SMERNICA
O PRÁVNO-ORGANIZAČNÝCH ZMENÁCH
V KLUBOCH SLOVENSKÉHO FUTSALU

ČLÁNOK 1 - Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica stanovuje postup na uskutočnenie zmien v kluboch futsalu pri vzniku nového klubu v
dôsledku novej registrácie, pri zlúčení, rozdelení alebo splynutí s iným klubom (zánik klubu bez likvidácie
s právnym nástupcom), pri zániku klubu bez právneho nástupcu, alebo pri iných zmenách vykonaných
najmä v dôsledku spoločenských, organizačných a ekonomických zmien.
2. Táto smernica upravuje zásady zaraďovania jednotlivých družstiev klubov do príslušných súťaží
Slovenského futsalu (ďalej iba "SF") z dôvodu uvedeného v odseku 1.
3. Riadiace orgány SF a jeho členov sú pri aplikácii tejto smernice povinné postupovať tak, aby tieto
zmeny nenarušovali regulárnosť súťaží a princíp fair play. Zakazujú sa zmeny podľa článku 5 ods. 6
Stanov SF.
4. Príslušné orgány SF a jeho členov sú povinné pri svojich činnostiach a procesoch spojených s použitím
tejto smernice uplatňovať všeobecné princípy upravené v článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.
5. Zanikajúcim klubom sa na účely tejto smernice rozumie klub, ktorému bez ohľadu na to, či dôjde k
zániku klubu ako právnickej osoby alebo k zániku riadneho členstva klubu v SF, zanikne v súvislosti s
postupom podľa tejto smernice
a) právo účasti družstva klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej/riadenej SF a jeho členmi
(ďalej len “právo súťaženia klubu”), a
b) právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube v zmysle
Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len “registračné právo klubu”).
6. Právnym nástupcom sa na účely tejto smernice rozumie nadobúdateľ práva súťaženia klubu a
registračného práva klubu od zanikajúceho klubu postupom podľa tejto smernice.

7. Na účely postupu podľa tejto smernice je právo súťaženia klubu a registračné právo klubu predmetom
samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým právom oceniteľným
v peniazoch, ktoré je prevoditeľné.
8. Vo všetkých prípadoch právno-organizačných zmien v kluboch je spoločným znakom skutočnosť, že
právny nástupca preberá právo súťaženia na úrovni súťaží dosiahnutej družstvami zanikajúceho klubu,
ako aj registračné právo zanikajúceho klubu, to znamená, že preberá všetkých hráčov zanikajúceho klubu
nezávisle od toho, či existuje ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť.

ČLÁNOK 2 - Zánik klubu bez právneho nástupcu
1. Ak klub zanikne bez právneho nástupcu, zanikajú aj všetky jeho družstvá a v súlade so Súťažným
poriadkom sú vyradené zo súťaží, v ktorých súťažili alebo mali súťažiť.
2. O obsadení miest, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách zaniknutého klubu, rozhodne
príslušný riadiaci orgán v súlade so Súťažným poriadkom SF.
3. Registrácia hráčov všetkých družstiev zaniknutého klubu sa riadi Registračným a prestupovým
poriadkom SFZ.

ČLÁNOK 3 - Zánik klubu bez likvidácie s právnym nástupcom
1. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného klubu
alebo viacerých klubov, pričom imanie zanikajúcich klubov prechádza na iný už existujúci klub, ktorý sa
tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich klubov.
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B, C – kluby, ktoré sa rozhodli zlúčiť s klubom A, t. j. obchodné imanie zanikajúcich klubov B, C
prechádza na klub A, ktorá sa stáva právnym nástupcom.
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A, B, C – zanikajúce kluby, ktoré sa rozhodli zlúčiť s klubom D,
D – existujúci klub, na ktorý prechádza obchodné imanie zanikajúcich klubov A, B, C.
2. Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku viacerých klubov,
pričom imanie zanikajúcich klubov prechádza na iný novozaložený klub, ktorý sa stáva právnym
nástupcom zanikajúcich klubov.
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A, B, C – zanikajúce kluby, ktoré sa rozhodli splynúť do nového klubu D,
D – novovznikajúci klub, na ktorý prechádza obchodné imanie zanikajúcich klubov A, B, C.
3. Rozdelenie klubov je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného
klubu, pričom imanie zanikajúceho klubu prechádza na existujúce alebo novozaložené kluby, ktoré sa
svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúceho klubu.
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A – zanikajúci klub, ktorý sa rozhodol rozdeliť do existujúcich klubov B, C, D,
B, C, D – existujúce alebo novozaložené kluby, na ktoré prechádza obchodné imanie
zanikajúceho klubu A podľa projektu rozdelenia.
4. Právny nástupca prevezme od zanikajúceho klubu:
a) všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky, ktoré ku dňu prevodu vznikli,
b) právo účasti družstiev v tej úrovni súťaží organizovaných/riadených SF a jeho členmi, ktoré
prostredníctvom svojich družstiev dosiahol zanikajúci klub,
c) registračné právo klubu, čo znamená, že ku dňu ukončenia transformácie právny nástupca
preberá všetkých hráčov zanikajúceho klubu.
4. Prechod hráčov do klubu právneho nástupcu sa riadi Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.
5. Právny nástupca má právo na obsadenie miest, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách
zaniknutého klubu. O obsadení miest, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách zaniknutého
klubu, rozhodne príslušný riadiaci orgán v súlade so Súťažným poriadkom SF.
6. V prípade rozdelenia klubov musí projekt rozdelenia obsahovať spôsob prevzatia práv a povinností
zanikajúceho klubu, vrátane práv a povinností voči hráčom.
7. Právny nástupca môže štartovať v súťažiach pod názvom podľa vlastného rozhodnutia.

