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PRESTUPOVÝ PORIADOK SSZ 
Vnútorná smernica SSZ číslo 6 / SSZ – 12 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

1) Prestupový Slovenského streleckého zväzu (ďalej len PP) určuje: 
a. podmienky za ktorých sa vykonávajú zmeny príslušnosti člena SSZ (športovca) k 

športovo streleckému klubu SSZ (ďalej len ŠSK) a spôsob jeho vykonania, 

2) PP neurčuje ani nerieši finančné úhrady medzi ŠSK pri prestupe športovca tzv. 
„výchovné“. Úhradu výchovného za športovca pri jeho prestupe sa odporúča riešiť 
v zmluve medzi športovcom a ŠSK. Pri posudzovaní žiadostí o prestup alebo hosťovanie 
športovcov Matričná komisia SSZ (ďalej len MK) neskúma plnenie finančných, 
materiálnych a pod. záväzkov člena SSZ voči ŠSK. 

3) V prestupovom konaní vystupujú: 
a. člen SSZ, 
b. ŠSK v ktorom je registrovaný (ďalej len materský ŠSK), 
c. ŠSK do ktorého je hlásený prestup (ďalej len nový ŠSK), 
d. Matričná komisia SSZ. 

4) Pre uplatňovanie PP sú členovia SSZ rozdelení: 
a. výkonnostní športovci SSZ: 

• reprezentácia SR a SSZ na medzinárodných podujatiach, 
• účastníci majstrovstiev SR, 
• účastníci EXTRALIGY, 
• účastníci LIGY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE, 
• účastníci NÁRODNEJ LIGY MLÁDEŽE, 
• účastníci 1. streleckej ligy. 

b. členovia SSZ, ktorí sa nezúčastňujú akcií SSZ zaradených v čl. 1 ods. 4a. 

5) Prestup je časovo neobmedzená zmena príslušnosti športovca k ŠSK. 

6) Hosťovanie je časovo ohraničená zmena príslušnosti k ŠSK. Počas hosťovania nie je 
možné štartovať za materský ŠSK v súťažiach podľa čl. 1 ods. 4a. 

7) Športovec môže byť registrovaný iba v jednom ŠSK. 

8) Hosťovanie môže byť iba v jednom ŠSK. 

Článok 2 
Matričná komisia 

1) MK je orgán Športovo technickej komisie SSZ (ďalej len ŠTK). Prácu MK vedie 
predseda, v jej mene vydáva rozhodnutia. Členov schvaľuje ŠTK na návrh predsedu 
ŠTK. 

2) Úlohou MK je viesť agendu prestupov a hosťovaní. Pri svojej práci sa riadi Stanovami 
SSZ, PP a pokynmi predsedu ŠTK. 
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3) MK vydá pre svoju potrebu vykonávaciu smernicu, ktorú schvaľuje Výkonný výbor SSZ. 

Článok 3 
Prestup - Podanie žiadosti o prestup 

1) Žiadosti o prestup sa podávajú dvakrát v roku vždy v čase ktorý sa začína prvý deň po 
Majstrovstvách SR zimných alebo letných a končí sa 30 dňom po M SR. V prípade sporu 
o určenie dňa odoslania rozhodne odtlačok dennej pečiatky podacej pošty. 

2) Výkonnostný športovec (podľa čl. 1 ods. 4a) žiadosť o prestup zašle MK doporučene na 
adresu sekretariátu SSZ. Žiadosť musí obsahovať odtlačok pečiatky ŠSK, dátum a 
vyjadrenie (ŠSK súhlasí – nesúhlasí s prestupom) predsedu materského ŠSK a ďalšieho 
funkcionára s ich podpismi. Obdobné vyjadrenie k žiadosti o prestup pripoja funkcionári 
nového ŠSK. Žiadosť musí obsahovať termín prestupu. 

3) K žiadosti výkonnostného športovca o prestup sú funkcionári ŠSK povinní sa písomne 
vyjadriť do siedmich dní. 

