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Prestupový poriadok SZJ č.1/2010, č.2/2011, č.3/2017.
0.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Prestupový poriadok (PPJ) určuje podmienky, podľa ktorých sa uskutočňujú
zmeny klubovej príslušnosti v rámci Slovenského zväzu juda.
Pod pojmom klub sa rozumie: TJ, oddiel alebo klub juda.
Prestupový poriadok juda (PPJ) má zamedziť:
a) neoprávnenému štartu pretekára za viac klubov,
b) neoprávnenému štartu pretekára za jeden klub v niekoľkých nadradených
majstrovských súťažiach jednej vekovej kategórie,
c) neodôvodnenému striedaniu príslušnosti k materskému klubu.
Ustanovenia PPJ sú záväzné pre všetkých členov SZJ a jeho záväzný výklad
vykonáva športovo-technická komisia SZJ.
Zmeny PPJ schvaľuje Výkonný výbor SZJ a zverejňuje sekretariát SZJ.
Prestupový poriadok schválil VV SZJ a nadobúda platnosť dňa 1.2.2017.

1.
1.1.
1.1.1.

KMEŇOVÁ PRÍSLUŠNOSŤ
Vznik kmeňovej príslušnosti
Kmeňovým príslušníkom družstva príslušného klubu sa stáva športovec,
ktorý je:
a) uvedený na základnej súpiske družstva pre dlhodobú majstrovskú súťaž,
b) v priebehu kalendárneho roku po tretíkrát uvedený v zostave družstva pre
stretnutie v majstrovských súťažiach družstiev dlhodobých alebo
jednorázových,
c) uvedený na súpiske družstva, ktoré postúpilo z kvalifikačného turnaja o
postup do dlhodobej majstrovskej súťaže.

1.1.2.

Kmeňová príslušnosť trvá od dňa svojho vzniku do konca kalendárneho roka,
v ktorom bola získaná. Výnimku tvorí zmena kmeňovej príslušnosti z dôvodu
prestupu.

1.1.3.

Kmeňová príslušnosť sa získava k družstvu danej vekovej kategórie.
Táto príslušnosť nevylučuje získanie druhej kmeňovej príslušnosti v inej
vekovej kategórii a to, pri udelení hosťovania, aj k družstvu iného klubu.

1.1.4.

Pretekár, ktorý získal podľa čl. 1.1. kmeňovú príslušnosť, môže štartovať v
majstrovských súťažiach družstiev za iné družstvo v danej vekovej kategórii
len na základe povolenia dvojitého štartu (čl.7.1.3.).

1.1.5.

Záznam o kmeňovej príslušnosti v elektronickej evidencii SZJ o príslušnosti
k základnej súpiske družstva" u pretekárov podľa čl.1.1.1. – eviduje
sekretariát SZJ,

1.2.
1.2.1.

Povinnosť záznamu
Povinnosť predložiť identifikačnú kartu SZJ k vykonaniu záznamu o
kmeňovej príslušnosti príslušného športovca má:
a) u pretekárov podľa čl. 1.1.1. písm. a) - klub, ktorý posiela prihlášku na
súťaž so základnou súpiskou družstva v zmysle príslušného rozpisu
súťaže,
b) u pretekárov podľa čl. 1.1.1. písm. b) a písm. c) – vedúci družstva, tréner
alebo pretekár.
Ak nemožno, vo výnimočnom prípade, túto povinnosť splniť na mieste
turnaja, musí vedúci družstva alebo tréner, uvedenú skutočnosť do 7 dní
písomne oznámiť ŠTK riadiaceho zväzu k vykonaniu zápisu.
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1.2.2.

Zanedbanie povinnosti podľa čl. 1.2.1. sa postihuje disciplinárnym konaním
voči vedúcemu družstva, trénerovi alebo pretekárovi.

2.
2.1.

PODMIENKY PRESTUPU
Športovec môže požiadať o prestup najviac 2-krát počas jedného
kalendárneho roku. Medzi prvým a druhým prestupom musí uplynúť doba
najmenej 6 mesiacov (napr. 1.3. až 1.9.).

2.2.

Športovec môže žiadať prestup aj vtedy, ak má zastavenú pretekársku
činnosť. Schvaľujúci orgán prihliadne k tejto skutočnosti.

2.3.

O prestup možno požiadať len do jedného klubu.

3.

OHLÁSENIE PRESTUPU
Všetok administratívny styk súvisiaci s prestupom sa vykonáva zásadne
formou:
a) elektronickej evidencie SZJ,
b) prostredníctvom doporučených poštových zásielok,
c) papierovou formou na základe proti podpisu.

3.1.

