Návrh
registračný a prestupový poriadok SFZ z 8. júla 2020
ktorým sa mení a dopĺňa registračný a prestupový poriadok SFZ
z 10. februára 2015 v znení registračného a prestupového poriadku SFZ z 3.
februára 2016, v znení registračného a prestupového poriadku SFZ z 9. mája
2016, v znení registračného a prestupového poriadku SFZ z 9. júla 2016, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 2. decembra 2016, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 14. marca 2017, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 28. júna 2017, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 7. septembra 2017, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 30. júna 2018, v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 18. júna 2019 a v znení
registračného a prestupového poriadku SFZ z 2. júna 2020

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 7 ods. 3 písm. a) a článku 51
ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 v znení neskorších
noviel stanov schvaľuje tento registračný a prestupový poriadok SFZ:

Čl. I
1.

V článku 2 ods. 1 sa za písm. d) vkladá písm. e), ktoré znie:
„e. článok 5bis FIFA RSTP - Premosťovací transfer (článok 18a)“
Dôvod: Zadefinovanie nového inštitútu v rámci FIFA RSTP, účelom ktorého je
zabezpečiť legitímnosť futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných
predpisov. Úpravu možno subsumovať pod ustanovenia FIFA RSTP, ktoré sú zmysle
čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej úrovni a musia byť bezo zmeny
zahrnuté v predpisoch zväzu.
Doterajšie písm. e) až n) sa označujú ako f) až o).

2.

V článku 3 sa za písm. aa) vkladá písm. ab), ktoré znie:
„ab) premosťovací transfer - akékoľvek dva po sebe nasledujúce transfery, národnej
alebo medzinárodnej úrovne, toho istého hráča, ktoré sú navzájom spojené a ktoré
zahŕňajú registráciu tohto hráča v strednom klube s cieľom obísť uplatňovanie
príslušných nariadení alebo predpisov a/alebo podviesť inú osobu alebo subjekt.“
Dôvod: Zadefinovanie nového inštitútu v rámci FIFA RSTP, účelom ktorého je
zabezpečiť legitímnosť futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných
predpisov.

3.

V článku 12 odsek 1 znie:
„1. Hráč je individuálnym členom SFZ podľa článku 7 ods. 2 písm. a). Hráč musí byť
elektronicky zaregistrovaný zväzom ako profesionál alebo ako amatér v súlade s
článkom 4, aby mohol hrať za klub. Iba elektronicky registrovaný hráč s FIFA ID je
oprávnený zúčastňovať sa na organizovanom futbale. Úkonom registrácie hráč
súhlasí s dodržiavaním stanov a pravidiel FIFA, konfederácií a SFZ. Žiadosť o
registráciu profesionála sa musí predložiť spolu s kópiou zmluvy hráča. Je na
uvážení príslušného rozhodovacieho orgánu, či bude prihliadať na akékoľvek
zmluvné dodatky alebo dodatočné zmluvy, ktoré neboli riadne predložené na
registráciu. Hráč môže byť registrovaný v klube iba za účelom hrania
organizovaného futbalu. Ako výnimka z tohto pravidla môže byť hráč registrovaný
v klube z výlučne technických dôvodov na zabezpečenie transparentnosti v
následných individuálnych transferoch (bližšie pozri Prílohu 3).“
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status
and Transfer of Players) - článok 5. Úpravu možno subsumovať pod ustanovenia

FIFA RSTP, ktoré sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej úrovni a
musia byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu.

4.