4) Výkonnostný športovec nemôže podať ďalšiu žiadosť o prestup v čase prerokovávania 
predchádzajúcej žiadosti. 

5) Člen SSZ (podľa čl. 1 ods. 4b) zašle MK „Oznámenie o prestupe“. Oznámenie o prestupe 
je možné zaslať na sekretariát SSZ v priebehu celého roku. Po oznámení prestupu sa 
nemôže začať zúčastňovať akcií podľa čl. 1 ods. 4a do konca súťažného obdobia. 

Článok 4 
Rozhodovanie o prestupoch 

1) MK prestup prerokuje a schváli ak s prestupom súhlasí materský i nový ŠSK do 14 
kalendárnych dní od doručenia žiadosti. 

2) V prípade nesúhlasu materského ŠSK s prestupom, MK prestup prerokuje a schváli do 
14 kalendárnych dní od doručenia žiadosti s účinnosťou po uplynutí šiestich (6) 
mesiacov od doručenia žiadosti, pokiaľ zmluvne nie sú dohodnuté iné podmienky medzi 
športovcom a klubom (dokladuje materský ŠSK). 

3) MK prestup neschváli ak s ním nesúhlasí nový ŠSK. 

4) MK zaregistruje „Oznámenie o prestupe“ člena SSZ (podľa čl. 1 ods. 4b) do 7 
kalendárnych dní od doručenia oznámenia. 

Článok 5 
Hosťovanie – Podanie žiadosti o hosťovanie 

1) Žiadosti o hosťovanie sa podávajú dvakrát v roku vždy v čase ktorý sa začína prvý deň 
po Majstrovstvách SR, zimných alebo letných a končí sa 30 dňom po M SR. V prípade 
sporu o určenie dňa odoslania rozhodne denná pečiatka podacej pošty. 

2) Výkonnostný športovec (podľa čl. 1 ods. 4a) žiadosť o hosťovanie zašle MK doporučene 
na adresu SSZ. Žiadosť musí obsahovať odtlačok pečiatky ŠSK, dátum a vyjadrenie 
(ŠSK súhlasí – nesúhlasí s hosťovaním) predsedu materského ŠSK a ďalšieho 
funkcionára spolu s ich podpismi. Obdobné vyjadrenie k žiadosti o hosťovanie pripoja 
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funkcionári nového ŠSK. Ďalej musí obsahovať dobu hosťovania (od – do), disciplíny v 
ktorých pretekár hosťuje a dôvod hosťovania. 

3) K žiadosti pretekára o hosťovanie sú funkcionári ŠSK povinní sa písomne vyjadriť do 
siedmich dní od prijatia žiadosti. 

4) Výkonnostný športovec nemôže podať ďalšiu žiadosť o hosťovanie v čase 
prerokovávania predchádzajúcej žiadosti. 

5) Ukončenie hosťovania: 
a. hosťovanie zaniká uplynutím lehoty k určenému dňu bez ďalšieho konania, 
b. o mimoriadnom, predčasnom ukončení rozhodne MK i mimo termín určený na 

prestup na žiadosť pretekára. 

Článok 6 
Rozhodovanie o hosťovaní 

1) MK hosťovanie prerokuje schváli ak s hosťovaním súhlasí materský i nový ŠSK do 14 
kalendárnych dní od doručenia žiadosti. 

2) V prípade nesúhlasu materského ŠSK s hosťovaním, MK hosťovanie prerokuje a schváli 
do 14 kalendárnych dní od doručenia žiadosti s účinnosťou po uplynutí troch mesiacov 
od doručenia žiadosti. 

3) MK hosťovanie neschváli ak s ním nesúhlasí nový ŠSK. 

Článok 7 
Odvolanie proti rozhodnutiu MK 

1) Odvolanie proti rozhodnutiu MK môže podať len účastník konania. 

2) Odvolanie proti rozhodnutiu MK sa podáva predsedovi ŠTK. Proti rozhodnutiu predsedu 
ŠTK je možné podať odvolanie k Výkonnému výboru SSZ. Rozhodnutie Vv-SSZ je 
konečné, nie je možné podať proti nemu odvolanie. 

