SLOVENSKÁ TRIATLONOVÁ ÚNIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

PRESTUPOVÝ PORIADOK
I. PRESTUPY
1.
Prestupy aktívnych pretekárov
1.1. Prestupový poriadok STÚ sa vzťahuje na prestupy a hosťovanie členov STÚ.
1.2. Ohlásiť prestup alebo hosťovanie môže len pretekár, ktorý je
riadne registrovaný v STÚ podľa platného licenčného poriadku.
1.3. Prestupom sa rozumie trvalá zmena klubovej príslušnosti člena.
1.4. Hosťovaním sa rozumie dočasná zmena klubovej príslušnosti. Na čas hosťovania
sa vystaví nová licencia, ktorá sa po skončení hosťovania musí zaslať späť na sekretariát
STÚ. Pretekár je automaticky členom materského klubu.
1.5. Účastníci konania o prestupe a hosťovaní sú:
- pretekár, ktorý riadenie ohlásil,
- materský klub, v ktorom je pretekár registrovaný - ďalej len klub,
- klub, do ktorého pretekár ohlásil prestup - ďalej len nový klub.
1.6. Prestupové termíny:
- riadny prestupový termín na prestup, a hosťovanie je:
- jarný od 1. apríla do 15. apríla.
- jesenný od 1. novembra do 15. novembra,
- riadny prestupový termín na hosťovanie vojakov ZVS a študentov do miesta štúdií je
30 dní od nástupu na ZVS, resp. školu. To isté platí aj pri ukončení ZVS, resp. školy.
- mimoriadny termín je čas mimo „riadneho" prestupového termínu.
1.7. V riadnom prestupovom termín môže pretekár ohlásiť prestup len do jedného klubu.
Ak ohlási prestup do dvoch, alebo viacerých klubov, prestup sa neprejednáva a proti
tomuto pretekárovi bude začaté disciplinárne konanie.
1.8. ŠTK o prestupe, resp. hosťovaní v riadnom prestupovom termíne rozhodne do 15 dní
po ukončení riadneho prestupového termínu. V mimoriadnom
termíne do 15 dní
od podania ohlásenia prestupu resp. hosťovania.
1.9. V prípade žiadosti a zaplatení o 50% zvýšeného správneho poplatku ŠTK k ohláseniu
prestupu resp. hosťovania sa vyjadrí do 14 dní od zaplatenia správnych poplatkov.
1.10. Pri prestupe, hosťovaní alebo technickom prestupe pretekára do 18 rokov „Prestupový
lístok" alebo „Lístok hosťovania" musí podpísať zákonný zástupca pretekára.
2.
Ohlásenie prestupu a jeho náležitosti
2.1. Pretekár, ktorý chce prestúpiť alebo hosťovať do nového klubu musí svoj úmysel oznámiť
písomnou formou na tlačive ,,Prestupový lístok", resp. ,,Lístok hosťovania". Náležitosti
nevyhnutné k prerokovaniu žiadosti:
- meno a priezvisko pretekára,
- dátum narodenia,
- rodné číslo,
- číslo licencie (v prípade hosťovania),
- podpis pretekára,
- podací lístok od listu v ktorom pretekár odoslal materskému klubu riadne
vyplnené tlačivo ,,Prestupový lístok".
- ústrižok (potvrdenie) o zaplatení správneho poplatku.

2.2.
2.3.

Na tlačive ,,Prestupový lístok", resp. ,,Lístok hosťovania" je materský klub povinný
jednoznačne vyjadriť svoj súhlas, alebo nesúhlas a svoje rozhodnutie potvrdiť pečiatkou
a podpisom zodpovedného funkcionára. Meno a funkcia podpísaného musí byť pri podpise
napísaná strojom alebo paličkovým písmom čitateľne. Takto potvrdené tlačivo odovzdá
klub do rúk pretekára, alebo okamžite doporučene zašle na Športovo-technickú komisiu
(ďalej ŠTK) STÚ.
Ak materský klub licenciu pretekárovi nevydá, ani ju bez udania dôvodu nezašle na ŠTK
STÚ, na jej náklady bude vydaný duplikát licencie. Ak materský klub tento poplatok
neuhradí, ŠTK STÚ navrhne disciplinárne konanie voči tomuto klubu.
Ohlásený prestup resp. hosťovanie nemôže pretekár odvolať a každý riadne ohlásený
prestup a hosťovanie bude prerokovaný.

3.
3.1.
3.2.