Pretekár čitateľne vyplní 2 exempláre tlačiva "Ohlásenie prestupu" - príloha
č. 1, vo všetkých rubrikách perom alebo písacím strojom. V tlačive nesmú
byť žiadne údaje opravované.
Pri ohlásení prestupu neplnoletého športovca, tlačivo musí podpísať jeho
zákonný zástupca (napr. rodič).
Vyplnené tlačivá predloží materskému klubu k vyjadreniu. Materský klub na
jednej kópii tlačiva potvrdí prevzatie tlačiva "Ohlásenie prestupu" a na
druhom exemplári, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia, vyjadrí svoje
stanovisko k prestupu a jeho zdôvodnenie. Tlačivo možno doručiť
materskému klubu aj poštou - doporučeným listom. Ako doklad o prevzatí
"Ohlásenia" slúži poštou potvrdený podací lístok.

3.2.

Pretekár zašle tlačivo "Ohlásenie prestupu" ŠTK SZJ pre vykonanie zmeny v
evidencii pretekárov a vyznačenie zmeny kmeňovej príslušnosti podľa čl. 1.2.

3.3.

V prípade nesúhlasu materského klubu s prestupom, pretekár zašle na ŠTK
SZJ materským klubom potvrdené tlačivo "Ohlásenie prestupu" aj s jej
vyjadrením pre rozhodnutie o prestupe.
Zároveň písomne uvedie dôvody, pre ktoré o prestup žiada.

3.4.

V prípade, ak sa materský klub písomne nevyjadrí žiadateľovi k žiadosti o
prestup v lehote podľa čl. 3.1., považuje sa jej konanie za tichý súhlas s
prestupom.
Pretekár zašle na ŠTK SZJ tlačivo "Ohlásenie prestupu", na ktorom je
potvrdené jeho prevzatie materským klubom alebo tlačivo, sprievodný list a
podací lístok, ktorým bolo "Ohlásenie prestupu" zaslané na klub poštou.
ŠTK SZJ, po overení, že klub sa skutočne k prestupu nevyjadril v stanovenej
lehote 30 dní, vykoná namiesto materského klubu záznam o prestupe.
Zároveň vykoná zmenu v kmeňovej príslušnosti. Následne vykoná zápis do
nového klubu.

3.5.

Športovci, ktorí nie sú kmeňovými príslušníkmi družstva, môžu slobodne
meniť príslušnosť k materskému klubu, pokiaľ to nieje v rozpore s ostatnými
zväzovými predpismi alebo inými predpismi v Slovenskej republike.
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Pre zmenu materského klubu pretekára, ktorý nemá v danom roku zaznačenú
kmeňovú príslušnosť v súlade s čl.1.1., postačuje splniť ohlasovaciu
povinnosť zaslaním tlačiva "Ohlásenie prestupu" na ŠTK SZJ pre vykonanie
zmeny v elektronickej evidencii SZJ.
Zápis vykoná v prípade jeho nesúhlasu ŠTK SZJ.
3.6.

Ohlásený prestup nemôže športovec odvolať.

3.7.

Identifikačná karta SZJ je dokladom pretekára. Ak ho má klub z akýchkoľvek
dôvodov v držbe, je povinní ho na požiadanie vrátiť.
Nesplnenie tejto povinnosti má za následok disciplinárny postih.

4.
4.1.

ROZHODNUTIE O PRESTUPE
O prestupoch, ohlásených podľa tohoto PPJ, rozhoduje ŠTK.

4.2.

V prípadoch, že sa materský a nový klub o prestupe športovca nedohodnú,
rieši prestup ŠTK tejto úrovne:
a) Slovenský zväz juda - u prestupov športovcov, ktorí majú kmeňovú
príslušnosť v súťažiach riadených SZJ a reprezentantov SR,
b) Zväz nižšieho územného orgánu - u prestupov športovcov, ktorí majú
kmeňovú príslušnosť v súťažiach riadených týmto zväzom juda
a ostatných členov SZJ.

4.2.1.

Podmienkou pre riešenie prestupu podľa čl.4.2. je úhrada finančného vkladu
na účet SZJ prestupujúcim športovcom alebo klubom, okrem žiackych
kategórií, do ktorého sa prestup požaduje nasledovne:
a) 1000,- Eur, ak je prestup riešený podľa čl.4.2.a)
b) 500,- Eur, ak je prestup riešený podľa čl.4.2.b)
Z uvedeného vkladu bude najneskôr do 15 dní prevedených 90% sumy na
účet klubu, z ktorého športovec prestupuje a 10% prepadá v prospech SZJ
ako manipulačný poplatok.

4.3.