3) Odvolanie sa podáva poštou doporučene na adresu SSZ do 15 dní od doručenia 
rozhodnutia. K odvolaniu sa pripojí doklad o zaplatení určeného poplatku. 

4) Odvolanie má odkladný účinok. 

Článok 8 
Porušenia prestupového poriadku SSZ 

1) Rozhodnutie o porušení PP vydá predseda MK a zašle doporučene poštou účastníkovi 
konania. 

2) Poplatky za porušenie PP povinní zaplatia do 15 dní od doručenia rozhodnutia, odvolanie 
má odkladný účinok. 

3) Za porušenie PP sa považuje: 
a. podanie ďalšej žiadosti o prestup, alebo hosťovanie v čase keď konanie o skôr 

podanej žiadosti nie je ukončené, 
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b. každý neschválený štart t.j. štart za iný ŠSK než za aký je registrovaný, platí to aj pre 
ŠSK alebo oddiely neregistrované v SSZ, 

c. zdržanie vybavovania žiadosti zapríčinené funkcionármi ŠSK, 
d. neuhradenie poplatku za porušenie prestupového poriadku. 

4) Za porušenie PP sa nepovažuje: 
a. oneskorené podanie žiadosti o hosťovanie alebo prestup z dôvodu zaradenia do SŠŠR 

MV SR, alebo VŠC DUKLA, alebo začatie štúdia v mieste inom, ako je miesto 
materského ŠSK, alebo pri zmene miesta trvalého bydliska, 

b. podanie druhej žiadosti o hosťovanie alebo prestup z dôvodu zaradenia do SŠŠR MV 
SR, alebo VŠC DUKLA, alebo začatie štúdia v mieste inom, ako je miesto 
materského ŠSK, alebo pri zmene miesta trvalého bydliska, 

c. oneskorene podaná žiadosť, kde oneskorenie zapríčinili funkcionári ŠSK, 
d. prestup vyvolaný ukončením činnosti ŠSK alebo jej zánikom. 

5) O prípadoch spomenutých v čl. 8 ods. 4d rozhodne predseda ŠTK na návrh predsedu 
MK. 

Článok 9 
Matričné poplatky 

1) Za matričné úkony žiadatelia uhrádzajú stanovené poplatky. Vybrané prostriedky slúžia 
na úhradu nákladov vzniknutých vedením agendy: poštovné poplatky, drobný spotrebný 
kancelársky materiál, prípadná odmena výkonným pracovníkom MK a pod. 

2) Výška poplatkov: 
a. za prestup je poplatok 10,- € uhradí žiadateľ 
b. za hosťovanie je poplatok 10,- € uhradí žiadateľ 
c. za podanie odvolania je poplatok 10,- € uhradí ten kto 

odvolanie podáva 
d. za podanie žiadosti o mimoriadne zrušenie 

hosťovania 
10,- € uhradí ten kto žiadosť 

podáva 
e. za porušenie čl. 8. odst. 3. pís. a. je poplatok 20,- €  
f. za porušenie čl. 8. odst. 3. pís. b. je poplatok 20,- €  
g. za porušenie čl. 8. odst. 3. pís. c. je poplatok 30,- €  
h. za porušenie čl. 8. odst. 3. pís. d. je poplatok 30,- €  

3) Platcov poplatkov uvedené v bodoch e, f, g, h určí predseda MK. 

4) Od poplatkov je oslobodená žiadosť o hosťovanie z dôvodu 8.4.a), 8.4.b) alebo prestup 
vyvolaný potrebami reprezentácie. 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

1) Všetky písomnosti (žiadosti, rozhodnutia, odvolania) sa odosielajú doporučene. 

2) Všetky písomnosti (žiadosti, odvolania) musia obsahovať adresu na ktorú sa má zaslať 
rozhodnutie. 
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3) K žiadosti o prestup alebo hosťovanie treba priložiť doklad o zaplatení poplatku 
(ústrižok poštovej poukážky, alebo jej kópiu). 

