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I. Základné ustanovenia 

(1) Prestupy hráčov sa v pozemnom hokeji uskutočňujú podľa tohoto prestupového 

poriadku ako výsledok jednania medzi hráčom, materským klubom a klubom pozemného 

hokeja a klubom, do ktorého hráč hlási prestup. 

 

(2) Hlásenie o prestupe hráč zasiela doporučeným listom alebo osobne doručí 

a odovzdá proti potvrdeniu na sekretariát SZPH. Kópiu je povinný hráč zaslať materskému 

oddielu. 

 

(3) Materský oddiel má právo požadovať pri prestupe hráča náhradu nákladov 

vložených do výchovy hráča počas doby činnosti hráča v materskom oddieli, podľa 

ustanovení tohoto prestupového poriadku. 

 

II. Podmienky a hlásenie prestupu  

(4) Hráč môže podať prestup najskôr po 6 mesiacoch od dátumu vzatia do evidencie. 

Toto ustanovenie neplatí pri vyhlásení novej evidencie, ak už hráč bol evidovaný a bol mu 

vydaný registračný preukaz. 

(5) Hráč môže podať prestup v ktoromkoľvek termíne, avšak len do jedného oddielu 

pozemného hokeja. Ďalší prestup do toho istého alebo do iného oddielu môže hráč podať až 

po uplynutí 6 mesiacov odo dňa podania predchádzajúceho prestupu.  

(6) Podaný prestup do iného oddielu ruší nároky, ktoré hráč mal pri podaní predošlého 

prestupu.  

(7) Hráč h1ási prestup výlučne písomnou formou. V tomto hlásení musia byť uvedené 

tieto údaje: 

a) Meno a priezvisko prestupujúceho hráča, 

b) Klub, z ktorého prestupuje, 

c) Klub, do ktorého prestupuje, 

d) Dátum začiatku činnosti v novom klube, 

e) Podpis prestupujúceho hráča. 

 

(8) Materský klub zašle vyjadrenie k podanému prestupu do 21 dní odo dňa kedy 

dostal klub hlásenie o prestupe: 

a) Hráčovi, 

b) Klubu, do ktorého hráč hlásil prestup, 

c) SZPH. 

(9) Výsledkom hláseného prestupu môže byť:  



a) bola dosiahnutá dohoda o podmienkach prestupu, vrátane výšky úhrady 

požadovanej materským oddielom t. j. materský oddiel súhlasí s prestupom  

b) nebola dosiahnutá dohoda t. j. materský oddiel s prestupom nesúhlasí.  

c) V prípade, že nedoš1o k dohode, Predsedníctvo SZPH podaný prestup prejedná a 

neschváli. Zároveň začína plynúť odo dňa podania prestupu 6 mesačná lehota, po ktorej môže 

hráč podať opakovaný prestup do toho istého alebo iného oddielu. 

Pokiaľ materský oddiel nezašle Predsedníctvu SZPH svoje stanovisko k prestupu do 

21 dní odo dňa podania prestupu, je tento postup oddielu považovaný za súhlas s prestupom.  

(10) Pre prípadné spory je rozhodujúcim dátum na poštovom podacom lístku alebo 

dátum na potvrdení o odovzdaní príslušných dokladov zodpovedným funkcionárom podľa 

uvedených článkov.  

(11) Všetka korešpondencia v súvislosti s podaním prestupu musí byť zasielaná 

doporučene alebo preukázateľne odovzdaná oprávneným (štatutárnym)  zástupcom klubu 

alebo SZPH. 

(12) Rozhodnutie o prestupu musí byť podpísané oprávnenými funkcionármi 

(uvedenými v stanovách registrovaných na MV) klubu, z ktorého hráč prestupuje.   

(13) Pri nesúhlase materského oddielu s prestupom hráča môže hráč hlásiť do toho 

istého alebo iného oddielu prestup po 6 mesiacoch.  

 

III. Práva materského oddielu  

(14) Materský oddiel má právo požadovať finančnú, materiálovú, alebo inú náhradu za 

prestupujúceho hráča.  

(15) Aj pri opakovanom prestupe platí čl. 14 tohto prestupového poriadku.  

