
 

 
 

Návrh 
 

registračný a prestupový poriadok SFZ z (*) 2021  
 

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, v znení 
registračného a prestupového poriadku SFZ z 2. júna 2020 a v znení 

registračného a prestupového poriadku SFZ z 8. júla 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 44b sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú: 
„(5) Pri podaní žiadosti o transfer amatéra sa v súťažnom ročníku 2020/2021 neuplatňuje 
postup podľa čl. 19 ods. 2 písm. d) a e).  

(6) Žiadosť o transfer amatéra sa v súťažnom ročníku 2020/2021 podáva v registračných 
obdobiach 

a. od 01.01.2021 do 30.04.2021 (zimné registračné obdobie s obmedzením),  
b. od 01.01.2021 do 30.04.2021 (zimné registračné obdobie zo zahraničia)“ 

Dôvod: V súvislosti s aktuálnou krízovou celosvetovou pandémiou koronavírusu 
a v tejto súvislosti obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku 
zasadala dňa 17. marca 2021 pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli 
na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho 
časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu 
zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo 
zahraničia do 30.4.2021. 

 

Čl. II 

Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia VV SFZ. 


