
 

 
 

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, v znení 
registračného a prestupového poriadku SFZ z 8. júla 2020 a v znení 

registračného a prestupového poriadku SFZ z 23. marca 2021 
 
 
 
 
 
 

 

  



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: 
 
 
Pozn. 

● Červenou sú vyznačené zmeny, ktoré sú záväzné a tieto musia byť zohľadnené 
v predpisoch národného zväzu bez akýchkoľvek zmien. 

● Zelenou sú vyznačené zmeny, ktoré nie sú záväzné a tieto nemusia byť zapracované 
v predpisoch národného zväzu.  

● Modrou sú vyznačené návrhy zmien, identifikované od ostatnej novely RaPP. 
 

Čl. I 

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, v znení registračného a 
prestupového poriadku SFZ z 8. júla 2020 a registračného a prestupového poriadku SFZ z 23. 
marca 2021 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 2 ods. 1 sa za písm. l) vkladá písm. m), ktoré znie: 

„m. článok 18quater FIFA RSTP – Osobitné ustanovenia pre hráčky ženského futbalu 
(článok 29a)“ 
Doterajšie písm. m) až o) sa označujú ako n) až p). 
Dôvod: Zadefinovanie osobných ustanovení pre hráčky ženského futbalu v zmysle 
nového článku 18quater v predpise FIFA RSTP.  
 

2. V článku 3 sa za písm. ab) vkladá písm. ac), ktoré znie: 
„ac) tréner – odborne spôsobilý športový odborník4a), ktorý zodpovedá za riadenie 
športového tréningu a vedenie hráčov v tréningovom procese a v súťažiach riadených 
SFZ alebo jeho členmi;“ 

 
Dôvod: Zadefinovanie pozície trénera v znení RaPP, nakoľko v zmysle cirkuláru FIFA 
č. 1743 došlo k zásadným zmenám vo FIFA RSTP v oblasti ochrany trénerov, účelom 
ktorého je zabezpečiť silnejšiu právnu ochranu trénerov vo zmluvných vzťahoch vo 
futbale.  
 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: 
„4a) Smernica o športových odborníkoch v SFZ a členov SFZ zo dňa 05.09.2016 v znení 
neskorších zmien a doplnení a Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov zo dňa 24.05.2016 
v znení neskorších zmien a doplnení“ 
 



Dôvod: Z dôvodu zadefinovania trénera v rámci vymedzenia pojmov v RaPP je 
potrebné odkázať na odbornú spôsobilosť stanovenú osobitnými predpismi SFZ.  

 

4. Článok 6 vrátane nadpisu znie: 
„Článok 6 – Ukončenie aktívnej kariéry hráča  

(1) Profesionáli, ktorí skončia svoju aktívnu kariéru po uplynutí trvania ich zmlúv, 
musia zostať registrovaní vo zväze ich posledného klubu na obdobie 30 mesiacov. 

(2) Amatéri, ktorí ukončia svoju činnosť, musia zostať registrovaní vo zväze ich 
posledného klubu na obdobie 30 mesiacov. Obdobie podľa predchádzajúcej vety 
začína dňom, kedy hráč posledný krát nastúpil za klub v súťažnom stretnutí.  

Dôvod: Legislatívne spresnenie uvedeného ustanovenia. 

 

5. V článku 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová “v súlade s článkami 22, 23, 23a a 23b” a 
nahrádzajú sa slovami “v súlade s článkami 22 a 23.”  
Dôvod: Úprava reagujúca na zrušené čl. 23a a 23b. 

  

6. Článok 18 ods. 8 znie: 

“(8) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa 
odseku 2 písm. b) a d) je platný do 30.06. príslušného roka, ak nie je ďalej ustanovené 
inak. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety alebo v prípade predčasného 
ukončenia je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč 
prestupoval. Takýto prestup je možné predčasne ukončiť: 

a) v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča, alebo 
b) odstúpením alebo vylúčením klubu, v ktorom je hráč na prestupe s obmedzením. 