Článok 15 vrátane nadpisu článku znie:
“Článok 15 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča
1. Zánikom členstva v SFZ10) dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie v SFZ
a k zániku 10 klubovej príslušnosti amatéra.
2. Pri zániku členstva v SFZ vystúpením alebo vylúčením člena zo SFZ alebo
zánikom SFZ11) nezaniká klubová príslušnosť profesionála ku klubu, v ktorom je
zmluvne viazaný, taký hráč však nie je oprávnený za klub štartovať v súťažiach
riadených SFZ alebo jeho členmi.
3. Pri zániku členstva v SFZ smrťou12)zaniká aj klubová príslušnosť profesionála.
4. Zrušenie registrácie v SFZ možno vykonať na základe žiadosti hráča alebo klubu.
Žiadosť o zrušenie registrácie hráča sa podáva rovnakým spôsobom ako žiadosť
o registráciu hráča podľa článku 12. Profesionál môže požiadať o zrušenie
registrácie až po skončení trvania zmluvy s klubom.
5. Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému
klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného
roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo
registračného obdobia, ak
a)

materský klub zanikol bez právneho nástupcu, alebo

b)

materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v
súťažnom ročníku nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč
dočasne registrovaný podľa odseku 6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený
štartovať za iné družstvo tohto klubu.

6. Amatér sa v lehote do 30.04. príslušného súťažného ročníka môže dočasne
zaregistrovať v inom klube aj bez súhlasu materského klubu na obdobie do
konca príslušného súťažného ročníka bez možnosti predčasného ukončenia
dočasnej registrácie, počas ktorej nie je amatér oprávnený uskutočniť transfer do
iného klubu, ak amatér nie je oprávnený štartovať za iné družstvo materského
klubu a
a) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré je amatér oprávnený štartovať, do
súťaže,
b) materský klub odhlásil družstvo, za ktoré je amatér oprávnený štartovať, zo
súťaže,
c) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže13)a hráč tohto družstva
nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo
d) družstvo klubu, v ktorom je na dočasnej registrácii bolo vylúčené zo súťaže13)
a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

7. Po skončení súťažného ročníka, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa
odseku 6, sa hráč automaticky preregistruje späť do materského klubu, z ktorého
požiadal o dočasnú registráciu.
8. V prípade odhlásenia družstva zo súťaže dočasná registrácia hráča v tomto
klube zaniká. V tomto prípade môže hráč v lehote podľa tohto článku požiadať

opätovne o dočasnú registráciu v inom klube s prihliadnutím na článok 18 ods.
5.”
9. V prípade klubu, ktorého družstvá súťažia iba v súťažiach mládeže, sa postupuje
podľa článku 37 ods. 8.
10. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa osobitného
predpisu SFZ.14)
11. Hráč, ktorému bola na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť klubu zrušená registrácia
v SFZ, môže byť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch
rokov odo dňa zrušenia registrácie matrikou SFZ.
12. Hráč, ktorý bol vylúčený zo SFZ môže požiadať o novú registráciu najskôr po
uplynutí piatich rokov odo dňa vylúčenia.15)
13. Pri opätovnej registrácii hráča sa postupuje podľa článku 12.”

Dôvod: Spresnenie formulácie týkajúcej sa inštitútu dočasnej registrácie, ktorá môže
byť využívaná výlučne v prípade amatérskych hráčov, nakoľko z pôvodného znenia
uvedené nebolo úplne zrejmé. Zároveň sa zavádza možnosť využiť inštitút dočasnej
registrácie aj v prípade, kedy je družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie
je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

5.

V článku 18 odsek 16 znie:
“16. K žiadosti o prestup amatéra, ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o
amatérskom vykonávaní športu podľa článku 24a alebo zmluvu o príprave
talentovaného hráča podľa článku 25, je potrebné priložiť
a) dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hráča, ak trvanie zmluvy
neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,
b) doklad o okamžitom skončení zmluvy, alebo
c) výpoveď spolu s dokladom potvrdzujúcim odoslanie výpovede druhej zmluvnej
strane.”
Dôvod: Zvýšenie právnej ochrany vzťahu medzi hráčom a klubom založeného
zmluvou o príprave talentovaného športovca po vzore ustanovení vzťahujúcich sa na
hráča so zmluvou o amatérskom vykonávaní športu.

6.

