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Prestupový poriadok SZH 
 

 
I . Základné ustanovenia 
 
 
1. Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny 

trvalej, alebo dočasnej príslušnosti hráča/hráčky (ďalej len hráč) k oddielom 
a klubom (ďalej len klub). 

 
2. Tento prestupový poriadok sa vzťahuje na prestupy a hosťovania hráčov 

v rôznych vekových kategóriách. 
 
3. V prestupovom konaní vystupujú: 
       a/ hráč 

b/ klub, za ktorý je hráč registrovaný (ďalej len materský klub) 
c/ klub, do ktorého hráč hlási prestup, alebo hosťovania (ďalej len nový klub) 

 
4.  Každý hráč, ktorý je riadne zaregistrovaný na SZH  má právo požiadať o prestup  

resp. o hosťovanie. 
 
5.  Hráči registrovaní v SZH majú štatút hráča : 

a) zmluvného alebo 
b) nezmluvného 
 

6. Nezmluvní hráči sú hráči, ktorí neuzavreli písomnú zmluvu so svojim klubom a   
      nedostávajú žiadne kompenzácie nad rámec bežných nákladov spojených 

s účasťou na stretnutí. 
      Bez ohľadu na štatút hráča sa za bežné náklady považujú náklady spojené 

s cestovaním a ubytovaním na stretnutie, športovým oblečením, poistením a  
tréningovým procesom . 

 
7.  Zmluvní hráči sú hráči, ktorí majú uzatvorenú písomnú zmluvu so svojim klubom 

zaregistrovanú na SZH a dostávajú peňažné dávky nad rámec bežných nákladov. 
 
8.  Ak zmluvnému hráčovi skončí platnosť zmluvy stáva sa nezmluvným hráčom (s 

výnimkou čl.X, ods. 2 ). 
 
9  Prestup je trvalý prechod hráča z jedného klubu do druhého, vykonaný podľa        

pravidiel tohto prestupového poriadku. Prestup nie je možné hlásiť do klubu, ktoré 
nemá družstvo zodpovedajúce  vekovej  kategórii hráča  resp. družstvo najbližšej 
vyššej vekovej kategórie . 

 
10. Hosťovanie je časovo obmedzený štart v inom ako materskom klube bez zmeny  

registrácie. Hosťovanie nie je možné hlásiť do klubu, ktorý nemá družstvo 
zodpovedajúce vekovej kategórii hráča, resp. družstvo najbližšej vyššej vekovej  
kategórie. 

 



 2 

11. Prestupy a hosťovania ostatných funkcionárov sú riešené v Registračnom 
poriadku SZH. 

 
 

II. Všeobecné ustanovenia 
 
 
1.  Všetky stanoviská klubov k prestupu a hosťovaniu musia obsahovať pečiatku 

klubu, dátum, mená, funkcie a vlastnoručné podpisy zodpovedných funkcionárov 
podľa podpisových vzorov registrovaných na SZH. Ak nie je táto povinnosť 
splnená, prestupy alebo hosťovania sa zamietajú. 

 
2.  Prestup a hosťovanie je záležitosťou hráča. Vybavením prestupových záležitostí 

môže hráč poveriť štatutárnych zástupcov materského alebo nového klubu, 
prípadne kohokoľvek na základe overeného splnomocnenia, ktoré je prílohou 
tlačiva „Ohlásenie prestupu – hosťovania“. V prestupovom konaní sa 
neprerokovávajú spory vzniknuté z týchto vzťahov. 

 
3.  Každá žiadosť o prestup alebo hosťovanie musí byť doručená (doporučene 

poštou alebo osobne) a zaevidovaná na SZH.  
 
4.  Pri prestupoch a hosťovaniach sa musia rešpektovať zmluvy medzi klubom a 

hráčom. Pri hosťovaní  platí zmluva medzi hráčom  a klubom len do tej doby, do 
ktorej je schválené hosťovanie.  