4) Výklad tohoto poriadku ako aj smernice upravujúcej prácu MK, ich zmeny a doplnky 
vykonáva Výkonný výbor SSZ. 

5) Všetky poplatky sa platia na účet SSZ – bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. č.ú. 
0011484354/0900 špecifický symbol 105. 

6) V žiadnej veci sa nezačne konanie, ak nebude zaplatený určený poplatok. 

7) Prestupový poriadok schválila Rada SSZ a nadobúda platnosť dňa  15. júla 1995. 

8) Prestupový a licenčný poriadok schválila Rada SSZ ako smernicu číslo 6/SSZ-95/99. 

9) Prestupový a licenčný poriadok SSZ, smernica číslo 6/SSZ-95/99, nadobúda účinnosť 
dňom schválenia. Týmto dňom stráca účinnosť „Prestupový poriadok SSZ, smernica 
číslo 6/SSZ-95“. 

10) Prestupový poriadok SSZ, smernica číslo 6/SSZ-95/99/00, nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. Týmto dňom stráca účinnosť „Prestupový a licenčný poriadok SSZ, smernica 
číslo 6/SSZ-95/99“. 

Schválené Radou SSZ v Príbelciach 1. júla 1995 

11) Revidovaná smernica číslo 6/SSZ-95/99 bola schválená Radou SSZ v Bratislave dňa 10. 
apríla 1999. 

12) Revidovaná smernica číslo 6/SSZ-95/99/00 bola schválená Prezídiom SSZ na základe 
uznesenia Rady SSZ č. 6/39a6/40 zo dňa 11. decembra 1999. 

Prílohy: 

Žiadosť o prestup – hosťovanie 

Oznámenie o prestupe 
Miloslav BENCA 

prezident 
Slovenského streleckého zväzu 

 

13) Tento Prestupový poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu, dňa 6. 12.  
2006 uznesenie č. 5/23, ako Smernicu SSZ číslo 6 / SSZ – 95/99/00/06 a týmto dňom 
nadobudol účinnosť. V plnom znení nahrádza Prestupový poriadok SSZ ktorý schválila 
Rada Slovenského streleckého zväzu dňa 15. 7. 1995, 10. 4. 1999 a 11. 12. 1999. 

 
Miloslav BENCA 

prezident 
Slovenského streleckého zväzu 

 

14) Tento Prestupový poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu, dňa 25. 
4.  2009 uznesenie č. 3/7, ako Smernicu SSZ číslo 6 / SSZ – 09 a týmto dňom nadobudol 
účinnosť. V plnom znení nahrádza Prestupový poriadok SSZ ktorý schválila Rada 
Slovenského streleckého zväzu dňa 15. 7. 1995, 10. 4. 1999, 11. 12. 1999 a 6. 12. 2006. 

 
Miloslav BENCA 

prezident 
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Slovenského streleckého zväzu 

 

15) Tento Prestupový poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu, dňa 6. 
11.  2009 uznesenie č. 4/4, ako Smernicu SSZ číslo 6 / SSZ –10 a týmto dňom nadobudol 
účinnosť. V plnom znení nahrádza Prestupový poriadok SSZ ktorý schválila Rada 
Slovenského streleckého zväzu dňa 25. 4. 2009 ako smernicu 6 / SSZ – 09, uzn. R-SSZ 
3/7. 

 
Miloslav BENCA 

prezident 
Slovenského streleckého zväzu 

16) Tento Prestupový poriadok SSZ schválila Rada Slovenského streleckého zväzu, dňa 15. 
4. 2012 uznesenie č. 12/16, ako Smernicu SSZ číslo 6 / SSZ – 12 a týmto dňom 
nadobudol účinnosť. V plnom znení nahrádza Prestupový poriadok SSZ ktorý schválila 
Rada Slovenského streleckého zväzu dňa 6. 11.  2009 uznesenie č. 4/4, ako Smernicu 
SSZ číslo 6 / SSZ –10. 

