
Prestupový poriadok 
Slovenského šermiarskeho zväzu 

________________________________________________________________________ 
 
 
1. Pretekár môže požiadať o prestup z „materského“ klubu/oddielu do iného klubu/ 

oddielu. Žiadosť môže podať len v prestupovom termíne. 
 
2. Prestupový termín je od 30.06. do 1.09. kalendárneho roka. 
 
3. Pretekár zašle na Slovenský šermiarsky zväz vyplnený formulár žiadosti o prestup. 

Formulár žiadosti o prestup je prílohou tohoto prestupového poriadku. Súčasťou 
žiadosti o prestup musí byť vyjadrenie „materského“ klubu/oddielu a vyjadrenie 
klubu/oddielu, do ktorého chce pretekár prestúpiť. Kluby/oddiely sú povinné vyjadriť 
sa k žiadosti o prestup. V prípade, že sa „materský“ klub/oddiel nevyjadrí do 10 dní 
k podanej žiadosti, prestup bude uskutočnený bez nároku na prestupovú cenu pre 
tento klub/oddiel. 

 
4. Do vybavenia prestupu sa môže pretekár zúčastňovať na súťažiach organizovaných 

na Slovensku a súťažiach zaradených do Slovenského pohára len za „materský“  klub 
/oddiel. Právo pretekára reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodných 
podujatiach – olympijských hrách, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, 
svetových pohároch a nominačných pretekoch – zostáva nedotknuté. 

 
5. V prípade súhlasu oboch klubov/oddielov sa môže prestup uskutočniť v prestupovom 

termíne. 
 
6. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je po súhlase oboch oddielov možné 

uskutočniť prestup pretekára i mimo prestupového termínu. 
 
7. V prípade, že „materský“ klub/oddiel alebo klub/oddiel, do ktorého chce pretekár 

prestúpiť, nesúhlasí s prestupom, môže pretekár požiadať o prerokovanie prestupu 
Slovenský šermiarsky zväz. 

 
8. Pri naplnení bodu 6. tohto poriadku, Športovo-technická komisia Slovenského 

šermiarskeho zväzu prerokuje žiadosť pretekára o prestup a svoj návrh postúpi 
Predsedníctvu Slovenského šermiarskeho zväzu na rozhodnutie. 

 
9. Odporúčaná prestupová cena za pretekára sa skladá z troch častí: 

a) za každú odtrénovanú sezónu 70,- EUR 
b) za umiestnenie v Slovenskom pohári v predchádzajúcej sezóne: 
  

Kategória 
Umiestnenie 

Žiaci 
Žiačky 

Kadeti 
Kadetky 

Juniori 
Juniorky 

Seniori 
Seniorky 

  1. –   5. miesto 100,- € 166,- € 333,- € 498,- € 
  6. – 10. miesto 75,- € 125,- € 250,- € 333,- € 
11. – 20. miesto 50,- € 83,- € 166,- € 250,- € 



 
Ak sa pretekár umiestnil vo viacerých kategóriách, tak sa počíta iba najvyššia 
suma. 

c) za každý bod získaný v predchádzajúcej sezóne vo svetovom pohári juniorov  
17,- EUR  a vo svetovom pohári seniorov 34,- EUR.  

 
10. V prípade nesplnenia podmienok prestupu stanovených Predsedníctvom Slovenského 

šermiarskeho zväzu platí bod 4. tohto poriadku. Po uplynutí jedného roka sa suma za 
prestup zníži o 50 %. Ostatné rozhodnutia stanovené Predsedníctvom Slovenského 
šermiarskeho zväzu ostávajú v platnosti. Po uplynutí 2 rokov od rozhodnutia 
Predsedníctva Slovenského šermiarskeho zväzu môže pretekár prestúpiť do 
ktoréhokoľvek klubu/oddielu bez nároku „materského“ klubu/oddielu na prestupovú 
cenu. 

 
11. Každý pretekár i pri prerušení činnosti zostáva kmeňovým členom oddielu/klubu, 

v ktorom  bol naposledy registrovaný, najdlhšie však na obdobie 2 rokov (t.z. pokiaľ 
opäť zaháji svoju činnosť v inom oddiele/klube pred uplynutím  2 rokov, musí splniť 
podmienky pre prestup). Po uplynutí 2 rokov od prerušenia činnosti môže požiadať 
o registráciu v ktoromkoľvek oddiele/klube.  

      Prestupujúci pretekár sa môže aj v priebehu dvojročného obdobia zaregistrovať   
      v novom klube/oddiele, avšak do vysporiadania záväzku voči pôvodnému    
      klubu/oddielu nemôže  štartovať na žiadnej oficiálnej šermiarskej súťaži. 

 
12. Pokiaľ nie je písomný doklad o termíne prerušenia činnosti v oddiele/klube, za tento 

termín sa považuje koniec sezóny (t.j.30.06.), v ktorom bol naposledy registrovaný. 
 
13. O všetkých sporných prípadoch rozhoduje Predsedníctvo Slovenského šermiarskeho 

zväzu, ktoré podáva aj výklad k Prestupovému poriadku Slovenského šermiarskeho 
zväzu. 

 
14. Prestupový poriadok Slovenského šermiarskeho zväzu nadobúda platnosť dňom 

01.09.2010. 
 
 
V Bratislave dňa 28. 6.  2010 
 
 
 
 
           Predsedníctvo 
      Slovenského šermiarskeho zväzu 
 


