
PRESTUPOVÝ PORIADOK 
 

SLOVENSKEJ  FEDERÁCIE  KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ 
 

 
I. PREAMBULA 

 
a) Prestupový poriadok (PP) ur�uje podmienky, pod�a ktorých sa  uskuto��ujú zmeny 

klubovej príslušnosti  v rámci SFKBU. 
b) Pod pojmom klub sa rozumie TJ, oddiel alebo klub karate, ktorý je �lenom SFKBU. 
c) Prestupový poriadok (PP) má zamedzi�: 

1.) neoprávnenému štartu pretekára za viac klubov, 
2.) neodôvodnenému striedaniu príslušnosti k materskému klubu. 

d) Ustanovenia PP sú záväzné pre všetkých �lenov SFKBU a jeho záväzný výklad   
vykonáva Prezidentská rada spolu s športovo-technickou komisiou SFKBU. 

e) PP a jeho zmeny schva�uje konferencia SFKBU a zverej�uje sekretariát SFKBU na 
WEB stránke SFKBU. 

f) Prestupový poriadok bol schválený konferenciou SFKBU d�a 25.11.2006 a nadobúda 
platnos� d�a 1.1.2007. 

 
II. KME�OVÁ PRÍSLUŠNOS� 

 
a) Kme�ovým príslušníkom družstva príslušného klubu sa stáva športovec, ktorý je 

�lenom klubu ( riadnym alebo pridruženým ).  
b) Kme�ová príslušnos� trvá od d�a svojho vzniku do konca kalendárneho roka, 

nasledujúceho po roku v ktorom pretekár požiadal o prestup alebo o ukon�enie �lenstva 
a toto mu bolo materským klubom odmietnuté. Výnimku tvorí zmena kme�ovej 
príslušnosti z dôvodu prestupu. 

c) Kme�ová príslušnos� sa získava k družstvu danej vekovej kategórie. Táto príslušnos� 
nevylu�uje získanie druhej kme�ovej príslušnosti v inej vekovej kategórii a to, pri 
udelení hos�ovania, aj k družstvu iného klubu. 

d) Pretekár, ktorý získal pod�a tohto �lánku kme�ovú príslušnos�, nemôže štartova� na 
majstrovských sú�ažiach družstiev za iné družstvo v danej vekovej kategórii len na 
základe zmeny klubovej príslušnosti. 

e) Záznam o kme�ovej príslušnosti v Preukaze SFKBU vykonáva: 
a) u pretekárov ktorí idú prvý krát na sú�až klub, kde sú �lenmi, 
b) u pretekárov ktorí štartujú za iný klub, než boli prvý krát registrovaní, nový 

klub, za ktorý štartujú, registrácia však musí by� podpísaná predsedom klubu, 
ktorý pretekár opúš�a s uvedením dátumu ukon�enia �lenstva, 

c) v prípadoch, kde to ur�uje tento poriadok, ŠTK. 
 

III. PODMIENKY PRESTUPU 
 
a) Športovec môže požiada� o prestup najviac 1-krát po�as jedného kalendárneho roku a to 

v termínoch k 1.1 a k 1.7.  
b) Toto sa nevyžaduje u prestupov vojakov a prestupov súvisiacich so zmenou bydliska 

pretekára do iného mesta, ke� prestupuje do klubu v mieste nového bydliska. 
V takomto prípade je klub v ktorom je pretekár pôvodne registrovaný povinný povoli� 
prestup kedyko�vek a na požiadanie. Ak tak tento klub neu�iní, ŠTK rozhodne o zmene 
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�lenstva bez súhlasu klubu  v ktorom je pretekár registrovaný. V tomto prípade 
namiesto materského klubu podpisuje v preukaze karate prestup predseda ŠTK. 

