všetky vyhotovenia zmluvy doložkou o jej registrácii. Bez tejto registrácie 
neurobí zahraničný kolkársky zväz registráciu hráča. Za registráciu zmluvy uhradí hráč 
sumu 20 EUR. 

10.5 Z ohľadom na medzinárodné predpisy možno zmluvu o uvoľnení hráča do zahraničného 
klubu uzavrieť pred zahájením hracej časti súťažného ročníka a zrušiť ju až po skončení 
súťažného ročníka. 

10.6 Podľa medzinárodných predpisov je hráč po uvoľnení členom príslušného zahraničného 
oddielu. 

10.7 Po uvoľnení hráča do zahraničného oddielu zostáva hráčovi, pre účely evidencie, 
v platnosti jeho registračný preukaz SKoZ. S týmto platným registračným preukazom sa 
hráč môže zúčastniť majstrovských súťaží vypisovaných SKoZ v rozsahu, ktorý je daný 
Súťažným poriadkom SKoZ a rozpismi súťaží, ktoré štart takého hráča výslovne 
povoľujú. 

10.8 V dobe platnosti zmluvy o štarte hráča v zahraničnom oddiely nemôže hráč meniť svoju 
oddielovú príslušnosť v rámci SKoZ s výnimkou, kedy dôjde k zrušeniu alebo zániku 
oddielu, za ktorý je registrovaný. V takomto prípade sa postupuje v zmysle ustanovenia    
čl. 4 RPP SKoZ. 

10.9 Ak dôjde, v dobe platnosti zmluvy o štarte hráča v zahraničnom oddiely, k zrušeniu jeho 
členstva SKoZ podľa bodu 5.1 písm. a) nebo b) RPP SKoZ, zostáva hráč aj naďalej 
v evidencii SKoZ za oddiel, za ktorý bol naposledy registrovaný. 
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10.10 Ak hráč podá po skončení platnosti zmluvy o štarte v zahraničnom oddiely žiadosť o novú 
registráciu v SKoZ, nepovažuje sa to za zmenu oddielovej príslušnosti. 

10.11 Zmena oddielovej príslušnosti v zahraničí sa robí podľa príslušných predpisov 
zahraničného zväzu. 

10.12 Pokiaľ hráč zmení v zahraničí svoju oddielovú príslušnosť alebo dôjde ku zrušeniu jeho 
zmluvy o štarte v zahraničí, a táto bola spísaná podľa tohto predpisu SKoZ, je jeho 
povinnosťou upovedomiť do štyroch týždňov o tejto skutočnosti sekretariát SKoZ. 
V prípade porušenia tejto povinnosti s ním môže byť začaté disciplinárne konanie. 

Čl. 11 
Hráčska zmluva 

11.1 Hráčska zmluva je zmluva medzi oddielom a hráčom, na jej základe hráč vykonáva 
športovú činnosť. 

11.2 Táto zmluva môže byť zmluvou pracovnou (podľa príslušných ustanovení zákonníka 
práce) alebo občianskoprávnou (podľa ustanovení občianskeho zákonníka), v oboch 
prípadoch zo stanovenou dobou platnosti. 

11.3 Hráčska zmluva musí mať písomnú formu a musí byť dojednaná najmenej na dobu 12 
mesiacov. 

11.4 Hráčsku zmluvu je možno uzavrieť s hráčom, ktorý dovŕšil 16 rokov. V prípade 
maloletosti hráča sa zmluva uzavrie s jeho zákonnými zástupcami. 

11.5 Hráčska zmluva musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v bodoch 10.2 až 10.4 ešte 
tieto náležitosti: 
a) základnú mesačnú odmenu hráča*); 
b) dátum uzavretia zmluvy, dobu platnosti, vlastnoruční podpis hráča, vlastnoručné 

podpisy štatutárnych zástupcov oprávnených vystupovať menom oddielu s označením 
ich funkcie a pečiatku oddielu; 

c) vymedzenie práv a povinností hráča a oddielu voči sebe navzájom, dohodu 
o postihoch za porušenie alebo nedodržanie zmluvných dohôd a výpovedné dôvody. 