 
Miloslav BENCA 

prezident 
Slovenského streleckého zväzu 
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Ž I A D O S Ť 

o zmenu príslušnosti k ŠSK prestupom*), 

o hosťovanie v ŠSK*) 

Žiadam Matričnú komisiu ŠTK - SSZ o schválenie prestupu - hosťovania*), 

 

Priezvisko:  Meno:  Titul:  

Rodné 
číslo: 

 Členské číslo SSZ:  

Adresa žiadateľa o prestup - hosťovanie, na ktorú sa má zaslať rozhodnutie  MK : 

Mesto:  Ulica a č. domu:  PSČ:  

 

Materský ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

Nový ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

 

Odôvodnenie žiadosti : ...............................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Hosťovanie v disciplínach:  

Prestup – hosťovanie *) odo dňa:  

Hosťovanie bude ukončené dňom:  

 

Dňa : ........................................  Podpis žiadateľa : ................................................. 

 

 
P o u č e n i e : 

*) nehodiace sa prečiarknuť !!! 
• Žiadosti o prestup sa podávajú dvakrát v roku vždy v čase ktorý sa začína prvým dňom po Majstrovstvách 

SR zimných alebo letných a končí sa 30 dňom po M SR. V prípade sporu o určenie dňa odoslania rozhodne 
odtlačok dennej pečiatky podacej pošty. 

• Žiadosť a všetky písomnosti súvisiace so žiadosťou sa odosielajú doporučene na adresu Slovenského 
streleckého zväzu: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava. 

• Všetky poplatky podľa čl. 9 ods. 2 smernice č. 6/SSZ-95/99/00/06 sa platia na účet SSZ: Slovenská 
sporiteľňa a.s. č.ú. 0011484354/ 0900 špecifický symbol MK - ŠTK. 

• MK neschváli prestup - hosťovanie, pokiaľ nebudú uhradené správne poplatky. 
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Vyjadrenie materského ŠSK 

k prestupu - hosťovaniu*) hore menovaného člena ŠSK 

 

Materský ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

Zastúpený p.:  a p.:  

funkcia v ŠSK:  funkcia v ŠSK:  

s ú h l a s í  -  n e s ú h l a s í*) 
s prestupom - hosťovaním*) v navrhovanom termíne 

Odôvodnenie negatívneho stanoviska : ...................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Dňa:      podpisy funkcionárov ŠSK: ............................................. 

Pečiatka ŠSK:        ........................................... 

 

 

Vyjadrenie nového ŠSK 

k prestupu - hosťovaniu*) hore menovaného člena ŠSK 

 

Nový ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

Zastúpený p.:  a p.:  

funkcia v ŠSK:  funkcia v ŠSK:  

s ú h l a s í  -  n e s ú h l a s í*) 
s prestupom - hosťovaním*) v navrhovanom termíne 

 

Odôvodnenie negatívneho stanoviska: ......................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Dňa:      podpisy funkcionárov ŠSK: ............................................ 

Pečiatka ŠSK:       ........................................... 
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O Z N Á M E N I E 

o zmene príslušnosti k ŠSK 

 

Oznamujem matričnej komisii ŠTK – SSZ prestup (podľa čl. 1 ods. 5 a čl. 3 ods. 5 
Prestupového poriadku SSZ) do nového ŠSK. 

 

Priezvisko:  Meno:  Titul:  

Rodné 
číslo: 

 Členské číslo SSZ:  

 

Adresa žiadateľa: 

Mesto:  Ulica a č. domu:  PSČ:  

 

Materský ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

Nový ŠSK:  Registračné číslo ŠSK:  

 

 

Dňa : ........................................  Podpis žiadateľa : ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P o u č e n i e : 
• Oznámenie o prestupe môže zaslať člen SSZ (podľa čl. 3, ods. 5). 
• Pri realizácii prestupu podľa čl. 3, ods. 5 nemôže sa člen SSZ zúčastňovať súťaží podľa čl. 1 ods. 4a, do 

konca súťažného obdobia v danom roku. 
• Oznámenie o prestupe sa odosiela na adresu Slovenského streleckého zväzu: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 


