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Článok 1. 
Všeobecné ustanovenia 

  
1.1. Slovenská jazdecká federácia (v skratke a ďalej len “SJF”) v zmysle Stanov SJF 

a v rozsahu § 15 ods. 4 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákona o športe“) pre účel nastavenia vzťahov medzi 
športovými klubmi spojenými s nárokmi na výchovné, ustanovuje túto Smernicu SJF    o 
výchovnom. 
 

1.2. Pre účel tejto Smernice sa pod výchovným označuje zákonný mechanizmus 
predovšetkým finančného vyrovnania za športovca, spojený so vznikom, zmenou alebo 
zánikom klubovej príslušnosti v rámci SJF. 

 
 

Článok 2. 
Výchovné 

 
2.1.  Výchovné je  nárokom materského športového klubu resp. klubu, v ktorom bol športovec 

naposledy registrovaný. Nárok na výchovné vzniká pri zmene klubovej príslušnosti 
formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii 
športovca do nového registrujúceho športového klubu v rámci SJF. 

 
2.2. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie 

skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. 
 
2.3. Výchovné uhrádza nový registrujúci športový klub materskému športovému klubu resp. 

klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný. 
 
2.4. Výchovné predstavuje paušálne vyrovnanie nákladov športového klubu na prípravu     a 

výchovu športovca a je určené v súlade s  § 15 ods. 4 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o 
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Článok 3. 
Stanovenie výšky výchovného 

 
3.1. Stanovenie výšky výchovného je založené na súčte finančnej hodnoty výchovného za 

športovca za jednotlivé roky jeho športovej prípravy. Výška výchovného v danom roku 
sa určí podľa najvyššej dosiahnutej výkonnosti športovca nasledovne: 

 

Výchovné za športovca SJF 

Dosiahnutá výkonnosť športovca Minimálna výška za rok 

Člen klubu bez účasti na pretekoch 50 Eur 

Účastník národných pretekov, vrátane MSR 100 Eur 

Účastník medzinárodných pretekov CVI 150 Eur 

Účastník MS/ME 200 Eur 
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3.2.  Športový klub, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný má nárok na odplatu 
výchovného, len za roky počas ktorých bol športovec jeho členom.  Pozn. 1) 

 
3.3. Dotknuté športové kluby sa môžu písomne dohodnúť na inej výške, alebo inej forme 

a spôsobe úhrady výchovného, prípadne inej forme kompenzácie. Výška výchovného 
podľa čl. 3.1. je minimálna suma za každý aj začatý rok, ktorú si môže posledný 
registračný športový klub uplatňovať voči novému športovému klubu v prípade, že 
nedôjde k inej dohode medzi týmito klubmi. 

 
 

Článok 4. 
Odplata / Úhrada / výchovného 

 
4.1. Výchovné je povinný nový registrujúci športový klub uhradiť materskému resp. 

poslednému registračnému  športovému klubu najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
prestupu alebo novej registrácie športovca, pokiaľ sa dotknuté športové kluby 
nedohodnú inak.  

 
4.2.  Dotknuté športové kluby sa môžu písomne dohodnúť na znížení alebo  odpustení 

odplaty výchovného. 
 

4.3. Nárok na zaplatenie výchovného nevzniká, ak predchádzajúci športový klub sám ukončil 
registráciu športovca bez alebo s udaním dôvodu. 

 
4.4. Nárok na zaplatenie výchovného vzniká v prospech materského klubu resp. klubu, 

v ktorom bol športovec naposledy registrovaný aj v prípade, ak športovec ukončí 
členstvo v predchádzajúcom klube a po určitej dobe ohlási registráciu  v inom klube.  

 
 

Článok 5. 
 Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Smernica o výchovnom je záväzná pre každého člena SJF, ktorý je držiteľom licencie 

disciplíny voltíž. Nedodržanie tejto smernice alebo nesplnenie obsahu povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice je disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho 
poriadku SJF. 
 

5.2. Ak vznikne spor o výchovnom, príslušným orgánom na riešenia sporov medzi športovými 
klubmi, v súvislosti s výchovným,  je Predsedníctvo SJF. 

 

5.3. Vzťahy neupravené touto smernicou sa v ostatnom primerane riadia Stanovami SJF, 
Registračným poriadkom SJF, ustanoveniami Zákona o športe a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

5.4. Smernica o výchovnom bola schválená Predsedníctvom SJF dňa  12.12.2018 a 
nadobúda účinnosť dňom 12.12.2018 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Pozn. 1) 
Príklad výpočtu odplaty výchovného: Športovec  je členom jazdeckého klubu 6 rokov. Prvý rok sa 
športovec pretekov nezúčastnil. V druhom a treťom roku štartoval na národných pretekoch. Štvrtý 
a piaty rok štartoval na medzinárodných pretekoch CVI. V šiestom roku štartoval na ME. Výchovné 
sa vypočíta ako súčet 50 + 100 +100 + 150 + 150 + 200, teda 750 Eur. Predchádzajúci klub môže 
požadovať výchovné 750 Eur, ak sa kluby nedohodli inak.  