c) Športovec môže žiada� prestup i vtedy, ak má zastavenú pretekársku �innos�.  
d) O prestup možno požiada� len do jedného klubu. 
e) Kluby sa môžu dohodnú� na finan�nom vyrovnaní pri prestupe. 
f) Prestup pretekára sa neohlasuje ŠTK, ani PR, len sa v zmysle tohto prestupového 

poriadku vykoná zápis do preukazu karate.  
g) ŠTK kontroluje dodržiavanie termínov prestupu a ostatných pravidiel súvisiacich 

s prestupom len na základe námietky alebo protestu �lena SFKBU. V prípade ich 
porušenia dáva podnet PR na postih toho subjektu, ktorý poriadok porušil obmedzením 
štartu na sú�ažiach SFKBU. 

h) Pretekár žiada o prestup bu� ústne, alebo doporu�eným listom na tla�ive „Ohlásenie 
prestupu" materský klub. 

i) V prípade, ak sa materský klub písomne nevyjadrí žiadate�ovi k žiadosti o prestup v 
lehote do 30 dní od doru�enia „Ohlásenia prestupu“, považuje sa jeho konanie za tichý 
súhlas s prestupom. V tomto prípade namiesto materského klubu podpisuje v preukaze 
karate prestup predseda ŠTK. 

j) Pretekár zašle na ŠTK SFKBU tla�ivo "Ohlásenie prestupu", na ktorom je potvrdené 
jeho prevzatie materským klubom alebo tla�ivo, sprievodný list a podací lístok, ktorým 
bolo "Ohlásenie prestupu" zaslané na klub poštou. K uvedeným dokladom priloží svoj 
preukaz karate. 

k) ŠTK SFKBU, po overení, že klub sa skuto�ne k prestupu nevyjadril v stanovenej lehote 
30 dní, vykoná namiesto materského klubu záznam o prestupe v preukaze karate. 
Zárove� vykoná v preukaze karate zmenu v kme�ovej príslušnosti. Následne vykoná 
zápis do preukazu nový klub. 

l) Ohlásený prestup nemôže športovec odvola�. 
m) Preukaz karate je dokladom pretekára. Ak ho má klub z akýchko�vek dôvodov v držbe, 

je povinný ho na požiadanie vráti�. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok 
disciplinárny postih. 

 

IV. ROZHODNUTIE O PRESTUPE 
 
a) O prestupoch, ohlásených pod�a tohto PP, rozhodujú kluby samotné, pokia� došlo 

k dohode medzi nimi. 
b) V prípadoch, že sa materský a nový klub o prestupe športovca nedohodnú, rieši prestup 

ŠTK prípadne  PR pod�a tohto poriadku. 
c) Podmienkou pre riešenie prestupu ŠTK pod�a tohto poriadku je úhrada finan�ného 

vkladu na ú�et SFKBU prestupujúcim športovcom alebo klubom, do ktorého sa prestup 
požaduje vo výške 2 000,-SK. 

d) Rozhodnutie o prestupe môže by� vyslovené len v znení: 
1) prestup sa schva�uje, 
2) prestup sa pozastavuje za ú�elom dôkladného prešetrenia, 
3) prestup sa zamieta . 

e) Rozhodnutie o prestupe ktorý je riešený v rámci kompetencie ŠTK zašle doporu�eným 
listom: 

1)  športovcovi 
2)  obom zú�astneným klubom 
3)  PR SFKBU 
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V. ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PRESTUPE 
 
a) Proti rozhodnutiu o prestupe môže športovec alebo klub poda� odvolanie k PR SFKBU. 

Termín pre podanie odvolania je 15 dní odo d�a rozhodnutia.  
b) K odvolaniu je nutné zloži� pe�ažný vklad 2500,- Sk. Vklad sa poukáže na ú�et SFKBU 

poštovou poukážkou, ktorej jeden diel sa priloží k odvolaniu. 
c) Odvolanie po uplynutí stanovenej lehoty 15 dní alebo podané bez ústrižku poštovej 

poukážky sa považuje  za nepodané. Dodato�né poukázanie vkladu alebo poukázanie 
inou formou je bezpredmetné. 

d) Odvolací orgán prerokuje odvolanie na svojom najbližšom zasadaní. Jeho rozhodnutie 
je kone�né. 

e) Ak je odvolaniu vyhovené, vklad sa vracia. Ak nie je odvolaniu vyhovené, vklad 
prepadá prospech SFKBU. 

f) Podanie odvolania nemá odkladný ú�inok na platnos� rozhodnutia. Ak odvolací orgán 
vyhovie odvolaniu, vykoná v preukaze karate športovca nový záznam a zruší prípadnú 
novo vzniknutú kme�ovú príslušnos�. 

g) Ak je pretekár individuálnym �lenom SFKBU, môže štartova� na sú�ažiach 
nevyžadujúcich nomináciu alebo pozvanie za svoju osobu s prázdnou kolónkou 
�lenstvo v klube. 