11.6 Hráčska zmluva musí obsahovať aspoň tieto náležitosti, ktoré obsahuje vzorová zmluva 
uvedená v prílohe tohto RPP a najmenej v tomto rozsahu musí byť predložená k evidencii 
SKoZ. 

11.7 Zmluva sa vyhotoví v štyroch exemplároch. 

Čl. 12 
Evidencia zmlúv 

12.1 Evidenciu zmlúv vedie osoba poverená VV SKoZ vedením matriky. 

12.2 Matrika urobí evidenciu zmluvy najneskôr v deň, ktorý sa zhoduje s dátumom ukončenia 
predchádzajúcej zmluvy. 

12.3 Zmluvu hráča, ktorá nenaväzuje na žiadnu už evidovanú zmluvu hráča, je možno 
zaevidovať ku dňu nadobudnutia jej účinnosti. 

12.4 K evidencii je nutné predložiť jedno vyhotovenie zmluvy s originálnymi podpismi a 
pečiatkami, a to osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou. 

12.5 K evidencii sa nevyžadujú prílohy zmluvy s dohodou o prémiách. 
                                                 
*)  Odmena môže byť aj nulová, potom sa však ide o nezmluvného hráča v zmysle ustanovenia 

bodu 7.2 tohto RPP. 
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12.6 Zmluvu k evidencii je povinný predložiť oddiel. O evidencii zmluvy môže požiadať 
aj hráč. 

12.7 Matrika evidenciu zmluvy zamietne: 

a) ak nemá predpísané náležitosti – v takom prípade upozorní na nedostatky zmluvy 
a vyzve zmluvné strany, aby v stanovenom termíne odstránili nedostatky; 

b) ak platnosť zmluvy zasahuje do doby platnej inej už evidovanej zmluvy hráča. 

12.8 V evidencii zmlúv matrika vedie nasledujúce údaje: 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo hráča; 

b) názov klubu; 

c) obdobie, na ktorú je zmluva dohodnutá (od – do); 

d) dátum evidencie. 

12.9 Ak dôjde k ukončeniu zmluvy počas jej platnosti, je oddiel povinný a hráč oprávnený 
požiadať o zrušenie jej evidencie. Žiadosť sa podloží vierohodnými dôkazy o jej 
predčasnom ukončení. Žiadosť je možno predložiť súčasne so žiadosťou o evidenciu 
novej zmluvy. 

12.10 Ak uplynie doba, na ktorú bola zmluva uzatvorená, matrika túto zmluvu vyradí 
z evidencie. 

12.11 Výkonný výbor SKoZ môže stanoviť, v ktorých súťažiach sa musia uzatvárať a evidovať 
zmluvy v zmysle tohto registračného a prestupového poriadku. 

12.12 Proti rozhodnutiu matriky SKoZ vo veciach evidencie zmlúv je možno podať odvolanie 
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia k VV SKoZ. 

12.13 Odvolací poplatok je stanovený na 1 000 Sk, doklad o jeho zaplatení musí byť priložený k 
odvolaniu. V prípade, že sa odvolaniu vyhovie čo i len čiastočne, poplatok sa vráti. 
Rozhodnutie VV SKoZ o odvolaní je konečné. 

12.14 Ak dôjde k zrušeniu registrácie zmluvného hráča podľa čl. 5.1 písm. a) alebo b) RPP 
SKoZ, zruší sa evidencia hráčskej zmluvy najneskôr uplynutím doby 12 mesiacov od 
termínu zrušenia registrácie hráča, pokiaľ nemožno použiť postup podľa čl. 11.10 tohto 
RPP SKoZ. 

Čl. 13 
Stanovenie odstupného 

13.1 Odstupné je mierou kvality hráča vo vzťahu k jeho výkonnosti a dosahovaným 
výsledkom. 

13.2 Ak sa nedohodne materský oddiel a s novým oddielom na výške odstupného za prestup, 
určí odstupné matrika, podľa čl. 12.1.7 a čl.13. Tá je povinná vyžiadať si všetky potrebné 
informácie pre stanovenie odstupného, resp. výchovného. V prípade neposkytnutia 
požadovaných informácií v stanovenom termíne, alebo sú poskytnuté informácie vo 
vzájomnom rozpore, použije matrika vlastné dostupné údaje. 