U prestupov, o ktorých rozhodnutie patrí do kompetencie nižších územných
orgánov, postúpi ŠTK SZJ prípad na vyriešenie príslušnej ŠTK.

4.4.

Rozhodnutie o prestupe môže byť vyslovené len v znení:
a) prestup sa schvaľuje
b) prestup sa pozastavuje za účelom dôkladného prešetrenia
c) prestup sa zamieta

4.5.

Rozhodnutie o prestupe ŠTK zašle doporučeným listom: športovcovi, obom
zúčastneným klubom a ŠTK SZJ.

4.6.

Na základe rozhodnutia o schválení prestupu podľa čl. 3.2. alebo 4.4. potvrdí
materský klub odhlásenie z klubu. Následne klub, ktorého sa športovec stáva
členom, potvrdí jeho prihlásenie.

5.
5.1.

ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PRESTUPE
Proti rozhodnutiu o prestupe môže športovec alebo klub podať odvolanie k
výkonnému výboru zväzu juda, ktorého ŠTK rozhodla o prestupe.
Termín pre podanie odvolania je 15 dní odo dňa rozhodnutia.

5.2.

K odvolaniu je nutné zložiť peňažný vklad 20,- Eur, k VV SZJ alebo k
orgánu nižšieho zväzu juda. Vklad sa poukáže príslušnému zväzu poštovou
poukážkou, ktorej jeden diel sa priloží k odvolaniu.
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5.3.

Odvolanie po uplynutí stanovenej lehoty (čl.5.1.) alebo podané bez ústrižku
poštovej poukážky sa považuje za nepodané. Dodatočné poukázanie vkladu
alebo poukázanie inou formou je bezpredmetné.

5.4.

Odvolací orgán prerokuje odvolanie na svojom najbližšom zasadaní.
Jeho rozhodnutie je konečné.

5.5.

Ak je odvolaniu vyhovené, vklad sa vracia. Ak nieje odvolaniu vyhovené,
vklad prepadá v prospech príslušného zväzu.

5.6.

Podanie odvolania nemá odkladný účinok na platnosť rozhodnutia.
Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu, vykoná u športovca nový záznam v
rubrike "Odhlásený" a zároveň zruší prípadnú novo vzniknutú kmeňovú
príslušnosť.
Športovec si môže nechať potvrdiť "Prihlásený" do klubu, do ktorého hlásil
prestup.
Ak si nenechá potvrdiť, že je "Prihlásený", nie je členom žiadneho klubu, ale
platnosť kmeňovej príslušnosti trvá do konca kalendárneho roka (čl.1.1.2.).

6.
6.1.

HOSŤOVANIE
Hosťovanie umožňuje štart športovca za iný klub bez straty príslušnosti k
materskému klubu.
Hosťovanie je možné v troch alternatívach podľa čl. 7.1.1., 7.1.2. a 7.1.3.

6.1.1.

Hosťovanie absolútne - športovec môže počas trvania hosťovania štartovať v
súťažiach jednotlivcov a družstiev iba za klub, do ktorého má hosťovanie
povolené.

6.1.2.

Hosťovanie obmedzené - športovec štartuje počas trvania hosťovania v inom
klube než v materskom, len v súťaži družstiev. V súťažiach jednotlivcov
štartuje za materský klub.

6.1.3.

Dvojitý štart - tento druh hosťovania umožňuje športovcovi, ktorý už
nadobudol v danom kalendárnom roku kmeňovú príslušnosť vo svojom
materskom klube, štart za družstvo iného klubu, ktoré v tom istom období
štartuje v dlhodobej súťaži vyššej úrovne.
Pretekár čitateľne vyplní 1 exemplár tlačiva „Žiadosť o dvojitý štart“- príloha
č. 2, vo všetkých rubrikách perom alebo písacím strojom. V tlačive nesmú
byť žiadne údaje opravované.
Pri dvojitom štarte neplnoletého športovca, tlačivo musí podpísať jeho
zákonný zástupca ( napr. rodič).
Dvojitý štart povoľuje ŠTK SZJ, na základe potvrdeného tlačiva materským
klubom a klubom, do ktorého je žiadané hosťovanie.

6.1.4.

Hosťovanie sa zaznamenáva do elektronickej evidencii SZJ v rubrike
"Záznamy o hosťovaní".
V zázname musí byť uvedený druh hosťovania (absolútne, obmedzené alebo
dvojitý štart), dátum začatia hosťovania podľa čl. 7.2.1. Pri zázname o
obmedzenom hosťovaní musí byť uvedená aj veková kategória príslušnej
súťaže.

6.1.5.