 

VI. PRESTUPY VOJAKOV 
 
a) Pri nástupe na ZVS pretekár môže požiada� o prestup obvyklým spôsobom. Materský 

klub má povinnos�  s prestupom do klubu v sídle posádky športovca súhlasi�, informuje 
však doporu�eným listom ŠTK. 

b) Pri ukon�ení ZVS sa športovec sa musí vráti� do klubu, ktorého bol �lenom pred 
nástupom na ZVS. Klub, ktorého bol športovec �lenom po�as výkonu ZVS, je povinný 
súhlasi� s prestupom. 

c) Ak tak tento klub neu�iní, ŠTK SFKBU v preukaze karate zruší športovcovi kme�ovú  
príslušnos� získanú po�as výkonu ZVS (aj ke� bola získaná v civilnom klube). 

d) Pre prestup vojaka z povolania platia v obdobne pravidlá PP ako u vojaka ZVS. 
 

VII. HOS�OVANIE 
 
a) Hos�ovanie umož�uje štart športovca za iný klub bez straty príslušnosti k materskému 

klubu. 
b) Hos�ovanie je možné v dvoch alternatívach : 

1) Hos�ovanie absolútne - športovec môže po�as trvania hos�ovania štartova� v 
sú�ažiach jednotlivcov a družstiev iba za klub, do ktorého má hos�ovanie povolené. 

2) Hos�ovanie obmedzené - športovec štartuje po�as trvania hos�ovania v inom klube 
než v materskom, len v sú�aži družstiev. V sú�ažiach jednotlivcov štartuje za 
materský klub. 

c) Hos�ovanie sa zaznamenáva do preukazu karate v rubrike "Poznámky“. V zázname 
musí by� uvedený druh hos�ovania (absolútne, alebo obmedzené), dátum za�atia 
hos�ovania, potvrdené pe�iatkou materského klubu a podpisom jeho predsedu. Pri 
zázname o obmedzenom hos�ovaní musí by� uvedená aj veková kategória príslušnej 
sú�aže. 

d) Hos�ovanie pod�a môže udeli� iba materský klub.  
e) Proti stanovisku materského klubu nepovoli� hos�ovanie sa nemožno odvola�. 
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f) Športovcovi, ktorý získal kme�ovú príslušnos� pod�a �lánku I., možno v priebehu 
kalendárneho roku udeli� hos�ovanie v danej vekovej kategórii len do družstva 
štartujúceho v dlhodobej sú�aži vyššej úrovne, než družstvo, ku ktorému športovec 
kme�ovú príslušnos� už získal.  

g) Hos�ovanie za�ína odo d�a udelenia. 
h) Hos�ovanie možno ukon�i� len k 31.12. ktoréhoko�vek roku, nie však so spätnou 

platnos�ou okrem prípadov nástupu na ZVS. 
i) D�om nástupu základnej vojenskej služby sa ruší udelené hos�ovanie za civilný klub, 

ak pretekár prestúpi do klubu karate v mieste posádky. Záznam o zrušení hos�ovania 
vykoná pred nástupom na ZVS materský klub, alebo po nástupe na ZVS na základe 
požiadania ŠTK. 

j) Športovec, ktorý má záujem štartova� v príslušnom kalendárnom roku v niektorom 
zahrani�nom klube karate, predloží písomnú žiados� so súhlasom materského klubu 
na sekretariát SFKBU. Ak ide o reprezentanta SR, ktorý má uzavretú pretekársku 
zmluvu s SFKBU, PR postupuje pri posudzovaní žiadosti o hos�ovanie pod�a tejto 
zmluvy. 