13.3 Matrika písomne vyrozumie účastníkov konania rozhodnutím o stanovení výšky 
odstupného, resp. výchovného. V rozhodnutí taktiež uvedie z akých údajov pri stanovení 
odstupného, resp. výchovného, vychádzala. Rozhodnutie sa posiela doporučene na 
doručenku do vlastných rúk. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. dňom nasledujúcim po 
dni jeho doručenia. Za termín doručenia sa považuje termín, v ktorom obdržal 
rozhodnutie posledný účastník konania. 
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13.4 Proti rozhodnutiu matriky v zmysle ustanovenia bodu 12.1.3 tohto RPP môže účastník 
konania podať odvolanie k VV SKoZ najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 
Odvolanie je treba doložiť uhradením vkladu vo výške 40 EUR v hotovosti na sekretariáte 
SKoZ alebo bezhotovostne na účet SKoZ. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. 
V prípade, že sa odvolaniu vyhovie čo i len čiastočne, poplatok sa vráti. 

13.5 Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia vyzve matrika oddiel, za ktorý má byť hráč 
registrovaný, k uhradeniu odstupného, resp. výchovného, materskému oddielu. 

13.6 Po uhradení stanovenej výšky odstupného, resp. výchovného, urobí matrika požadovanú 
zmenu oddielovej príslušnosti. 

13.7 Odstupné bude vypočítané pre zmluvného a nezmluvného hráča pomocou nasledujúcich 
vzťahov k dátumu podania žiadosti o prestup takto: 

Odstupné zmluvného hráča ........... OMS = MS × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3) 
Odstupné zmluvnej hráčky ........... OZS = ZS × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3) 
Odstupné nezmluvného hráča ....... OMN = MN × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3) 
Odstupné nezmluvnej hráčky ....... OZN = ZN × K × (1 + IR + I1 + I2 + I3) 

a) MS je tzv. základná hodnota zmluvného hráča a ZS je tzv. základná hodnota zmluvnej 
hráčky; obe tieto hodnoty schvaľuje pre vymedzené obdobie Výkonný výbor SKoZ a 
zverejňuje vhodným spôsobom; 

b) MN je tzv. základná hodnota nezmluvného hráča a ZN je tzv. základná hodnota 
nezmluvnej hráčky; obe tieto hodnoty schvaľuje pre vymedzené obdobie Výkonný 
výbor SKoZ a zverejňuje vhodným spôsobom; 

c) IR je koeficient reprezentačných štartov. 
Pri hráčovi, ktorý počas posledných dvoch rokov pred podaním žiadosti o prestup 
♦ odohral v seniorskom reprezentačnom družstve 

Počet štartov 1 – 3 4 – 7 8 a viac 
IR 0,4  0,6 0,8 

♦ odohral v juniorskom  reprezentačnom družstve 

Počet štartov 1 – 3 4 a viac 
IR 0,2 0,4 

Ak hráč odohrá v sledovanom období stretnutie súčasne za seniorskú a juniorskú 
reprezentáciu, použije sa tabuľka pre stanovenie koeficientu IR podľa seniorskej 
reprezentácie s tým, že k počtu štartov v seniorskej reprezentácii sa pripočíta polovica 
štartov za juniorskú reprezentáciu. Pokiaľ súčet počtu štartov nie je celé číslo, zaokrúhli 
sa na najbližšie vyššie celé číslo. 

d) Koeficienty individuálnej výkonnosti: 
♦ hráč na posledných Majstrovstvách SR jednotlivcov (muži, ženy, juniori 

a juniorky) získal  

Umiestnenie na M-SR 1. miesto 2. miesto 3. miesto 
I1 0,4 0,3 0,2 

V prípade získania hore uvedených umiestnenie vo viacerých súťažiach (muži a 
juniori, resp. ženy a juniorky), sa koeficienty za umiestnenie sčítajú. 