Dôvod: Doplnenie následku odstúpenia alebo vylúčenie družstva, kde je hráč na 
prestupe s obmedzením, na základe čoho nebude limitovaný v ďalšom výkone športu a 
bude môcť v najbližšom registračnom období prestúpiť. 

 

7. V článku 18 odsek 9 sa na konci dopĺňa nová veta, ktorá znie: 
„V prípade prestupu hráča podľa odseku 20 sa súhlas materského klubu nevyžaduje.“  
Dôvod: Návrh vychádza z požiadavky ÚFP a zároveň reaguje na aktuálne poznatky, 
ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe pri prestupe hráča v dôsledku uzatvorenia prvej 
profesionálnej zmluvy. Nakoľko sa inštitút článku 18 odsek 20 vypustením slova „prvej“ 
v nižšie uvedenom novelizačnom bode rozširuje možnosti realizácie transferov, pokrýva 
sa súbežne aj požiadavka zo strany ÚLK. 

 
8. Článok 18 odsek 12 znie: 

“(12) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas 
registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d).” 
Dôvod: K prestupu amatéra s uzatvorenou zmluvou o amatérskom vykonávaní športu 
sa viaže čl. 18 ods. 16 vyžadujúci prílohy k žiadosti o prestup hráča. Z tohto dôvodu sa 



navrhuje vypustiť znenie písm. b), v rámci ktorého sa vyžadoval súhlas materského 
klubu s prestupom hráča nad rámec príslušných ustanovení RaPP k prestupu amatéra. 

 
9. Článok 18 ods. 13 znie:  

“(13) Materský klub je oprávnený sa k žiadosti podľa odseku 12 vyjadriť v lehote desiatich 
dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k 
prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika 
transfer vykoná.” 
Dôvod: Zmena stratégie pokiaľ ide schvaľovanie prestupu amatéra počas registračného 
obdobia s obmedzením, pri ktorom nový klub spolu s hráčom prejavia záujem zrealizovať 
prestup. Vypúšťa sa povinnosť materského klubu k prestupu vyjadriť a zároveň sa 
predlžuje čas na vyjadrenie k žiadosti s tým rizikom, že v prípade pasivity materského 
klubu sa bude súhlas prezumovať a matrika transfer uskutoční. Zároveň sa ponecháva 
možnosť, aby materský klub vyjadril nesúhlas s transferom, pričom sa v týchto prípadoch 
prihliada na záujem hráča, v ktorom klube chce pôsobiť. Registračné právo materského 
klubu na hráča zostáva zachované tým, že sa hráč vždy po 30.06. daného roka vráti do 
materského klubu. 

  
10. Článok 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)   okamžité skončenie zmluvy spolu s dokladom potvrdzujúcim doručenie okamžitého 
skončenia druhej zmluvnej strane, alebo 

c)   výpoveď spolu s dokladom potvrdzujúcim doručenie výpovede druhej zmluvnej 
strane.” 

Dôvod: K prestupu amatéra s uzatvorenou zmluvou o amatérskom vykonávaní športu 
sa viaže ods. 16 stanovujúci potrebné prílohy k žiadosti o prestup a úpravou tohto 
ustanovenia sa precizujú potrebné dokumenty na predloženie v rámci prestupu amatéra, 
ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa 
článku 24a alebo zmluvu o príprave talentovaného hráča podľa článku 25. 

 
11. V článku 18 odsek 20 sa vypúšťa slovo „prvej“. 

Dôvod: Návrh vychádza z požiadavky ÚLK a zároveň reaguje na aktuálne poznatky, 
ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe pri prestupe amatéra v dôsledku uzatvorenia prvej 
profesionálnej zmluvy.   