Rozhodnutie o prestupoch
O ohlásenom prestupe resp. hosťovaní rozhodne ŠTK STÚ.
ŠTK STÚ žiadosť schváli, ak:
a) so žiadosťou súhlasí materský klub a boli splnené všetky náležitosti podľa článku I-2.1;
b) ide o opakovanú žiadosť do toho istého klubu po uplynutí 12 mesačnej karanténnej
lehote a po zaplatení výchovného. Žiadosť podaná v skoršom prestupovom termíne
sa za opakovanú nepovažuje. Takisto sa nepovažuje za opakovanú žiadosť o prestup
podaná po 12 mesiacoch, avšak do iného klubu, ako pôvodne;
c) materský klub do 14 dní od doručenia riadne vyplnenej žiadosti sa písomne
k žiadosti nevyjadrí.
3.3. ŠTK STÚ prestup zamietne, ak:
a) materský klub s prestupom nesúhlasí a svoje rozhodnutie klub oznámi na ŠTK STÚ
podľa článku I-2.1. a nejde o prestup opakovaný podľa článku I-3.2. odst. b),
b) na prestupovom lístku sú uvedené chybné údaje.
3.4. ŠTK STÚ prestup neprerokuje a konanie o prestupe zastaví, ak:
a) bol prestup ohlásený nepríslušnej komisii
b) neboli splnené všetky náležitosti podľa článku I-2.1.
3.5. Držiteľ funkcionárskej licencie môže zmeniť klubovú príslušnosť bez obmedzenia
ľubovoľne.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

Oznámenie rozhodnutia o prestupe
Ak sa prestup schváli podľa čl. I.3.2. ods. a) ŠTK STÚ svoje rozhodnutie oznámi
na sekretariát STÚ.
Ak sa prestup napriek nesúhlasu materského klubu alebo sa zamietne, alebo
sa neprejedná, ŠTK cez sekretariát STÚ oznámi túto skutočnosť pretekárovi, materskému
klubu aj novému klubu doporučene poštou do 14 dní od konca riadneho prestupového
termínu, v mimoriadnom termíne do 20 dní od podania žiadosti.
Rozhodnutie o prestupoch sekretariát STÚ uverejní v Triatlonových správach.

5.
Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK
5.1. Proti rozhodnutiu o prestupe sa môže účastník konania písomne odvolať do 15 dní odo dňa
doručenia písomného rozhodnutia vydaného podľa čl. I-4.2.
5.2. Proti rozhodnutiu príslušnej komisie STÚ sa možno odvolať k Výkonnému výboru (ďalej
VV) STÚ.
5.3. Výkonný výbor rozhodne o odvolaní do 30 dní odo dňa doručenia odvolania a zaplatení
poplatku. Zaplatenie poplatku preukáže odvolávajúci sa pripojením ústrižku zloženky STÚ,
ktorou bol poplatok zaplatený, k písomnému odvolaniu.
5.4. Až do rozhodnutia VV STÚ zostáva v platnosti rozhodnutie príslušnej komisie.
5.5. O odvolaní rozhodne VV STÚ na základe vlastného šetrenia v zmysle ustanovenia tohto
poriadku s prihliadnutím k vyjadreniu príslušnej komisie, a k prípadným skutočnostiam
vyplývajúcim z odvolania. VV STÚ rozhodne tak, že:
- odvolaniu vyhovie a zmení rozhodnutie príslušnej komisie ak zistí, že odvolanie
je odôvodnené,
- odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie príslušnej komisie, ak nie je odvolanie
odôvodnené,

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

- schválenie neprerokuje a riadenie o odvolaní zastaví, ak nebol zaplatený správny
poplatok, ak bolo odvolanie zaslané neprislúchajúcemu orgánu, alebo ak nebolo podané
účastníkom konania o prestupe.
V prípade, že VV STÚ zmení pôvodné rozhodnutie príslušnej komisie, vráti
odvolávateľovi zaplatený správny poplatok.
VV STÚ zašle rozhodnutie o odvolaní doporučene do 5 dní od jeho prijatia všetkým
účastníkom konania o prestupe a sekretariátu, aby mohol zabezpečiť prípadnú zmenu
v licencii.
Rozhodnutie o odvolaní sa uverejní v Triatlonových správach.
Rozhodnutie VV STÚ je konečné a odvolanie proti jeho rozhodnutiu nie je prípustné.

II. HOSŤOVANIE
1.
Hosťovanie aktívneho pretekára
1.1. Hosťovanie aktívneho pretekára sa povolí maximálne 1krát v kalendárnom roku
v nepretržitom časovom období.
1.2. Ohlásenie hosťovania podáva pretekár na predpísanom tlačive ,,Lístok hosťovania" podľa
čl. I-2.1.
2.
Hosťovanie vojaka ZVS
2.1. Hosťovanie vojaka ZVS je povolené odo dňa nástupu na ZVS podľa povolávajúceho
rozkazu do dňa ukončenia ZVS podľa vojenskej knižky, bez súhlasu materského klubu.
Po ukončení ZVS je pretekár automaticky členom materského klubu.
2.2. Ohlásenie hosťovania vojaka ZVS podá pretekár písomne, alebo osobne so všetkými
náležitosťami podľa čl. I-2.1. K nim doloží potvrdenie o nástupe na ZVS.
2.3. Pretekár, ktorý nastúpil na ZVS a nehosťuje v armádnom športovom klube, môže štartovať
za materský klub, ako jeho riadny člen.
2.4. Hosťovanie za iný civilný klub počas vykonávania ZVS je možný podľa tohto poriadku, ale
iba so súhlasom VV STÚ.
3.
3.1.