 

IV. Povinnosti oddielu, do ktorého hráč prestupuje 

(15) Pokiaľ došlo medzi zúčastnenými stranami k dohode o prestupe je klub, do 

ktorého hráč prestupuje povinný všetky záväzky voči materskému oddielu splniť do 30 od 

schválenia prestupu Predsedníctvom SZPH.   



(16) Hráč môže nastúpiť k majstrovskému zápasu za nový klub po splnení si záväzkov 

nového klubu voči materskému klubu. 

(17) Prestup je v prípade nesplnenia týchto záväzkov považovaný za neschválený.   

(18) Splnenie resp. nesplnenie týchto záväzkov oznámi materský klub Predsedníctvu 

SZPH.   V prípade neoznámenia to znamená, že záväzky voči materskému oddielu boli 

splnené. 

 

V. Rozhodnutie o prestupe  

(19) Predsedníctvo SZPH rozhodne pri podanom prestupu takto:  

a) medzi oddielmi došlo k dohode - prestup je schválený. Hráč môže štartovať za 

oddiel, do ktorého hlásil prestup od termínu uvedenom v hlásení o prestupe. 

b) medzi oddielmi došlo k dohode, neboli však splnené požiadavky alebo nebola 

vykonaná úhrada - prestup sa pozastavuje, najviac však na dobu 6 mesiacov odo dňa podania 

prestupe. Po tomto termíne sa prestup považuje za nepodaný, 

c) medzi oddielmi nedošlo k dohode, prestup sa zamieta,  

d) neboli splnené náležitosti podľa čl. 7 - prestup sa neprejedná a považuje sa za 

nepodaný.  

 

(20) Oznámenie o rozhodnutí Predsedníctva SZPH zašle príslušný pracovník SZPH 

doporučene: 

a) hráčovi, 

b) materskému oddielu, 

c) oddielu, do ktorého hráč hlásil prestup. 

 

VI. Prestupy vojakov  

(21) Hráči, ktorí nastupujú vojenskú alebo náhradnú službu môžu na základe žiadosti 

štartovať:  

a) vo VTJ,  

b) za civilný oddiel v dosahu miesta posádky,  

c) za materský oddiel.  

Štart hráča podľa písmena a, b) môže byť uskutočnený len formou hosťovania.  



(22) Hráči štartujú za VTJ alebo civilný oddiel na základe žiadosti o hosťovanie a po 

schválení Predsedníctvom SZPH.  

(23) Dňom ukončenia základnej alebo náhradnej vojenskej služby, sa stáva hráč 

automaticky členom materského oddielu.  

 

VII. Hosťovanie hráčov  

(24) Hráči majú možnosť štartovať so súhlasom materského oddielu i v iných 

oddieloch pozemného hokeja za týchto podmienok  

a) hráč hlási prestup podľa čl. II tohto poriadku s doplnením hesla „Hosťovanie“,  

b) v hlásení o prestupe musí byť uvedený dátum začiatku a konca hosťovania.  

(25) Ďalej platia čl. II, čl. III , čl. IV., čl. V. tohoto prestupového poriadku. 

(26) Dňom ukončenia hosťovania hráč zostáva členom materského oddielu, hráč môže 

štartovať len za materský oddiel.  

 

VIII. Prestupy hráčov do zahraničia  

(27) Pre hlásenie prestupu hráča do zahraničia platia tieto ustanovenia podľa čl. II. 

ods. 7 tohto prestupového poriadku. 

(28) Prestupujúci hráč je povinný predložiť SZPH písomnú žiadosť klubu, do ktorého 

prestupuje. 

(29) Materský oddiel má cestou SZPH právo požadovať za prestupujúceho hráča 

náhradu v zmysle čl. III. tohoto prestupového poriadku. 

(30) Povolenie štartu v zahraničí platí ako hosťovanie a tento hráč zostáva i naďalej 

členom materského oddielu. 

             IX. Záverečné ustanovenia 

 

             (31) Prestupový poriadok bol schválený na zasadaní Predsedníctva SZPH dňa 

 

 9.1.2003 a do platnosti vstupuje týmto dňom. 