 
12. Článok 19 odsek 6 znie: 

„(6) Výnimku z podania žiadosti o transfer hráča v rámci registračných období podľa 
odseku 1 a 2 možno uplatniť v prípade: 

a) ak profesionálovi skončilo trvanie zmluvy pred koncom jedného z 
registračných období, môže nový klub požiadať o transfer takéhoto 



profesionála; v priebehu jedného súťažného ročníka je možné takto 
preregistrovať do jedného klubu najviac troch hráčov z ktorých je možné takto 
preregistrovať najviac dvoch hráčov v období po registračnom období podľa 
odseku 1 písm. b); najneskôr však do 15.03. kalendárneho roka; 

b) ak profesionálovi skončilo trvanie zmluvy z dôvodu ochorenia COVID-19 
alebo bola ukončená na základe dohody medzi profesionálom a klubom z 
dôvodu ochorenia COVID-19; profesionál má právo na registráciu mimo 
registračného obdobia bez ohľadu na dátum skončenia platnosti takejto zmluvy; 

c) ak hráčka ženského futbalu dočasne nahradzuje hráčku ženského futbalu, 
ktorá nastúpila na materskú dovolenku; doba zmluvy musí byť medzi klubom 
a hráčkou dohodnutá dňom registrácie do dňa pred začiatkom prvého obdobia 
registrácie po návrate hráčky, ktorá nastúpila na materskú dovolenku; 

d) ak hráčka ženského futbalu ukončila materskú dovolenku.“ 

Pri uplatnení postupu podľa tohto odseku sa ustanovenia odseku 4 použijú obdobne.  

 
Dôvod: Stanovením výnimiek v rámci článku 6 FIFA RSTP sa zadefinovali výnimky na 
uplatnenie prestupov mimo registračných období uvedených v čl. 19 ods. 1 a 2 RaPP. 
Reaguje sa aj na situáciu spôsobenú COVID-19, kde sa žiada na uplatnenie takejto 
výnimky preukázanie ukončenia zmluvy v dôsledku COVID-19 (nemožno zameniť 
s iným dôvodom). Zároveň sa spresňuje definícia výnimky mimo registračných období 
aj pre hráčky ženského futbalu a to (i) z dôvodu registrácie hráčky dočasne 
nahradzujúcej hráčku a (ii) po návrate hráčky ženského futbalu z materskej dovolenky. 
Zároveň sa týmto návrhom uplatňuje návrh zo strany ÚLK a ÚFP, v zmysle ktorého sa 
zvyšuje o jedného hráča počet možných transferov hráčov mimo prestupových 
(registračných) období pre zvýšenie ochrany hráčov, ktorým skončila zmluva pred 
skončením prestupového obdobia (hráči bez zmluvy). Návrhom sa rozširuje táto 
možnosť o jedného hráča tak, aby klubom a hráčom, ktorých zmluva uplynula pred 
skončením napríklad zimného prestupového obdobia mali možnosť doplniť svoje 
družstvá aj o jedného hráča bez zmluvy navyše. Zvýšením počtu o jedného hráča má 
len minimálne dopady na integritu súťaže a do určitej miery eliminuje špekulácie klubov 
a hráčov vo vzťahu k re-amaterizáciám a prípadnému obchádzaniu ustanovení o 
zmluvnej stabilite.  

 

13. V článku 19 odsek 8 sa slovo “prestupovom” nahrádza slovom “registračnom”. 
 

Dôvod: Zjednotenie terminológie v rámci ustanovení o registračných obdobiach. 

 

14. Článok  24 odsek 7 znie: 
“ (7) Ak sa klub dostane do omeškania s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich zo 
záväzných rozhodnutí orgánov na riešenie sporov SFZ, je riadiaci orgán súťaže 
oprávnený poukázať finančné plnenie oprávnenému zo zábezpeky klubu, ktorý je v 
omeškaní, na základe žiadosti oprávneného. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú 
zábezpeku na účet oprávnenému do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa 
predchádzajúcej vety. K žiadosti musí byť priložený aj originál predmetného rozhodnutia 
príslušného orgánu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.  