Hosťovanie podľa čl.7.1.1. a 7.1.2. môže udeliť iba materský klub.
Hosťovanie podľa čl.7.1.3. udeľuje na základe žiadosti výlučne ŠTK SZJ.
Proti stanovisku materského klubu nepovoliť hosťovanie sa nemožno
odvolať.
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6.1.6.

Športovcovi, ktorý získal kmeňovú príslušnosť podľa čl. 1.1., možno v
priebehu kalendárneho roku udeliť hosťovanie v danej vekovej kategórii len
do družstva štartujúceho v dlhodobej súťaži vyššej úrovne, než družstvo, ku
ktorému športovec kmeňovú príslušnosť už získal. Zrušenie kmeňovej
príslušnosti vykoná ŠTK SZJ a novú kmeňovú príslušnosť pretekár získava
podľa čl. 1.1. Výnimkou je "Dvojitý štart" podľa čl.7.1.3., pri ktorom
športovec kmeňovú príslušnosť k materskému klubu nestráca.

6.2.
6.2.1.

Doba hosťovania
Hosťovanie začína odo dňa udelenia.

6.2.2.

Hosťovanie možno ukončiť len k 31.12. ktoréhokoľvek roku, nie však so
spätnou platnosťou. Výnimkou je ukončenie hosťovania dňom prestupu do
iného klubu. Hosťovanie podľa čl.7.1.3. sa udeľuje len na dobu jedného
kalendárneho roka a stráca platnosť k 31.12.

7.
7.1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Žiadosť o prestup predkladá športovec, je teda predovšetkým jeho
záležitosťou a záležitosťou klubu, z ktorého odchádza. Príslušný orgán preto
prerokováva prestup výhradne so športovcom a klubom, v ktorom je
športovec evidovaný.

7.2.

Prestup alebo hosťovanie je viazané na platnosť preukazu juda v zmysle čl.
7.1.2. SP.

7.3.

Záznamy o prestupe alebo hosťovaní môžu v elektronickej evidencii SZJ
vykonávať len oprávnení funkcionári príslušných orgánov v súlade s PPJ.
Športovec sám alebo iná neoprávnená osoba nesmie vykonávať žiadne
záznamy alebo opravy záznamov.
Všetky záznamy musia byť vykonané elektronicky oprávnenou osobou.
Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť záznamu.

7.4.

Všetok písomný styk súvisiaci s prestupom sa vykonáva zásadne formou
doporučených poštových zásielok. Pre termín plnenia je rozhodujúci dátum
poštového razítka.

7.5.

Prestup alebo udelenie hosťovania iným spôsobom, ako je stanovené v tomto
PPJ, je neplatné. Porušenie PPJ sa trestá disciplinárne.
Prestupový poriadok juda (PPJ) a súťažný poriadok (SP) SZJ schválil VV
SZJ dňa 1.3.2017.

4.3.2017

6

Príloha č. 1 – tlačivo „Ohlásenie prestupu“
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDA

Ohlásenie prestupu
Priezvisko:...........................................................Meno: ..........................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Adresa:.......................................................................................PSČ: .......................................
E-mail:........................................................................................
Hlási prestup
Z klubu: .......................................................................................
Do klubu: .....................................................................................
Od dátumu: ..................................................................................
V ....................................................... dňa ...................................

......................................
vlastnoručný podpis
športovca

..........................................................................................................................................
Súhlas zákonného zástupcu neplnoletého športovca a jeho právny vzťah k športovcovi
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie materského klubu:

.....................................
pečiatka a dva podpisy
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie nového klubu:

.....................................
pečiatka a dva podpisy
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie ŠTK SZJ:
V ....................................................... dňa ..........................

....................................
pečiatka a podpis
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Príloha č. 2 – tlačivo „Žiadosť o dvojitý štart“
SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDA

Žiadosť o dvojitý štart
Priezvisko:...........................................................Meno: ..........................................................
Dátum narodenia: ...............................................
Adresa:.......................................................................................PSČ: .......................................
E-mail:.......................................................................................
Žiada o dvojitý štart
Materský klub: .......................................................................................
Hosťujúci klub: .....................................................................................
Na rok: .....................................
V ....................................................... dňa ...................................

......................................
vlastnoručný podpis
športovca

..........................................................................................................................................
Súhlas zákonného zástupcu neplnoletého športovca a jeho právny vzťah k športovcovi
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie materského klubu:

.....................................
pečiatka a dva podpisy
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie hosťujúceho klubu:

.....................................
pečiatka a dva podpisy
__________________________________________________________________________
Vyjadrenie ŠTK SZJ:
V ....................................................... dňa ..........................

....................................
pečiatka a podpis