 
5. Pri prestupoch podľa čl. IV.ods.2.,písm.a/ a  písm.c/ sa musia rešpektovať   zmluvy 

medzi klubmi. Ak sa kluby dohodnú na úhrade odstupného formou dohody 
o splátkovom kalendári, potom k  žiadosti o ohlásenie prestupu je nový klub 
povinný túto dohodu priložiť. V prípade nedodržania dohody, na základe žiadosti 
a predloženia dokladov jedného z dvoch klubov, musí SZH takýto  prestup zrušiť 
a hráča preregistrovať do pôvodného materského klubu. Klub,  ktorý nedodržal 
zmluvu bude postúpený na disciplinárne riešenie podľa DP – časť B (previnenie 
kolektívov – klubov). 

 
6. Akékoľvek porušenie ustanovení prestupového poriadku hádzanej bude 

predmetom disciplinárneho  konania. 
 
7. O všetkých prestupoch a hosťovaniach rozhoduje Technická a disciplinárna 

komisia SZH (ďalej len TaDK SZH). 
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III. Hlásenie prestupu a hosťovania. 
 
 
1.   Žiadosti o prestupy  sa podávajú od 1.7. do 28.2. príslušného súťažného ročníka. 

Schválené prestupy podané do 28.2. daného súťažného ročníka oprávňujú 
hráčov nastúpiť v rozohranom súťažnom ročníku za klub, do ktorého im bol 
prestup schválený. 

 
2.  Žiadosti o hosťovanie sa podávajú od 1.7. do 28.2. príslušného súťažného 

ročníka. Schválené hosťovanie podané do 28.2. daného súťažného ročníka 
oprávňujú hráčov nastúpiť v rozohranom súťažnom ročníku za klub , do ktorého 
im bolo hosťovanie schválené. 

 
3.   Každý prestup alebo hosťovanie musia byť podané do 28.2. daného súťažného 

ročníka, pričom rozhodujúce je zaevidovanie na SZH k uvedenému dátumu, 
alebo dátum poštovej pečiatky na podacom lístku.   

 
4.  Ak dôjde k neplneniu zmluvných podmienok hráčskej zmluvy  jednej zo zmluvných   

strán a tá bude mať za následok možnú výpoveď  doručenú na SZH, SZH v 
takomto prípade po prijatí písomnej výpovede, vyzve obe zmluvné strany, aby 
predložili svoje stanovisko k neplneniu zmluvy pre posúdenie oprávnenosti 
výpovede. V prípade nejasnosti, definitívne rozhodnutie v tomto prípade prináleží 
občiansko-právnemu konaniu a jeho rozhodnutiu, teda súdu, ktoré SZH bude 
rešpektovať. 

  
5.   Nezmluvný hráč môže podať žiadosť o prestup najskôr po uplynutí 3 mesiacov  

od poslednej registrácie za materský klub. 
 
6.   Hráč nesmie podať súčasne viac žiadosti o prestup a hosťovanie. Ďalšiu žiadosť 

môže podať až po nadobudnutí  platnosti  rozhodnutia TaDK SZH . 
 
7. Hráč nemôže podať žiadosť o prestup alebo hosťovanie v čase disciplinárneho 

trestu udeleného disciplinárnym orgánom klubu alebo DK KZH a potvrdeného 
TaDK SZH. 

 
 

IV. Žiadosti k ohláseniu prestupu a hosťovania 

 
 
1. Hráč, ktorý chce požiadať o prestup, hosťovanie, alebo predčasne ukončené 

hosťovanie vyplní 2x tlačivo „Ohlásenie prestupu – hosťovania“, čitateľne vo 
všetkých rubrikách strojom alebo  perom bez opráv a škrtania.    