Za článok 18 sa vkladá nový článok 18a, ktorý vrátane nadpisu článku znie:
„Článok 18a - Premosťovací transfer
1. Na premosťovacom transfere sa nesmie zúčastniť žiadny klub ani hráč.
2. Pokiaľ sa nepreukáže opak predpokladá sa, že ak k dvom po sebe idúcim
transferom toho istého hráča, národnému alebo medzinárodnému, dôjde v priebehu
16 týždňov, strany (kluby a hráč) zúčastnené na týchto dvoch transferoch sa
zúčastnili premosťovacieho transferu.

3. Disciplinárna komisia FIFA v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIFA uloží sankcie
ktorejkoľvek strane, na ktorú sa vzťahujú stanovy a pravidlá FIFA, zapojenej do
premosťovacieho transferu.“
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and
Transfer of Players) - článok 5bis. Úpravu možno subsumovať pod ustanovenia FIFA
RSTP, ktoré sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej úrovni a musia
byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu. Zmena súvisí so zavedením nového
inštitútu v podobe premosťovacieho transferu, ktorý sa zakazuje. Účelom je zabezpečiť
legitímnosť futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných predpisov. Aby sa
zákaz stal čo najúčinnejším, zahrnulo sa aj prenesenie dôkazného bremena.
Predpokladá sa, že strany boli zapojené do premostenia, ak dôjde k dvom po sebe
idúcim prevodom toho istého hráča do 16 týždňov. Toto možno vyvrátiť dôkazom o
opaku.
7.

V článku 19 odsek 2 znie:
“2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez
obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
d. od 10.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez
obmedzenia),
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s
obmedzením),
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
Dôvod: Vytvorenie možnosti trvalého prestupu pre amatérskych hráčov aj v zimnom
období, ktorým sa fakticky prinavracia príležitosť transferovať hráčov počas zimnej
prestávky aj s ohľadom na veľmi krátky letný prestupový termín. Zviditeľňuje sa tým
opodstatnenosť zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ktorej využitie je za
aktuálneho stavu relatívne obmedzené, pokiaľ je uzatvorená na obdobie jedného roka
(najdlhšie je možné ju uzatvoriť na obdobie dvoch rokov).

8.

Článok 20 vrátane nadpisu článku znie:
“Článok 20 - Osobitné ustanovenie o transfere maloletých hráčov
1.

Maloletý hráč je fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov svojho veku, ak podľa
právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.19)
Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím
manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu.

2.

Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného
zástupcu hráča.20)

3.

Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho
kraja 21)
 , kde má maloletý hráč trvalý pobyt, alebo obdobný pobyt.

4.

V prípade transferu maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja je klub,
ktorý má záujem takéhoto hráča zaregistrovať, povinný na požiadanie príslušnej
matriky predložiť jej v stanovenej lehote nasledovné dokumenty:
a) spôsob zabezpečenia návštevy školy (musí obsahovať potvrdenie o návšteve
školy, prípadne potvrdenie o povolení štúdia podľa individuálneho učebného
plánu udeleného školou, ktorú hráč navštevuje),
b) informáciu o spôsobe a mieste ubytovania hráča, ako aj informáciu o dozore pri
mimoškolských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine
alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.),
c) spôsob zabezpečenia dopravy na tréningy a zápasy v prípade, ak ubytovanie
nie je potrebné,
d) písomné prehlásenie zákonného zástupcu hráča o ukončení jeho povinnej
školskej dochádzky, ak nepokračuje v ďalšom vzdelávaní.

5.