♦ hráč v uplynulom súťažnom ročníku (v ligovej súťaži) dosiahol priemeru 
z priemeru dráh v disciplíne 100 hz alebo 120 hz u žien a 200 hz alebo 120 hz u 
mužov (za predpokladu, že absolvoval minimálne 2/3 štartov na dráhach, na ktorých 
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hralo jeho družstvo; v prípade nesplnenia tejto podmienky sa toto kritérium 
nehodnotí): 

Priemer z priemeru muži 200 hz
 muži 120 hz
 ženy 120 hz
 ženy 100 hz 

860 – 900 
510 – 550 
490 – 520 
400 – 420 

901 – 950 
551 – 580 
521 – 550 
421 – 440 

951 a viac 
581 a viac 
551 a viac 
441 a viac 

I2 0,1  0,2 0,3 
♦ na posledných majstrovstvách sveta získal umiestnenie do 5. miesta v súťaži 

družstiev alebo do 10. miesta v súťaži dvojíc alebo u ostatných súťaží za účasť vo 
finále. Za každé hodnotené umiestnenie náleží koeficient 0,5 u seniorov a 0,3 
u juniorov. Celkový koeficient I3  je daný súčtom jednotlivých koeficientov za 
umiestnenie na posledných MS. 

e) K je koeficient veku: 

Vek 17-20 21-23 24-27 28-39 40-43 44-47 48-51 52 a viac 

K 1,0 1,2 1,4 1,5 1,3 1,0 0,7 0,3 

Poznámka: Pre účely výpočtu odstupného sa počítajú iba tie reprezentačné stretnutia, 
ku ktorým hráč skutočne nastúpil. Oficiálny prehľad je vedený na 
sekretariáte SKoZ. 

13.8 Ak hráč v priebehu troch mesiacov po zmene klubovej príslušnosti zaevidovaný ako 
zmluvný hráč, má klub v ktorom bol tento hráč pôvodne registrovaný nárok na zaplatenie 
finančnej náhrady vo výške zodpovedajúcej dohode materského a nového klubu. Ak sa 
kluby nedohodnú, určuje sa finančná náhrada ako rozdiel medzi preukázateľne zaplatenou 
čiastkou (odstupným) pri prestupe hráča v kategórii nezmluvný a odstupným stanoveným 
v kategórii zmluvný hráč. 

13.9 Pre určenie výšky odstupného sú rozhodujúce existujúce skutočnosti ku dňu zániku 
predchádzajúcej zmluvy s výnimkou koeficientu veku, ktorý sa riadi vekom hráča v dobe 
uzatvorenia zmluvy. 

Čl. 14 
Výchovné 

14.1 Výchovné vyjadruje čiastočné náklady materského oddielu spojené s výchovou hráča. 

14.2 Výchovné sa stanoví za obdobie, od ktorého je hráč registrovaný v materskom oddiely do 
dátumu podania žiadosti o zmenu oddielovej príslušnosti, najviac však za obdobie od 
dovŕšenia veku 10 rokov do dovŕšenia veku 18 rokov. 

14.3 Výška výchovného za hráča sa stanoví od dovŕšenia 10 rokov až do dovŕšenia 18 rokov 
vo výške 4 EUR za každý aj započatý kalendárny mesiac registrácie v materskom oddieli. 



 ___________________________________________________    Registračný a prestupový poriadok   ____  
 

 11

Čl. 15 
Prechodné a závere čné ustanovenia 

15.1 Zmluvy evidované ku dňu účinnosti tohto RPP sa považujú za zmluvy uzavreté podľa 
tohoto RPP. 

15.2 Ruší sa Registračný a prestupový poriadok SKoZ z roku 1.7.2004. 

15.3 Výklad Registračného poriadku SKoZ robí VV SKoZ. 

15.4 Tento Registračný poriadok SKoZ nadobúda účinnosť dňom 1.8.2009. 

 

 
Dňa 10.7.2009, v Bratislave 
 
 
 
 
Stanislav Kubánek v.r.      Ing.Marián Mitošinka v.r. 
   Prezident SKoZ           Riaditeľ ŠTÚ SKoZ 

 

 

 

 