. 
Dôvod: Precizuje obsah podkladov k žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov zo 
zábezpeky, ku ktorým sa po novom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností vyžaduje 



rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti za účelom 
preukázania judikovanej pohľadávky.  

 

15. V článku 27 ods. 5 sa slová “bez použitia FIFA TMS podľa článkov 23, 23a a 23b” 
nahrádzajú slovami “v súlade s článkom 23.” 
Dôvod: Úprava reagujúca na zrušené ustanovenia čl. 23a a 23b.” 

 

16. Článok 28 ods. 18 znie: 

“(18) Zmluva musí obsahovať údaje o ďalších osobách, ktoré sa podieľali na rokovaní o 
uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení, ako sú napr. príbuzný, právny zástupca 
hráča, sprostredkovateľ, tlmočník a pod., alebo vyhlásenie zmluvných strán, že sa ďalšie 
osoby na rokovaní o uzatvorení zmluvy alebo na jej uzatvorení nepodieľali. V prípade 
využitia služieb sprostredkovateľa musí zmluva obsahovať meno a podpis 
sprostredkovateľa.” 

Dôvod: Úprava ustanovenia reflektuje aktuálne ustanovenia Smernice SFZ o činnosti 
sprostredkovateľov, ktorá stanovuje povinnosť uviesť meno a podpis sprostredkovateľa, 
ak boli pri uzatváraní zmluvy využité jeho služby. 

 
17. Za článok 29 sa vkladajú nové články 29a a 29b, ktoré vrátane nadpisu článkov 

znejú: 
“Článok 29a – Osobitné ustanovenia pre hráčky ženského futbalu  
(1) Platnosť zmluvy medzi hráčkou a klubom nemôže byť podmienená tehotenstvom 
hráčky alebo otehotnením počas trvania jej zmluvy, materskou dovolenkou alebo tým, 
že hráčka bude vo všeobecnosti uplatňovať práva súvisiace s materstvom. 

(2) Ak klub jednostranne vypovie zmluvu z dôvodu tehotenstva hráčky alebo jej 
otehotnenia, materskej dovolenky alebo ak hráčka všeobecne uplatňuje práva súvisiace 
s materstvom, bude sa mať za to, že klub vypovedal zmluvu bez oprávneného dôvodu. 
Ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že k jednostrannému ukončeniu zmluvy 
klubom počas tehotenstva alebo trvania materskej dovolenky došlo v dôsledku 
tehotenstva alebo otehotnenia hráčky. 

(3) Ak bola zmluva ukončená z dôvodu tehotenstva alebo otehotnenia hráčky, postup 
podľa článku 32 sa neuplatňuje a kompenzácia pre hráčku ženského futbalu sa vypočíta 
takto: 

a) v prípade, že hráčka po ukončení svojej predchádzajúcej zmluvy 
nepodpísala žiadnu novú zmluvu, bude sa kompenzácia spravidla rovnať 
zostatkovej hodnote zmluvy, ktorá bola predčasne ukončená; 

b) v prípade, že hráčka podpísala novú zmluvu do času rozhodnutia, 
hodnota novej zmluvy za obdobie zodpovedajúce času zostávajúcemu 
pred predčasne ukončenou zmluvou sa odpočíta od zostatkovej hodnoty 
zmluvy, ktorá bola predčasne ukončená; 

c) v obidvoch prípadoch podľa písmena a) a b) má hráčka nárok na 
dodatočné odškodnenie zodpovedajúce šiestim mesačným platom za 
predčasne ukončenú zmluvu; 

d) dohody o kolektívnom vyjednávaní platne dojednané zástupcami klubov 
a hráčov na vnútroštátnej úrovni v súlade s vnútroštátnym právom sa 
môžu líšiť od vyššie uvedených zásad. Podmienky takejto dohody majú 
prednosť. 