k) Pokia� pretekár plní zmluvu, alebo nejde o reprezentanta s uzavretou zmluvou, PR 
vysloví s hos�ovaním súhlas. 

l) Pokia� pretekár hrubo neplní povinnosti zo zmluvy, PR môže hos�ovanie zamietnu�, 
pokia� sa nedohodne s pretekárom na zmene zmluvy. 

m) Súhlas SFKBU s hos�ovaním do zahrani�ného klubu platí vždy len do konca 
kalendárneho roku. 

n) SFKBU vedie evidenciu pretekárov, ktorí majú povolené hos�ovanie do zahrani�ného 
klubu. 

o) Ak športovec štartuje za zahrani�ný klub bez povolenia SFKBU, ide o nepovolený štart 
a SFKBU môže v prípade poškodenia záujmov SFKBU zavies� proti nemu 
disciplinárne  konanie a obmedzi� mu štart na sú�ažiach organizovaných SFKBU, alebo 
za reprezentáciu SR. 

 

VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
a) Prestup alebo hos�ovanie je viazané na platnos� preukazu karate. 
b) Záznamy o prestupe alebo hos�ovaní môžu v preukaze karate vykonáva� len oprávnení 

funkcionári príslušných orgánov v súlade s týmto poriadkom. 
c) Športovec sám alebo iná neoprávnená osoba nesmie vykonáva� žiadne záznamy alebo 

opravy záznamov. 
d) Všetky záznamy musia by� vykonané �itate�ne a potvrdené pe�iatkou príslušného 

orgánu a podpisom oprávnenej osoby. 
e) Záznamy nesmú by� gumované, mazané alebo ne�itate�ne škrtané. Chybné záznamy sa 

preškrtnú tak, aby bol pôvodný text �itate�ný a doplnia sa údajom, kto opravu vykonal. 
f) Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnos� záznamu. 
g) Všetok písomný styk súvisiaci s prestupom sa vykonáva zásadne formou doporu�ených 

poštových zásielok. Pre termín plnenia je rozhodujúci dátum poštového pe�iatky alebo 
podpisu preberajúcej osoby . 

h) Listová zásielka sa považuje za doru�enú, ak príjemca bol na adrese uvedenej v adresári 
h�adaný poštovým doru�ovate�om a pošta vykonala obvyklým spôsobom pokus 
o doru�enie. V tomto prípade sa za de� doru�enia považuje de� nasledujúci po dni  
odoslania  listu. 

i) Prestup alebo udelenie hos�ovania iným spôsobom, ako je stanovené v tomto PP, je 
neplatné. 
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j) Prestupový poriadok sa nevz�ahuje na pretekára, ktorý vstupuje do SFKBU, alebo jeho 
klub zo SFKBU vystúpil. Takýto pretekár sa môže zaregistrova� v ktoromko�vek klube, 
a to ako nový pretekár. 
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Príloha �. 1 – tla�ivo „Ohlásenie prestupu“ 
 
 

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE  A BOJOVÝCH UMENÍ 
 
 

Ohlásenie prestupu 
 
 

Priezvisko:...........................................................Meno: .......................................................... 
 
Dátum narodenia: ............................................... 
 
Adresa:.......................................................................................PS�: ....................................... 
 
 
Hlási prestup 
 
Z klubu: ....................................................................................... 
 
Do klubu: ..................................................................................... 
 
Od dátumu: .................................................................................. 
 
 
V ....................................................... d�a ................................... ...................................... 
 vlastnoru�ný podpis 
 športovca 
 
 
 .......................................................................................................................................... 
 Súhlas zákonného zástupcu neplnoletého športovca a jeho právny vz�ah k športovcovi 
__________________________________________________________________________ 
Vyjadrenie materského klubu: 
 
 
 ..................................... 
 pe�iatka a dva podpisy 
__________________________________________________________________________ 
Vyjadrenie ŠTK SFKBU: 
 
 
V ....................................................... d�a .......................... .................................... 
 pe�iatka a podpis 