Zahraničný transfer maloletého hráča nie je možné vykonať, okrem výnimiek keď
a) sa zákonný zástupca maloletého hráča presťahuje do krajiny, kde má klub sídlo
z dôvodov, ktoré sa neviažu na futbal,
b) sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci
Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
V takomto prípade je nový klub povinný splniť minimálne nasledovné povinnosti
i. zabezpečiť maloletému hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a tréning
podľa najvyšších národných štandardov (Akadémia) (pozri Prílohu 4,
článok 4 FIFA RSTP),
ii. zabezpečiť maloletému hráčovi vzdelávací proces na strednej škole, ktorý
hráčovi umožní inú než futbalovú kariéru, ak prestane hrať profesionálne
futbal,
iii. zabezpečiť, aby bolo o maloletého hráča počas mimoškolských a
mimofutbalových aktivít riadne postarané (optimálne životné štandardy v
hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu
v klube a pod.),
iv. pri registrácii maloletého hráča preukázať, že splnil povinnosti podľa tohto
odseku,
c) má maloletý hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho
zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej
hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100
km. V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať v mieste trvalého pobytu a
oba zainteresované zväzy musia k takejto registrácii udeliť súhlas,
d) hráč opúšťa svoju krajinu pôvodu z humanitárnych dôvodov, ktoré sa týkajú
ohrozenia jeho života alebo slobody z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti,
zaradenia k určitej sociálnej skupine alebo politického názoru, bez jeho rodičov,
a preto je aspoň dočasne povolené zdržiavať sa v krajine príchodu,
e) hráč je študent a z akademických dôvodov sa dočasne presťahuje bez svojich
rodičov do inej krajiny, aby uskutočnil výmenný program. Trvanie registrácie
hráča v novom klube do dovŕšenia 18 rokov alebo do konca akademického
alebo školského programu nesmie prekročiť jeden rok. Novým klubom hráča
môže byť výlučne amatérsky klub bez profesionálneho tímu alebo bez
právneho, finančného alebo akéhokoľvek iného faktického prepojenia s
profesionálnym klubom.

6.

Ustanovenia odseku 5 sa vzťahujú aj na každého maloletého hráča, ktorý ešte
nebol registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce

prvýkrát zaregistrovať a nežil nepretržite najmenej posledných päť rokov v tomto
štáte.
7.

Každý zahraničný transfer podľa odseku 5 a každá prvá registrácia podľa odseku
6, ako aj každá prvá registrácia zahraničného maloletého hráča, ktorý nepretržite
žil najmenej posledných päť rokov v krajine, v ktorej chce byť zaregistrovaný,
podlieha schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre
hráčsky status (Players’ Status Committee), ak je dotknutá maloletá osoba staršia
ako 10 rokov. Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráč
zaregistrovaný podľa žiadosti klubu, ktorý je jeho členom. Pôvodný zväz hráča má
možnosť k žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť o registráciu musí byť
schválená skôr, než zväz zaregistruje hráča po prvýkrát.

8.

Procesné pravidlá pre podávanie žiadosti podľa odseku 5 upravuje Príloha 2 FIFA
RSTP.

9.

K žiadosti o zahraničný transfer maloletého hráča podľa odseku 5 je klub povinný
predložiť matrike SFZ dokumenty podľa prílohy č. 7 doporučenou poštou alebo
prostredníctvom e-mailu. Dokumenty zasielané prostredníctvom e-mailu musia byť
predložené výlučne vo formáte PDF, pričom všetky dokumenty podľa
predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný zaslať preložené do jedného z úradných
jazykov FIFA.