 
(4) Okrem nároku na kompenzáciu podľa odseku 3 možno uložiť sankciu každému 
klubu o ktorom sa zistí, že jednostranne vypovedal zmluvu z dôvodu, že hráčka je alebo 
bude tehotná, je na materskej dovolenke alebo vo všeobecnosti uplatňuje práva 
súvisiace s materstvom. Klub bude mať zakázané registrovať akékoľvek nové hráčky, 
či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni, na dve celé a nasledujúce registračné 
obdobia. Klub bude môcť registrovať nové hráčky, či už na národnej alebo 
medzinárodnej úrovni, až od nasledujúceho registračného obdobia po úplnom 
vykonaní príslušnej športovej sankcie.  

 
(5) Ak hráčka ženského futbalu otehotnie, má právo počas trvania jej zmluvy : 

 
a) pokračovať vo výkone športovej činnosti pre svoj klub po potvrdení 

ošetrujúcim lekárom a nezávislým zdravotníckym pracovníkom 
(vybraným na základe dohody medzi hráčkou a jej klubom), že je 
športová činnosť pre ňu bezpečná. V takýchto prípadoch je jej klub 
povinný rešpektovať rozhodnutie a vypracovať plán pre jej bezpečné 
pokračovanie v športovej činnosti, pričom uprednostňuje jej zdravie 
a zdravie nenarodeného dieťaťa; 

 
b) ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu obmedzuje život alebo 

zdravie počatého dieťaťa hráčky:  
i)  odmietnuť vykonávanie športu bez nároku na mzdu alebo náhradu 

mzdy počas obdobia, kedy nevykonáva šport z dôvodu 
tehotenstva28a, alebo 

ii) poskytovať službu svojmu klubu alternatívnym spôsobom pričom v 
týchto prípadoch je klub povinný rešpektovať jej rozhodnutie a 
pracovať s hráčkou na vypracovaní plánu jej náhradnej činnosti; pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností má hráčka nárok na plnú odmenu 
až do doby, kým nevyužije materskú dovolenku; 

 
c) nezávislé určiť dátumu nástupu na materskú dovolenku, berúc do úvahy 

minimálne stanovenú dobu nástupu na materskú dovolenku; klub je 
povinný rešpektovať nezávislé určenie dátumu nástupu na materskú 
dovolenku; 

 
d) vrátiť sa k výkonu športovej činnosti v prospech klubu po ukončení 

materskej dovolenky po potvrdení od svojho ošetrujúceho lekára a 
nezávislého lekára (zvoleného na základe dohody medzi hráčkou a jej 
klubu), že je to pre ňu bezpečné. V takýchto prípadoch je jej klub povinný 
rešpektovať rozhodnutie a opätovne ju začleniť do futbalovej činnosti 
a poskytnúť primeranú stálu lekársku podporu. Hráčka má po návrate k 
futbalovej aktivite nárok na plnú odmenu za výkon športovej činnosti; 

 
(6) Hráčke ženského futbalu sa poskytne materská dovolenka a možnosť dojčiť dieťa 
v súlade s osobitným predpisom.28b)“ 

„Článok 29b – Osobitné ustanovenie pre trénerov 
 
(1) Tento článok sa vzťahuje na zmluvné vzťahy trénera so zväzom alebo klubom,. 
Tréner môže vykonávať trénerskú činnosť v prospech zväzu alebo klubu ako športový 
odborník podľa § 6 ods. 3 zákona o športe. 
 