 
2. Jedno vyplnené tlačivo s vyjadrením nového klubu „Ohlásenie prestupu – 

hosťovania“ musí hráč alebo ním splnomocnený zástupca podľa čl. II,ods.2  
zaslať doporučenou poštou materskému klubu na vyjadrenie a súčasne druhé 
tlačivo „ohlásenie prestupu – hosťovania“ s kópiou podacieho lístku zaslaného 
materskému klubu na SZH. Materský klub je povinný najneskôr do 7 dní od 
doručenia (prevzatia) tlačivo „Ohlásenie prestupu - hosťovania“ odoslať späť  
SZH, pričom na tlačive uvedie jedno z týchto  vyjadrení: 
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a/ s prestupom súhlasíme 
b/ s prestupom nesúhlasíme 
c/ s prestupom súhlasíme za výchovné 
d/ s hosťovaním od ..... do ..... súhlasíme 
e/ s hosťovaním nesúhlasíme 
f/  so zrušením hosťovania súhlasíme 

 
3.  So žiadosťou o prestup, hosťovanie, alebo predčasne ukončené hosťovanie, musí 

byť na  SZH zaslané: 
a/ registračný preukaz  
b/ fotografia – rozmer 3,5 x 3 cm na vystavenie nového  RP 
c/ doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie 
d/ hráč mladší ako 18 rokov – súhlasné vyjadrenie zákonného zástupcu 
e/ doklad o vzájomnom vysporiadaní prípadných pohľadávok 

 
4. Pokiaľ materský klub nedodrží čl. IV, ods.2 a ods.3, bude vystavený na 

disciplinárne konanie. 
 
5.  K prestupu podľa čl.IV.,ods.2.,písm.c musí byť predložený doklad o zaplatení 

výchovného, prípadne dohoda o splátkovom kalendári, ak sa kluby dohodnú na 
postupnom splácaní výchovného. 

 
6. Poplatky za prerokovanie prestupu, hosťovania, alebo predčasne zrušeného 

hosťovania: 
 

a/  dospelí :  - EXTRALIGA, nadnárodná súťaž         30,- EUR  
                     -  I. liga            15,- EUR   
                     -  II. liga                                         5,-   EUR  
                     -  ostatné súťaže                                                      5,. EUR  
b/  mládež :  -  dorastenecká liga                                                  5,- EUR  
                     -  žiactvo                                                                  5,- EUR  
   
 

7.  Za prerokovanie prestupu, hosťovania, alebo predčasne zrušeného hosťovania do 
48 hodín zaplatí žiadateľ 100% - tný príplatok poplatkov stanovených v čl.IV., 
ods.6. 

 
8. Poplatky za zamietnuté prestupy, hosťovania, alebo predčasne zrušené 

hosťovania  prepadajú v prospech SZH. 
 
9. Poplatky za prerokovanie prestupu, hosťovania alebo predčasne zrušeného 

hosťovania sa môžu poukázať bezhotovostným stykom resp. zaplatením poplatku 
do pokladne SZH.  

 
10. Hráč, ktorý požiada o prestup alebo hosťovanie, nemôže nastúpiť za svoj klub v  

žiadnom stretnutí odo dňa podania žiadosti „Ohlásenie prestupu – hosťovania“ až 
do termínu oznámenia  rozhodnutia o prestupe resp. hosťovania.  
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V. Rozhodovanie o prestupe 
 
 
1.  Prestup  bude vybavený najneskôr do 7 pracovných dní od zaevidovania žiadosti  

na SZH. 
 
2. Ak materský klub s prestupom súhlasí a sú splnené podmienky tohto 

prestupového poriadku, SZH  žiadosť o prestup  schváli. 
 
3.  Prestup hráča bez súhlasu materského klubu sa schváli, ak sú splnené 

podmienky čl.IV.,ods.3 a/, b/, c/, d/  a  čl. X.,ods.2 a ods.4. 
 
4.  Prestup sa  zamietne, ak nebudú splnené náležitosti podľa čl. IV.,ods.3 a ods.6, 

prípadne budú odporovať čl. I.,ods.9, čl. IV.,ods.1 a ods.2., čl.X, ods. 3 a ods.4. 
 
 

VI. Rozhodovanie o hosťovaní 
 
 
1. Hosťovanie bude vybavené najneskôr do 7 pracovných dní od zaevidovania 

žiadosti na SZH. 
 
2. Ak materský klub s hosťovaním súhlasí a sú splnené podmienky tohto 

prestupového poriadku, SZH žiadosť o hosťovanie  schváli. 
 