10. Ak je príslušný maloletý hráč mladší ako 10 rokov, je zodpovednosťou zväzu, ktorý
má v úmysle zaregistrovať hráča na základe žiadosti jeho členského klubu, aby
overil a zabezpečil, že okolnosti hráča nepochybne spadali pod jednu z
uplatniteľných výnimiek ustanovených v odseku 5 alebo päťročné pravidlo (pozri
odseky 6 a 7). Takéto overenie sa vykoná pred akoukoľvek registráciou.
11. Za mimoriadnych okolností môže členský zväz podať Komisii FIFA pre hráčsky
status (Players’ Status Committee) písomnú žiadosť prostredníctvom FIFA TMS, v
ktorej žiada o rozhodnutie, ktorým sa mu udelí obmedzená malá výnimka („LME“).
Ak je LME udelená, oslobodzuje členský zväz od povinnosti podať formálnu
žiadosť o schválenie prostredníctvom TMS Komisii FIFA pre hráčsky status v
súlade s odsekom 7 a Prílohou 2 FIFA RSTP. V takom prípade je príslušný zväz
povinný pred akoukoľvek žiadosťou o ITC a/alebo prvou registráciou overiť a
zabezpečiť, aby okolnosti hráča nepochybne spadali pod jednu z uplatniteľných
výnimiek uvedených v odseku 5 alebo päťročného pravidla (pozri odseky 6 a 7).
12. Disciplinárna komisia v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA uloží sankcie za
každé porušenie tohto ustanovenia. Okrem toho môžu byť bývalému zväzu
uložené sankcie aj za vydávanie ITC, ak je to uplatniteľné, bez predchádzajúceho
súhlasu Komisie FIFA pre hráčsky status, ako aj klubom, ktoré sa podieľali na
transfere maloletého.
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and
Transfer of Players). Zmena sa vzťahuje na pravidlá medzinárodného transferu
neplnoletých osôb, pri ktorých boli do pravidiel FIFA začlenené dve nepísané výnimky
zo všeobecného zákazu medzinárodného transferu neplnoletých osôb - článok 19 FIFA
RSTP.
Prvá výnimka povoľuje registráciu, ak maloletý utiekol zo svojej krajiny pôvodu bez
rodičov z humanitárnych dôvodov, najmä z dôvodu ohrozenia života alebo slobody, a

bolo (aspoň) dočasne povolené zdržiavať sa v krajine prijatia. Za týchto okolností musí
zástupca hráča v krajine príchodu súhlasiť s jeho registráciou v novom klube,
Druhá výnimka povoľuje registráciu, ak sa maloletý z akademických dôvodov dočasne
presťahoval bez rodičov do inej krajiny. Registrácia hráča do nového klubu do
dovŕšenia 18 rokov alebo do konca akademického alebo školského programu nesmie
prekročiť jeden rok.
Zároveň je potrebné zohľadniť dôležitú skutočnosť, a síce, že predmetná zmena sa
dotýka ustanovení FIFA RSTP, ktoré sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na
národnej úrovni a musia byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu.

9.

Nadpis článku 22 znie: “Článok 22 - Ustanovenia o zahraničnom transfere
profesionála prostredníctvom FIFA TMS”.

10.

Článok 23 vrátane nadpisu znie: “Článok 23 - Ustanovenia o zahraničnom
transfere amatéra prostredníctvom FIFA TMS”
1.

Zahraničný transfer amatéra sa realizuje výhradne prostredníctvom FIFA TMS.

2.

Zahraničný transfer amatéra je možné realizovať iba v registračných obdobiach
podľa článku 19 ods. 2.

3.

Kluby, ktoré sú aktívne v FIFA TMS, zadávajú zahraničný transfer amatéra
prostredníctvom svojho FIFA TMS konta.

4.

V mene klubu neaktívneho v FIFA TMS zadáva zahraničný transfer amatéra SFZ
prostredníctvom matriky SFZ. Za účelom zadania zahraničného transferu amatéra
je klub povinný doručiť matrike SFZ
a) riadne vyplnené tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie23) (dostupné v
ISSF v časti Dokumenty) a
b) fotokópiu dokladu totožnosti hráča.

5.

Matrika SFZ zadá zahraničný transfer amatéra do FIFA TMS až po doručení
všetkých potrebných podkladov podľa odseku 4.

6.

Pôvodný zväz amatéra je povinný do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti
vydať certifikát alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodu zamietnutia. Ak nový
zväz amatéra nedostane odpoveď na žiadosť o vydanie ITC do 7 dní, je oprávnený
zaregistrovať amatéra v novom klube provizórne. Provizórna registrácia sa
automaticky zmení na trvalú registráciu po uplynutí jedného roka odo dňa
vyžiadania ITC.

11.

Články 23a a 23b sa vypúšťajú.

12.