(2) Zmluva medzi trénerom a klubom alebo zväzom musí byť písomná a musí obsahovať 
podstatné náležitosti ako sú najmä druh činnosti, práva a povinnosti zmluvných strán, 



právny stav a postavenie strán, dohodnutá odmena za výkon činnosti, trvanie zmluvy, 
deň začatia vykonávania činnosti, dátum a podpis zmluvných strán. Ak sa na uzatvorení 
zmluvy podieľal sprostredkovateľ, musí byť v zmluve uvedené jeho meno a priezvisko a 
pripojený podpis. Zmluva nesmie obsahovať ustanovenie o odklade splátok; s 
primeraným použitím ustanovenia čl. 29 ods. 10. Ak sa zmluvné strany dohodli na 
zmluve o výkone činnosti športového odborníka, primerane sa uplatnia na takýto vzťah 
ustanovenia § 49a zákona o športe.     
 
(3) Platnosť zmluvy nesmie byť podmienená udelením pracovného povolenia a práva 
pobytu ani inými požiadavkami správnej povahy. Pri uzatváraní zmluvy musí klub a zväz 
vyvinúť náležitú opatrnosť pri podmienkach, ktoré musí tréner splniť, aby mohol 
vykonávať činnosť a povinnosti podľa tejto zmluvy. 
 
(4) Zmluvu možno predčasne ukončiť len dohodou alebo výpoveďou z oprávnených 
dôvodov bez povinnosti zaplatiť kompenzáciu za predčasné ukončenie zmluvy; tým nie 
sú dotknuté spôsoby na predčasné ukončenie zmluvy podľa osobitných predpisov.30a) 
Ustanovenie čl. 29 ods. 9 sa na ukončenie zmluvy vzťahuje primerane. 
 
(5) Tréner je oprávnený vypovedať zmluvu, ak mu klub alebo zväz protiprávne dlhuje 
minimálne dve splatné mesačné odmeny a tréner vopred písomne vyzval klub alebo 
zväz na úhradu celej dlžnej sumy v dodatočnej lehote minimálne 15 dní. Uvedené 
ustanovenie sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto poriadku. Ak je 
trénerovi uhrádzaná odmena na inom ako mesačnom základe, podmienka na výpoveď 
podľa prvej vety je splnená, ak dlžná suma po prepočítaní na mesiace predstavuje 
minimálne výšku dvoch mesačných odmien. Podmienky na predčasné skončenie zmluvy 
dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní majú prednosť pred podmienkami uvedenými 
v predchádzajúcich vetách tohto odseku. 
 
(6) Ak strana predčasne ukončí zmluvu bez oprávneného dôvodu, poškodená zmluvná 
strana má právo na kompenzáciu. Na spôsob uplatnenia a výšku kompenzácie zo strany 
hráča voči klubu alebo zväzu sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 32 ods. 1. Na výšku 
kompenzácie zo strany klubu alebo zväzu voči hráčovi sa primerane vzťahujú 
ustanovenia čl. 32 ods. 2. Nároky z kompenzácie nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
 
(7) Na disciplinárny postup voči klubu alebo zväzu z dôvodu riadneho neplatenia 
odmeny trénerovi sa vzťahuje článok 42a primerane.“. 
 
Dôvod k čl. 29a: Vytvorenie nového článku spresňuje osobitné ustanovenia pre hráčky 
ženského futbalu. V tejto súvislosti sa kogentne definuje, že platnosť zmluvy nemôže byť 
podmienená tehotenstvom hráčky alebo otehotnením počas trvania jej zmluvy, 
materskou dovolenkou alebo tým, že hráčka bude vo všeobecnosti uplatňovať práva 
súvisiace s materstvom. Práve tento inštitút zabezpečenia silnejšej ochrany hráčok 
ženského futbalu bol vytvorený vo FIFA RSTP (článok 18quater) a bližšie zabezpečuje 
ochranu hráčkam pri tehotenstve alebo ich otehotnením. Podstata novej ochrany podľa 
tohto ustanovenia sa venuje (i) platnosti zmluvy, ktorá nemôže byť podmienená tým, že 
hráčka otehotnie, bude tehotná alebo si všeobecne uplatní svoje materské práva; (ii) 
právu hráčok, akonáhle otehotnejú, tehotná hráčka má najmä právo: zvoliť si naďalej 
poskytovanie športových služieb alebo poskytovanie služieb zamestnanosti 
alternatívnym spôsobom; nezávisle určiť dátum začatia jej materskej dovolenky; návrat 
k futbalovej aktivite po ukončení materskej dovolenky; (iii) povinnosti klubov poskytnúť 
vhodné vybavenie hráčke po pôrode na dojčenie a / alebo odsávanie materského mlieka 
po návrate z materskej dovolenky; (iv) osobitná ochrana pred ukončením zmluvy z 
dôvodu, že hráčka otehotnie alebo je tehotná, je na materskej dovolenke alebo 



