
PRESTUPOVÝ PORIADOK SLOVENSKEJ HOKEJBALOVEJ 

ÚNIE 
 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Tento prestupový poriadok stanovuje podmienky, podľa ktorých sa uskutočňujú 

prestupy a hosťovania hráčov hokejbalu na území SR.  
 
2. Účastníci prestupového rokovania sú: 

• hráč 
• oddiel alebo klub, za ktorý je hráč registrovaný (ďalej len materský klub) 
• oddiel alebo klub, do ktorého hráč chce prestúpiť alebo hosťovať (ďalej len 

nový klub) 
 

3. O všetkých prestupoch a hosťovaniach rozhoduje matrika SHbÚ.  
 
4. Samotný akt prestupu a hosťovania uskutočňuje formou zmeny v registračnom 

preukaze matrika SHbÚ. 
 

5. Žiadosti o prestup, hosťovanie a predčasné ukončenie hosťovania sa podávajú osobne 
alebo doporučenou poštou matrike SHbÚ v období od 1.júla do 15. marca 
nasledujúceho roku (prestupné obdobie). V propozíciách súťaže môže byť termín 
ukončenia prestupového obdobia upravený podľa rozlosovania súťaže. 

 
 

 

Článok 2 
Žiadosť o prestup alebo hosťovanie 

 
1. Hráč, ktorý žiada o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania vyplní 

tlačivo „ PRESTUPOVÝ LÍSTOK“ alebo „ HOSŤOVACÍ LÍSTOK“ tlačeným 
písmom bez opráv alebo škrtania. Hráč vyplnené tlačivo vlastnoručne podpíše 
a uvedie dátum podpisu. 

 
2. Hráč požiada materský klub, aby sa vyjadril k jeho žiadosti, osobne alebo 

doporučenou poštou. Materský klub je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť hráčovi 
žiadosť späť s písomným vyjadrením a s registračným preukazom hráča. Ak klub 
nedodrží predpísanú lehotu (14 dní), bude žiadosť posudzovaná ako keď klub so 
žiadosťou súhlasí a môže byť vydaný duplikát registračného preukazu.  

 
3. Vyplnené tlačivo vrátane všetkých príloh sa zašle doporučenou poštou alebo sa 

odovzdá osobne na matriku SHbÚ.  
 
 
 



4. K vyplnenému tlačivu priloží hráč nasledujúce doklady:  
• doklad o zaplatení prestupného poplatku, poplatok sa platí za žiadosť  
      o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania vo výške:  

                        - prestup:   20,- € 
                        - hosťovanie:   14,- € 
                        - predčasné ukončenie hosťovania:   7,- € 

 
- prestup hráča do 18 rokov:  17,- € 

                        - hosťovanie hráča do 18 rokov:   10,- € 
                        - predčasné ukončenie hosťovania hráča do 18 rokov:   4,- € 
 

• doterajší registračný preukaz ( v prípade straty alebo zničenia, údaje o hráčovi, 
fotografiu 3x3,5cm)  

• hráč mladší ako 15 rokov musí mať stanovisko svojho zákonného zástupcu (na 
prestupovom lístku) 

 
5. Matrika SHbÚ prerokuje žiadosť o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie 

hosťovania do 14 dní od jej doručenia.  
 
6. Matrika SHbÚ žiadosť o prestup, hosťovanie alebo predčasné ukončenie hosťovania 

neprerokuje:  
• ak bola podaná mimo stanovené prestupné obdobie 
• ak nemá niektorú zo stanovených náležitostí  
• ak nemá hráč ukončené hosťovanie (ak ide o prestup) 
• ak má klub zastavené prestupy 

 
7. Hráč nemôže žiadať o prestup alebo hosťovanie ak má podmienečne alebo 

nepodmienečne zastavenú činnosť.  
 
 

Článok 3 

Rozhodovanie o prestupoch 
 

1. Matrika SHbÚ žiadosť o prestup schváli, ak je hráč v materskom klube registrovaný 
najmenej 3 mesiace a ak súhlasí s prestupom materský klub.  

 
2. Matrika SHbÚ žiadosť o prestup schváli aj napriek nesúhlasu materského klubu:  

• ak ide o opakovaný prestup do toho istého klubu po uplynutí 12 mesiacov od 
zamietnutia pôvodného prestupu (toto neplatí, ak hráč v uvedenej čakacej dobe 
podá žiadosť o prestup alebo hosťovanie do iného klubu, počas tejto doby hráč 
môže hrať za materský klub) 

• ak ide o opakovaný prestup do toho istého klubu po uplynutí 12 mesiacov od 
zamietnutia pôvodného prestupu ( toto neplatí, ak hráč v uvedenej čakacej 
dobe podá žiadosť o prestup alebo hosťovanie do iného klubu, počas tejto doby 
hráč nemôže hrať za materský klub) 

 
• ak ide o hráča, ktorý pred začatím novej sezónny nie je riadne uvedený ani na 

jednej súpiske klubu alebo na tlačive „VIAZANÍ HRÁČI“. Takýto prestup sa 
môže umožniť najskôr 1.2. príslušnej sezóny. 