V článku 24a ods. 11 sa vypúšťa slovné spojenie v zátvorke: “bez použitia TMS”.
Dôvod (spoločne k bodu 8, 9, 10 a 11): Návrh reaguje na obežník FIFA č. 1679 zo
dňa 01.07.2019, ktorý upravil pravidlá pokiaľ ide o cezhraničný transfer amatérskeho
hráča v rámci futbalu “jedenásť na jedenásť”. Od 01.10.2019 sa zmenili podmienky
pokiaľ ide o cezhraničný transfer amatéra, ktorý bolo možné fakultatívne uskutočniť

prostredníctvom FIFA TMS, pričom od 01.07.2020 sa tento stav mení tak, že každý
cezhraničný transfer amatéra staršieho ako 10 rokov musí byť obligatórne realizovaný
prostredníctvom FIFA TMS. Zároveň však platí, že v prípade, ak dôjde k zmene
registrácie hráča bez použitia FIFA TMS, bude sa takýto transfer považovať za
neplatný. Pokiaľ ide o samotnú úpravu pravidiel FIFA, úpravou prešla Príloha č. 3 FIFA
RSTP.
13.

V článku 37 ods. 1 znie:
“1. Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré
sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje
a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého
prestupuje, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa
súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci
žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá
zodpovedá
a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c,
alebo
b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody
uzatvorenej prostredníctvom ISSF.”
Dôvod: Uvedeným ustanovením sa precizuje stanovenie disciplinárnej zodpovednosti
novému klubu, aby v rámci prestupu amatéra nový klub uviedol presnú sumu v zmysle
príslušných tabuliek odstupného za amatéra podľa článku 37a až 37c alebo dohodnutú
sumu odstupného za amatéra na základe písomnej dohody klubov (možnosť dohody aj
cez ISSF). Práve precizovaním uvedeného ustanovenia sa priznáva právomoc
disciplinárnej komisii (SFZ, RFZ alebo ObFZ - podľa miestnej a osobnej pôsobnosti) na
to, aby sa normovala disciplinárna zodpovednosť pre nový klub. Zároveň sa
precizovaním uvedeného ustanovenia vylúči akákoľvek iná možnosť dohody o
odstupnom za amatéra ako písomnou formou alebo cez ISSF, nakoľko v rámci
rozhodovacej praxe na komore SFZ pre riešenie sporov vznikali spory z dôvodu nie
konkrétneho vymedzenia dohody o odstupnom za amatéra, čo úprava príslušného
ustanovenia RaPP už neumožňuje.

14.

V článku 37 ods. 4 a 5 znejú:
„4. Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej
faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet
materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe
faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných
náležitostí33) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného
klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru
podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou
matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za
amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v
rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.“
5.

Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup
podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie

odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa
schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má
namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu
podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej
hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý
rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa
predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto
materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory
mládežníckeho futbalu.”
Dôvod: Precizovanie ustanovenia čl. 37 ods. 4 a 5 vychádza z rozhodovacej praxe
komory SFZ pre riešenie sporov. Dôležité bolo sa v rámci tohto ustanovenia
vysporiadať s prípadom sporu pred komorou SFZ pre riešenie sporov, kde nový klub
zadal sumu v hodnote 0,- EUR, čo spôsobovalo nemožnosť postupu generovania cez
mesačnú zbernú faktúru pre materský klub. Súčasne sa upresňuje postup pre
materský klub v prípade ak nový klub zadá sumu nižšiu ako žiada materský klub, aby si
vzniknutý rozdiel uplatnil priamo na nový klub a sumu zadanú novým klubom
uplatňoval cez mesačnú zbernú fakturáciu. V oboch prípadoch sa stanovuje možnosť
uplatnenia nároku v prípade neuplatnenia novým klubom v prospech SFZ, čo však nie
je stanovená ako povinnosť SFZ vymáhať tieto finančné prostriedky, ale len ako tzv.
fakultatívna možnosť uplatnenia tohto nároku v prípade, ak sa o možnosti neuplatnenia
odstupného za amatéra dozvie (napr. rozhodnutím komory SFZ pre riešenie sporov
alebo disciplinárnej komisie).