3. Hosťovanie sa zamietne, ak nebudú splnené náležitosti podľa čl. IV.,ods.3 a ods.6, 

prípadne budú odporovať čl. I.,  ods.10, čl. IV., ods.1 a ods.2. 
 
 

VII. Oznámenie rozhodnutia o prestupe a hosťovaní 
 
 
1.  Schválené prestupy a hosťovania sa oznamujú novému klubu spolu so zaslaním 

nového registračného preukazu /pri prestupe/ resp. hosťovacieho preukazu /pri 
hosťovaní/ .   
 

2. Zamietnuté prestupy a hosťovania sa oznamujú hráčovi /žiadateľovi/ a obom   
klubom písomne alebo elektronickou poštou.  

 
3. Schválené prestupy a hosťovania v prípade nesúhlasu materského klubu sa 

oznamujú písomne alebo elektronickou poštou všetkým zainteresovaným. 
 
4.  Schválené a zamietnuté prestupy a hosťovania sa zverejňujú v Správach SZH. 
 
 
 

VIII. Odvolanie proti rozhodnutiu 
 
 



 6 

1. Hráč, materský a nový klub sa môže proti rozhodnutiu o prestupe, či hosťovaní 
odvolať najneskôr do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia o prestupe 
resp. hosťovaní na VV SZH. 

 
2.  K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za odvolanie :  
  

a/  dospelí :  - EXTRALIGA, nadnárodná súťaž     70,- EUR  
                     -  I. liga            30,- EUR   
                     -  II. liga                         30,- EUR  
                     -  ostatné súťaže                                                    10,- EUR 
b/  mládež :  -  dorastenecká liga                                                  10,- EUR 
                     -  žiactvo                                                                  10,- EUR 

 
 
3. V prípade kladného vyriešenia sporu pre odvolávajúceho sa poplatok vracia. 

V opačnom prípade poplatok prepadá v prospech SZH. 
 
 4.  Ak je odvolanie podané oneskorene, alebo nie je doklad o zaplatení poplatku, VV 

SZH odvolanie zamietne. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
5.  Rozhodnutie o odvolaní bude oznámené odvolávajúcej sa strane najneskôr do 15 

pracovných dní po prijatí stanoviska VV SZH k odvolaniu písomne alebo 
elektronickou poštou. 

 
 

IX. Hosťovanie 
 
 
1.  SZH schváli žiadosť o hosťovanie iba so súhlasom oboch klubov a hráča a  to na 

dobu dohodnutú, uvedenú na tlačive „Ohlásenie prestupu- hosťovania“,  najmenej 
však na 3 mesiace a najviac do konca prebiehajúceho súťažného ročníka. 

 
2.  Hosťovanie je možné predčasne zrušiť, najskôr však po uplynutí 3 mesiacov so 

súhlasom hráča a oboch klubov pri splnení všetkých podmienok podania tejto 
žiadosti a tohto PP. 

 
3. Hráč, ktorému je povolené hosťovanie nesmie hrať v rovnakej súťaži za materský 

klub. Pod rovnakou súťažou sa rozumie aj žiacka súťaž organizovaná iným 
KZH.  
 

4. Schválením prestupu do toho istého klubu, v ktorom je povolené hosťovanie, 
hosťovanie hráča automaticky  zaniká. 

 
5.  SZH schváli hosťovanie bez súhlasu materského klubu v prípade : 
     ak ide o hráča , ktorého materský klub nemá v príslušnej vekovej kategórii  alebo 
     najbližšej vyššej vekovej kategórii prihlásené družstvo v súťaži. 
 
6. V súťažiach riadených SZH môžu v jednom stretnutí nastúpiť maximálne traja 

hosťujúci hráči. 
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X. Výchovné 
 
 

1. Výchovné je náhrada výdavkov materskému klubu spojená s výchovou 
zmluvného hráča a rastu jeho športovej  výkonnosti do veku 23 rokov. Pre určenie 
veku hráča je rozhodujúci dátum narodenia. 