• ak ide o hráča mladšieho ako 21 rokov, pokiaľ nový klub uhradí materskému 
klubu odstupné vo výške 70,- € za každú začatú sezónu, v ktorej bol hráč 
registrovaný v materskom klube. Prestup v tomto prípade bude povolený až po 
predložení dokladu o zaplatení  

• ak ide o prestup hráča mladšieho ako 18 rokov, ktorého materský klub nemá 
v majstrovských súťažiach družstvo príslušnej vekovej kategórie 

• ak ide o prestup dospelého hráča, ktorého materský klub nemá 
v majstrovských súťažiach družstvo dospelých 

• ak ide o prestup hráča, ktorý čestným prehlásením potvrdí, že v uplynulých 
2 sezónach nenastúpil na žiadne stretnutie za materský klub 

 
3. Ak klub zanikne alebo sa neprihlási do majstrovských súťaží, môže hráč prestúpiť do 

nového klubu bez vyjadrenia materského klubu aj mimo prestupové obdobie. 
Prestupový lístok potvrdí namiesto materského klubu matrika SHbÚ.  

 
4. Matrika SHbÚ žiadosť o prestup zamietne, ak nie sú splnené podmienky pre jej 

schválenie (odst.1-3). 
 

 

 

Článok 4 

Rozhodovanie o hosťovaní 
 

1. Hráč môže požiadať matriku SHbÚ o: 
• hosťovanie 
• hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart) 

 
2. Matrika SHbÚ schváli žiadosť o hosťovanie so súhlasom obidvoch klubov na dobu 

stanovenú na hosťovacom lístku, najmenej na 1 mesiac, najviac však do konca 
príslušnej sezónny. 

 
3. Hosťovanie sa môže predčasne zrušiť so súhlasom hráča a obidvoch klubov najskôr 

však po 1 mesiaci.  
 

4. Matrika SHbÚ schváli žiadosť o hosťovanie napriek nesúhlasu materského klubu, ak 
ide o hráča, ktorý je žiakom školy alebo učilišťa mimo sídla materského klubu a nový 
klub je v mieste alebo v najbližšom okolí prechodného pobytu. Hosťovanie sa vždy 
ukončí, ak už nie je dôvod, kvôli ktorému bolo hosťovanie schválené aj napriek 
nesúhlasu materského klubu. 

 
5. Hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart): 

• tento typ hosťovania sa v priebehu sezóny u konkrétneho hráča môže 
uzavrieť iba raz a to len do jedného družstva súťaže, v ktorej neštartuje jeho 
materský klub. Hráč môže za materský klub aj družstvo, do ktorého má 
uzavreté hosťovanie medzi súťažami (striedavý štart) štartovať v dobe 
platnosti hosťovania bez obmedzenia.  

• hráči starší ako 21 rokov môžu uzavrieť takéto hosťovanie len na dobu do 
31.12. príslušnej sezónny 



• hráči mladší ako 21 rokov môžu uzavrieť takéto hosťovanie až do konca 
príslušnej sezóny 

 
6. Z hráčov hosťujúcich podľa odst. 5 môžu v jednom stretnutí za príslušné družstvo 

nastúpiť maximálne 4 hráči. Prekročenie uvedeného počtu sa považuje za 
neoprávnený štart hráča (hráčov) a disciplinárne sa trestá. 

 
 

 

Článok 5 
Oznamovanie rozhodnutia 

 
1. Prestupy a hosťovania schválené napriek nesúhlasu materského klubu sa materskému 

klubu oznamujú písomne doporučenou poštou.  
 
2. Zamietnuté prestupy a hosťovania sa oznamujú obidvom klubom písomne 

doporučenou poštou, materský klub je povinný o tejto skutočnosti informovať hráča. 
 

Článok 6 
Odvolanie 

 
1. Účastníci prestupového rokovania sa môžu proti rozhodnutiu matriky SHbÚ   odvolať 

písomne doporučenou poštou do 14 dní od doručenia rozhodnutia.  
 
2. Ak je odvolanie podané neskoro alebo neoprávnene odvolanie sa zamietne. 

 
3. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky podania, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri hlásení prestupu, hosťovania, 

predĺženia a predčasného zrušenia hosťovania koná materský a nový klub, musí 
obsahovať podpis funkcionára klubu prípadne pečiatku klubu, inak sú neplatné 
a matrika SHbÚ ich neberie do úvahy.  