3.2.

Hosťovanie študenta
Športovec nastupujúci k ďalšiemu štúdiu v meste inom, ako je jeho trvalé bydlisko má
možnosť po dobu štúdií hosťovať v miestnom klube bez súhlasu materského klubu a bez
prerušenia príslušnosti k materskému klubu. V prípade žiadosti o prestup do klubu v meste
ďalších štúdií sa postupuje podľa čl. I-1.
Žiadosť o hosťovanie študenta podá pretekár na predpísanom tlačive ,,Lístok hosťovania"
spolu s náležitosťami podľa čl. I-2.1. K nim doloží potvrdenie školy o nástupe
k dennému štúdiu.

4.
4.1.

Rozhodnutie o hosťovaní
ŠTK STÚ hosťovanie schváli, ak:
a) s hosťovaním súhlasí materský klub a boli splnené všetky náležitosti podľa čl. I-2.1.
a I-2.2.
b) ak ide o hosťovanie vojaka ZVS a sú splnené všetky náležitosti podľa čl. II-2.2.
c) ak ide o hosťovanie študenta a sú splnené všetky náležitosti. Hosťovanie platí do konca
denného štúdia na príslušnej škole.
4.2. Ak materský klub sa nevyjadrí do 14 dní od oznámenia hosťovania, ŠTK STÚ schváli
prestup po zaplatení výchovného. Toto sa netýka hosťovania vojakov ZVS
a študentov podľa čl. II-2.1. a II-3.1.

III. POPLATKY
1.
Poplatky pri prestupoch
1.1. Prestup a opakovaný prestup v riadnom termíne:
4 eurá
10 eur
20 eur
70 eur
1.2. Prestup mimo riadny termín:

- všetky žiacke kategórie
- J, Jy,
- M, Ž, V
- aktívny pretekár, všetky kategórie

1.3.

1.7.

Prestup zahraničného pretekára:
- v riadnom prestupovom termíne ako domáci pretekár
- v mimoriadnom prestup. termíne
150 eur
Hosťovanie do zahraničného klubu:
20 eur
- v riadnom termíne
Odvolanie sa proti rozhodnutiu o prestupe
10 eur
- J, Jy, žiacke kategórie
15 eur
- M, Ž, V
Poplatok za urýchlené rozhodnutie ŠTK v riadnom prestupovom termíne
50% zvýšenie k správnemu poplatku
Podmienkou pre prerokovávanie žiadosti o prestup je úhrada príslušného poplatku.

2.
2.1.

Poplatky pri hosťovaní
Hosťovanie študenta v mieste štúdií

1.4.
1.5.

1.6.

5 eur
- J, Jy
10 eur
- M, Ž
2.2. Podmienkou pre prerokovávanie žiadosti o hosťovanie študenta je úhrada príslušného
správneho poplatku a priloženie potvrdenia o štúdiu.

IV. VÝŠKA VÝCHOVNÉHO
1.
2.

Výška výchovného je vecou dohody zainteresovaných klubov. V prípade, že sa kluby
nedohodnú o výške výchovného, jeho hodnota sa stanoví podľa tabuľky.
Tabuľka na určenie výšky výchovného:

Klubová
príslušnosť
MT
1. VT
2. VT
3. VT
bez VT

do 2 rokov

do 4 rokov

do 6 rokov

nad 6 rokov

70 eur
35 eur
20 eur
0
0

125 eur
70 eur
25 eur
15 eur
0

200 eur
125 eur
35 eur
25 eur
0

350 eur
200 eur
50 eur
30 eur
0

V. VÝKONNOSTNÉ TRIEDY
1.

2.

3.

Majstrovská trieda
Umiestnenie
na OH
na MS
na ME
I. výkonnostná trieda
Umiestnenie
na OH
na MS
na ME
na MS DT
na MS WT, AQU
na ME DT
na ME WT, AQU
na MSJ
na MEJ
na MSJ DT
na MSJ WT, AQU
na MEJ DT
na MEJ WT, AQU
II. výkonnostná trieda
Umiestnenie
na M-SR
na M-SR DT, WT, AQU

do 25. miesta
do 10. miesta
do 3. miesta
účasť
do 25. miesta
do 20. miesta
do 10. miesta
do 5. miesta
do 5. miesta
do 3. miesta
do 20. miesta
do 15. miesta
do 5. miesta
do 3. miesta
do 3. miesta
1. miesto
do 3. miesta
1. miesto

4.

III. výkonnostná trieda
Umiestnenie
na M-SR
na M-SR Dt, WT, AQU

do 6. miesta
do 3. miesta

VI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.

Výklad tohto poriadku vykonáva ŠTK v súčinnosti s VV STÚ. Zmeny a doplnky schvaľuje
konferencia STÚ.
Prestupový poriadok nadobúda platnosť 21. 11. 2010.