 
2. Výchovné je možné žiadať u zmluvných hráčov do 23 rokov len do 12 mesiacov 

po skončení poslednej zmluvy s materským klubom. 
 
3. Za prestup zmluvného hráča bez súhlasu materského klubu zaplatí nový klub 

materskému klubu, pokiaľ sa nedohodnú inak, výchovné vo výške:  
 

a) u hráčov od 16 do 23 rokov  
 

                -  reprezentant SR  
2.500,-EUR                                                                             
+ 500,- EUR za každý súťažný   
ročník, v ktorom bol                                  
zmluvným hráčom a odohral 
aspoň 1 oficiálne stretnutie 
(kvalifikácia, resp. účasť na 
ME, MS a OH – spresnenie 
podľa IHF, EHF) za 
reprezentačné družstvo SR od 
veku 16 rokov      

 
- nereprezentant SR                                      2.500,- EUR 

za každý súťažný ročník, pokiaľ 
bol zmluvným hráčom od veku 
16 rokov a odohral aspoň 1 
oficiálne stretnutie za materský 
klub v súťažiach SZH (KZH) 

 
b)   u hráčov do 16 rokov                                10 % z čiastky uvedenej v bode 

X., ods. 3.,písm. a) za každý 
súťažný ročník, v ktorom mal 
hráč platne zaregistrovanú 
zmluvu 

 
Výchovné uvedené v ods. 3 platí pre všetky kluby bez rozdielu, do ktorých súťaží 

sú zaradené. Čiastka 500,- EUR uvedená v odseku a), t. j. u reprezentanta SR sa 
uhrádza v prospech materského klubu. 
 
4.  Za prestup nezmluvného hráča nie je potrebný súhlas materského klubu a nový 

klub je povinný zaplatiť výchovné za hráča vo výške : 
 

a) u hráčov od 11 do 14 rokov:  400,- EUR 
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b) u hráčov od 15 do 16 rokov: 800,- EUR 
c) u hráčov od 17 do 19 rokov: 1.600,- EUR 

 
Výchovné u hráča uvedeného v bode b) - c) sa zvyšuje o čiastku 200,- EUR za 

každý súťažný ročník, v ktorom nastúpil aspoň na jedno oficiálne stretnutie za 
reprezentačné družstvo SR. Pri určení veku hráča je rozhodujúci vek k 1.7. 
kalendárneho roka, v ktorom sa prestup uskutočňuje. 
 
5.  V prípade, že nezmluvný hráč, ktorý počas hosťovania prekročil vek 19 rokov 

a následne do 12 mesiacov od skončenia hosťovania podá žiadosť o prestup do 
klubu, v ktorom hosťoval, je povinný nový klub doplatiť materskému klubu 
výchovné do sumy, ktorú stanovuje transferový poriadok pre hráčov vo veku 17 – 
19 rokov (čl. X, bod 4 c). 

 
6.  Prestup zmluvného hráča s platnou hráčskou zmluvou môže  SZH schváliť, ak sa 

materský a nový klub dohodnú na výchovnom a sú splnené náležitosti podľa čl. 
IV,ods.3. 

 
7.  K žiadosti o prestup alebo hosťovanie hráčov tých klubov, ktoré majú záväzky 

voči SZH musí byť priložená dohoda o vysporiadaní záväzkov voči SZH. Až po 
predložení dohody o spôsobe úhrady záväzkov a splnení čl. IV.,ods.3 PP, 
prerokuje TaDK SZH prestup alebo hosťovanie týchto hráčov . 

 
 

XII. Záverečné ustanovenia 
 
 

1.  Výklad tohto Prestupového  poriadku SZH vykonáva VV SZH. 
 
2.  Tento Prestupový poriadok  SZH s doplnkami schválila Správna rada SZH dňa 

13.06.2011 a platí od 01.07.2011 
 
3.  Týmto sa ruší platnosť Prestupového poriadku SZH platného od 03.10.2008 so 

všetkými následne prijatými doplnkami a dodatkami. 
 
 
 

Zmeny schválené Správnou radou SZH dňa 17.12.2013 sú uvedené 
červenou farbou. 
 