 
2. Kluby môžu zaslať na matriku SHbÚ mená a podpisy funkcionárov, ktorí sú 

oprávnení podpisovať za klub doklady v prestupovom rokovaní, inak budú 
považované podpisy všetkých funkcionárov klubu za právoplatné. 

 
3. Prestupné náležitosti môže za hráča, ktorý ich predpísaným spôsobom podpísal, 

odosielať a odovzdávať ktokoľvek. Orgány činné v prestupovom rokovaní 
neprerokovávajú spory vzniknuté z týchto vzťahov. 

 
4. V prestupovom rokovaní sa neuznávajú žiadne záväzky zo zmlúv o prestupoch 

a hosťovaniach medzi klubmi. 
 



5. Porušenie ustanovení tohto poriadku je disciplinárnym previnením. 
 

6.  Zmeny a doplnky tohto poriadku vykonáva VV SHbÚ, jeho výklad uskutočňuje 
prostredníctvom poverených komisií.  

 
7. Tento prestupový poriadok schválila Rada SHbÚ dňa 8. 9. 2007 a platí dňom 

schválenia. 
 
 

MEDZINÁRODNÉ PRESTUPY   

 
 

 
Článok 1 

Základné ustanovenie 
 

 
1. Prestupy hráčov medzi zväzmi v pôsobnosti ISBHF sa riadi prestupovým poriadkom 

ISBHF. ISBHF preberá zodpovednosť za všetky prestupy hráčov v zmysle ustanovení 
prestupového poriadku ISBHF. To znamená,  administratívne riešenie prestupov, 
úschovu prestupových certifikátov, vydávanie hráčskych oprávnení a tiež 
prerokovanie sporov, vzniknutých pri prestupoch medzi zväzmi, alebo pri odmietnutí 
uvoľniť hráča pre reprezentačné družstvo.  

 
 
 

Článok 2 
Prerokovania 

 
1. Administratívne prerokovanie prestupu je v kompetencií sekretariátu ISBHF. Za 

každý prestup musí prijímací zväz alebo klub uhradiť poplatok vo výške 20 CHF 
a bankové náklady.  

 
2. Hráčske oprávnenie pre nový zväz / klub je platné od dátumu potvrdenia prestupu 

sekretariátom ISBHF (kópia sa zasiela bývalému i novému zväzu). 
 

3. Námietky proti priebehu a rozhodnutiu prerokuje a definitívne rozhodne druhá 
a posledná inštancia – zmierovacia komisia ISBHF (ISBHF Appeal Committe), 
pričom musia byť uhradené skutočne vzniknuté náklady. 

 
 
 

Článok 3 
Priebeh 

 
1. Formulár o medzinárodnom prestupe musí byť riadne vyplnený vo všetkých 

kolónkach. Po podpísaní hráčom a potvrdení novým (prijímajúcim) klubom sa 
formulár zašle na vyjadrenie materskému (uvoľňujúcemu) klubu. 



 
2. Materský klub vráti novému klubu prestupový formulár s písomným vyjadrením do 14 

dní od jeho prevzatia.   
 

3. Riadne vyplnený a podpísaný prestupový formulár zašle nový klub spoločne 
s dokladom o uhradení prestupového poplatku ISBHF na národný zväz, pod ktorý 
spadá materský (uvoľňujúci) klub. 

 
4. V prípade, že nový klub nedostane vyjadrenie od materského klubu do 14 dní od 

odovzdania prestupového formulára, má nový klub právo zaslať žiadosť o prestup 
priamo na príslušný národný zväz. Žiadosť sa zasiela spolu s dokladom o uhradení 
prestupového poplatku ISBH na národný zväz, pod ktorý spadá materský klub.  

 
5. Národný zväz materského klubu prerokuje žiadosť o prestup do 14 dní od doručenia 

žiadosti. 
 

6. Po prerokovaní prestupu zašle národný zväz žiadosť o prestup spoločne so svojim 
vyjadrením na sekretariát ISBHF. 

 
7. Sekretariát ISBHF prekontroluje žiadosť o prestup a všetky jeho náležitosti a rozhodne 

o udelení hráčskeho oprávnenia. Kópie rozhodnutia zašle na obe národné zväzy, 
ktorých kluby sú účastníkmi prestupového konania. Národné zväzy zaistia 
informovanie o výsledku prestupového konania zúčastneným klubom.  

 
8. V prípade, trvalého prestupu či limitovaného prestupu (hosťovania) hráča zo SR do 

zahraničia zaistí materský klub odovzdanie registračného preukazu príslušného hráča 
na matriku SHbÚ. Ak tak materský klub neurobí vystavuje sa disciplinárnemu postihu.  

 

 
Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Výklad tejto smernice vykonáva VV SHbÚ v súlade s predpismi ISBHF.  
 
2. Túto smernicu schválila Rada SHbÚ dňa 8. 9. 2007 a platí dňom schválenia. 

 

 
 