všeobecne využíva práva súvisiace s materstvom, a významné finančné a športové 
dôsledky pre kluby, ktoré konajú takýmto spôsobom. 

V rámci odseku 3 sa vyníma možnosť uplatňovania kompenzácie do konca trvania 
zmluvy podľa článku 32 RaPP, ale definujú sa bližšie osobitné podmienky kompenzácie 
do konca trvania zmluvy v rámci tohto odseku. Nakoľko možnosti uplatnenia práv v 
oblasti materstva bližšie definuje aj právny poriadok SR, je zohľadnený právny stav v 
právnom poriadku SR v tejto oblasti aj v návrhu k čl. 29a RaPP.  

Dôvod k čl. 29b: Cirkulár č. 1743 zo strany FIFA priniesol zásadné zmeny v oblasti 
vnímania trénerov a do prílohy č. 8 FIFA RSTP zaviedol aj ustanovenia týkajúce sa 
zamestnávania trénerov. Predmetný rozsah do svojich predpisov týmto ustanovením 
definuje aj SFZ a to priamo zavedením článku 35a RaPP – Pravidlá týkajúce sa 
zamestnávania trénerov. V rozsahu stanovenia pracovno-právneho rozmeru bolo 
potrebné posúdiť aj limitáciu v zmysle národnej legislatívy (zákon č. 440/2015 Z. z. 
o športe v znení neskorších zmien a doplnení), a to v rozsahu vykonávania činnosti 
športového odborníka podľa § 6 ods. 3 zákona č. č. 440/2015 Z. z. o športe. Nakoľko 
predmetné ustanovenie definuje možnosť vykonávania činnosti športového odborníka aj 
formou podnikania, dobrovoľníka alebo aj bez zmluvy, bolo potrebné rozlíšiť pracovno-
právny rozmer, ktorý spresňuje práve predmetné ustanovenie. 

 

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie: 
„28a) § 44 ods. 16 zákona o športe.“ 
 
Dôvod: Doplnenie ustanovení o hráčkach ženského futbalu s ohľadom na aktuálnu 
úpravu zákona o športe v otázke možného odmietnutia vykonávať šport v prípade, ak 
existujú zdravotné riziká potvrdené lekárskym posudkom. 

 

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie: 
„28b) § 44 ods. 17 zákona o športe“ 
 
Dôvod: Definícia materskej dovolenky je uvedená v § 166 Zákonníka práce, 
z uvedeného dôvodu rešpektujeme stanovenú národnú legislatívu a odkazujeme priamo 
na definíciu trvania materskej dovolenky a uplatnením príslušných práv (najmä z dôvodu 
odkazu § 44 ods. 17 ZoŠ na uvedené ustanovenia Zákonníka práce). Uplatnením práva 
na dojčenie sa spresňujú povinnosti v oblasti poskytnutia prestávok na dojčenie v zmysle 
osobitných predpisov SR. 

 

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie: 

 „30a) Napríklad § 49a ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z.“. 

Dôvod: Poznámka pod čiarou spresňuje odkazom na národnú legislatívu (zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe) 
 

21. Článok  31 odsek 8 znie: 
“(8) Hráč je pred okamžitým skončením zmluvného vzťahu podľa odseku 2 písm. a) 
povinný zaslať písomne28c) klubu oznámenie, že sa klub dostal do omeškania, vyčísliť 
dlžnú sumu a určiť lehotu na zaplatenie dlžnej sumy, ktorá nemôže byť kratšia ako desať 
dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia. Okamžite skončiť zmluvný vzťah podľa ods. 