15.

V článku 38 odsek 2 znie:
„2. Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča,
keď profesionál prestupuje počas trvania zmluvy do iného klubu za odplatu. Nový
klub v takomto prípade odpočíta 5% z celkovej sumy takejto odplaty zaplatenej
v rámci tohto transferu okrem výchovného a rozdelí výslednú sumu ako solidárny
príspevok medzi kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráča počas súťažných
ročníkov, v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku.“
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and
Transfer of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované
s cieľom harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax.

16.

V článku 38 odsek 3 znie:
„3. Solidárny príspevok sa vypočíta podľa počtu súťažných ročníkov, počas ktorých
bol hráč registrovaný v danom klube (alikvotne ak bol hráč registrovaný po dobu
kratšiu ako jeden súťažný ročník) nasledovne

SOLIDÁRNY PRÍSPEVOK
VEK*

VÝŠKA PRÍSPEVKU

12 rokov

5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

13 rokov

5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

14 rokov

5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

15 rokov

5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

16 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

17 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

18 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

19 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

20 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

21 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

22 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

23 rokov

10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie

*súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek“
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and
Transfer of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované
s cieľom harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax.
17.

V článku 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„7. Klub, ktorý hráča vychovával, má nárok na (časť) 5% solidárneho príspevku
v týchto prípadoch:
a. je transferovaný profesionálny hráč, buď definitívne alebo báze hosťovania
medzi klubmi pridruženými k rôznym zväzom,
b. je transferovaný profesionálny hráč, buď definitívne alebo báze hosťovania,
medzi klubmi pridruženými k tomu istému zväzu, za predpokladu, že klub, ktorý
hráča vychoval je pridružený k inému zväzu.“
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra
2019, ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and
Transfer of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované
s cieľom harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax. Mechanizmus solidarity sa
rozšíril na vnútroštátne transfery s medzinárodným rozmerom. Podľa toho, či sa vyplatí
kompenzácia, transfer hráča v priebehu zmluvy medzi klubmi pridruženými k tomu
istému zväzu bude teraz podliehať plateniu solidárneho príspevku pre ktoréhokoľvek z
„tréningových klubov“ (pozn. kluby ktoré vychovávali hráča) hráča pridruženého k
inému zväzu.

18.

V článku 44b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

“3. Ustanovenie článku 18 ods. 5 sa v súťažných ročníkoch 2019/2020 a 2020/2021
neuplatňuje.
4.

V súťažných ročníkoch 2019/2020 a 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného
súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v
súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri
kluby. Predčasné ukončenie hosťovania a návrat do klubu, ktorý hráča na
hosťovanie uvoľnil, sa do počtu registrácií podľa predchádzajúcej vety
nezapočítava. Výnimkou z uvedeného pravidla je, ak dochádza k transferu hráča
medzi dvoma klubmi patriacimi do dvoch rôznych zväzov s prekrývajúcimi sa
súťažnými ročníkmi (t. z. začiatok súťažného ročníka je v lete/na jeseň oproti
zime/jari), môže byť takýto hráč oprávnený štartovať v súťažných stretnutiach za
tretí klub v priebehu daného súťažného ročníka za predpokladu, že v plnej miere
splnil svoje zmluvné povinnosti s predchádzajúcimi klubmi. Na takéhoto hráča sa
rovnako vzťahujú ustanovenia o registračných obdobiach ako aj o minimálnom
trvaní zmluvy a musia byť dodržané.

Dôvod: Zmena reaguje na obežník FIFA č. 1720, v zmysle ktorého sa upravuje
podmienka počtu štartu hráčov v priebehu jedného súťažného ročníka. V zmysle
príslušných ustanovení FIFA RSTP majú členské asociácie povinnosť predmetné
ustanovenia prevziať do svojich predpisov bez úpravy.
19.

V Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) článok 7
vrátane nadpisu článku znie:
"Článok 7 - registračné obdobia
1. Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach
a) od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade,
ak podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej
časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné
obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.
2. Ak sa súťažný ročník určitej súťaže začne po ukončení letného registračného
obdobia uvedeného v bode 1 písm. a), registračné obdobie pre danú súťaž končí
štrnástym dňom po termíne 1.kola tejto súťaže. Hráč, ktorý prestúpil do nového
klubu v tomto predĺženom registračnom období podľa prvej vety, môže nastúpiť iba
v súťaži, ktorej sa prvá veta dotýka; v ostatných súťažiach môže hráč nastúpiť až
po začatí najbližšieho registračného obdobia. Ak je hráč oprávnený nastúpiť vo
viacerých súťažiach, na ktoré sa prvá veta vzťahuje, táto sa uplatňuje primerane aj
v týchto súťažiach.“
Dôvod: Návrh Slovenského futsalu

20.

V
 Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) v článku 10
odsek 3 znie:
„3. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SF a

a) má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 6 000,- EUR (akceptuje sa
aj náhrada v podobe zabezpečovacieho inštitútu podľa § 313 – 322 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), alebo
b) má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 1 000,- EUR a zároveň má
klub vytvorenú kompletnú štruktúru družstiev vedených v súťažiach SF v ISSF v
sezóne, ktorá predchádzala žiadosti o registráciu zmluvy s profesionálom
(nevzťahuje sa na súťaže ženského futsalu). Ak klub nemá takéto družstvo
zaradené v súťažiach SF, predloží riadiacemu orgánu písomné prehlásenie, že
klub takéto družstvo prihlási do súťaží SF v najbližšej sezóne, v ktorej SF vytvorí
podmienky na štart takéhoto družstva v súťažiach. V prípade, ak klub nenaplní
túto požiadavku v zmysle prehlásenia, zmluva o profesionálnom vykonávaní
športu sa považuje za nezaregistrovanú.
Dôvod: Návrh Slovenského futsalu

21.

V Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) v článku 11
odsek 2 znie:
„2. Výška odstupného podľa ods. 1 sa upraví násobkom koeficientu:
a)

1,5 - ak hráč odohral viac ako 150 majstrovských stretnutí v najvyššej
futsalovej súťaži v SR v kategórii dospelých ,
(39a)

- ak hráč vo veku 16 – 18 rokov odohral viac ako 10 majstrovských
stretnutí v najvyššej futsalovej súťaži v SR v kategórii dospelých,
b)

2 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 5 reprezentačných akcií mládežníckych
reprezentácií SR,

c)

3 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 7 reprezentačných akcií A-mužstva SR.“

(39b)

Dôvod: Návrh Slovenského futsalu

22.

V Prílohe č. 5 - Zmluva o amatérskom vykonávaní športu (vzor) v článku III odsek
5 znie:
“5. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva sa spravuje slovenským/iným*
právnym poriadkom a na rozhodnutie prípadného sporu z tejto zmluvy je príslušná
Komora SFZ pre riešenie sporov.”
Dôvod: Úprava predmetného ustanovenia sleduje zámer zosúladiť s princípom lojality,
v zmysle ktorého osoby s príslušnosťou k SFZ riešia veci a spory súvisiace s
organizovaným futbalom prednostne pred orgánmi SFZ, ktoré majú pôsobnosť
rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci. V danom
prípade sa jedná o Komoru SFZ pre riešenie sporov.

22. P
 oznámka pod čiarou k odkazu 39aznie:


„39a Počet odohratých majstrovských stretnutí sa určuje výhradne na základe
evidencie v ISSF.“
23. P
 oznámka pod čiarou k odkazu 39b 
znie:
„39b Počet reprezentačných akcií je definovaný verejným registrom vedeným na
oficiálnej webstránke Slovenského futsalu.“

Čl. II
Tento poriadok nadobúda účinnosť dňa 8. júla 2020