2 písm. a) je hráč oprávnený až po márnom uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy. 
Okamžité skončenie zmluvného vzťahu podľa ods. 2 písm. a) nezakladá vzdanie sa 
nároku na zaplatenie dlžnej sumy.”  

 
Dôvod: Návrh vychádza z požiadavky ÚFP. Predmetná zmena je vykonaná v rozsahu 
realizácie spôsobu doručenia oznámenia o tom, že sa klub dostal do omeškania, 
nakoľko sa s týmto oznámením ešte nespájajú žiadne právne účinky a jedná sa o inštitút 
zadefinovaný v rámci futbalových predpisov, kde sa vytvára autonómny priestor na 
využitie čl. 2 písm. r) stanov SFZ.  

 
 
22. Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie: 

„28c) Čl. 2 písm. r) stanov SFZ.“ 
 
Dôvod: Možnosť realizácie spôsobu doručenia oznámenia o tom, že sa klub dostal do 
omeškania, a to spôsobom definovaným v stanovách SFZ. 

 

23. V článku 36 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 
             
“c) ide o výchovné podľa odseku 2 písm. b) a klub poslednej registrácie hráča nezaslal 
hráčovi ponuku na predĺženie alebo uzatvorenie nového zmluvného vzťahu, pokiaľ klub 
poslednej registrácie nepreukáže dôvody, na základe ktorých je napriek nesplneniu 
povinnosti zaslania ponuky hráčovi stále oprávnený na úhradu výchovného; ponuka 
podľa tohto ustanovenia musí byť hráčovi  

i. zaslaná písomnou korešpondenčnou formou s doručenkou; 
ii. doručená do dispozície hráča najmenej 60 dní pred skončením zmluvného 

vzťahu s hráčom; 
iii. a musí garantovať najmenej identické zmluvné podmienky ako podmienky 

podľa zmluvného vzťahu, ktorý má skončiť uplynutím doby.  
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na výchovné predchádzajúcich klubov. 
Ponuka na predĺženie zmluvy môže byť zrealizovaná aj elektronickou poštou za 
predpokladu, že klubu hráč potvrdí, že dostal kópiu uvedenej ponuky a môže poskytnúť 
takéto potvrdenie v prípade akéhokoľvek sporu.“      
  
Dôvod: Návrh vychádza z pripomienky doručenej zo strany ÚFP a upravuje 
mechanizmus zachovania nároku uplatnením kvalifikovanej ponuky hráčovi na 
predĺženie zmluvy v prípadoch tzv. „následných prestupov“, ktorý viaže v zmysle FIFA 
RSTP nárok na tréningovú kompenzáciu prejavením seriózneho záujmu ohráča, aby sa 
eliminovali prípady kedy pôvodný klub hráča používa hrozbu úhrady kompenzácie na 
urovnanie záväzkov voči hráčom.  
     
 

24. V článku 39 sa odsek 1 dopĺňa tak, že za slová “až 38” sa dopĺňajú slová “a 42a”.  
           

Dôvod: Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zavádza explicitný odkaz na 
ustanovenia článku 42a, ktorých porušenie sa považuje za disciplinárne previnenie. 
  



 
25. V článku 42a sa vypúšťajú odseky 7 a 8 a doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 

7.  
 
Dôvod: V súvislosti s prijatými zmenami vo FIFA RSTP oznámenými v cirkuláre FIFA 
č. 1743 je potrebné zosúladiť právnu úpravu, ktorá bola pôvodne prevzatá zo znenia 
FIFA RSTP týkajúca sa záväzkov po splatnosti. 

 
 

Čl. II 

Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia VV SFZ. 

 