8. Právny nástupca môže mať nové sídlo aj v inej obci, ako mal zaniknutý klub. Odo dňa zániku klubu do
skončenia prebiehajúcej sezóny však odohrajú všetky družstvá právneho nástupcu svoje majstrovské
stretnutia v mieste sídla zanikajúceho klubu.

ČLÁNOK 4 - Vznik nového klubu alebo družstva
1. Nový klub ako samostatná právnická osoba, resp. jeho družstvá, alebo nové družstvá už registrovaných
klubov sa zásadne zaraďujú do príslušných najnižších súťaží SF, a to podľa sídla klubu, resp. družstva.

ČLÁNOK 5 - Zmena právnej formy klubu podľa § 69b Obchodného zákonníka
1. V prípade zmeny právnej formy klubu podľa § 69b Obchodného zákonníka nedochádza k žiadnym
zmenám v práve súťaženia klubu ani v registračnom práve klubu. Právne, ekonomické ako aj iné vzťahy
klubu voči SF, SFZ a ich členom, ako aj tretím osobám, ostávajú nezmenené.

ČLÁNOK 6 - Predaj klubu podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka
1. V prípade uplatnenia postupu podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka (zmluva o predaji podniku,
resp. časti podniku) je právnym nástupcom kupujúci za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky
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ustanovené predpismi SF a SFZ . Klub, ktorý je predmetom kúpy, sa považuje dňom účinnosti zmluvy za
zaniknutý.
2. Právny nástupca prevezme od klubu zaniknutého podľa odseku 1:
a) najmenej záväzky zo športovej činnosti uvedené v článku 10 ods. 5, ktoré ku dňu prevodu vznikli,
b) právo účasti družstiev v tej úrovni súťaží organizovaných/riadených SF a jeho členmi, ktoré
prostredníctvom svojich družstiev dosiahol tento zaniknutý klub,
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Napr. článok 5 ods. 4 až 6 Stanov SF, článok 6 Stanov SF

c) registračné právo klubu, čo znamená, že ku dňu účinnosti zmluvy právny nástupca preberá
všetkých hráčov zanikajúceho klubu.
4. Prechod hráčov do klubu právneho nástupcu sa riadi Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

Článok 7 - Zmena fungovania klubu zo združenia fyzických osôb na právnickú osobu
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Ak sa klub rozhodne zmeniť svoje fungovanie zo združenia fyzických osôb na samostatnú právnickú
osobu, ktorá je na účely tejto smernice považovaná za právneho nástupcu, právne a športovo-technické
dôsledky tejto zmeny sú nasledovné:
a) právne, ekonomické, ako aj iné vzťahy klubu voči SF, SFZ a jeho členom, ako aj tretím osobám,
prechádzajú na právnickú osobu, a to na základe zmluvy medzi združením fyzických osôb a
právnickou osobou, pričom právnická osoba prevezme najmenej záväzky zo športovej činnosti
uvedené v článku 10 ods. 5, ktoré ku dňu rozhodnutia vznikli,
b) právnická osoba je povinná rešpektovať a dodržiavať predpisy SF, SFZ a ich členov, UEFA, FIFA
a rozhodnutia ich orgánov,
c) právo súťaženia klubu zostáva zachované klubu, v ktorom došlo k fungovania zo združenia
fyzických osôb na samostatnú právnickú osobu,
d) registračné právo klubu zostáva zachované klubu, v ktorom došlo k zmene fungovania zo
združenia fyzických osôb na samostatnú právnickú osobu.

Článok 8 - Zmena vlastníckych vzťahov v klube
Ak dôjde k zmene vlastníckych vzťahov v klube, právne a športovo-technické dôsledky tejto zmeny sú
nasledovné:
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§ 829 - 841 Občianskeho zákonníka

e) právne, ekonomické ako aj iné vzťahy klubu voči SF, SFZ a jeho členom, ako aj tretím osobám,
ostávajú nezmenené,
f)

nový vlastník klubu je povinný rešpektovať a dodržiavať predpisy SF, SFZ a ich členov, UEFA,
FIFA a rozhodnutia ich orgánov,

g) právo súťaženia klubu zostáva zachované klubu, v ktorom došlo k zmene vlastníckych vzťahov,
h) registračné právo klubu zostáva zachované klubu, v ktorom došlo k zmene vlastníckych vzťahov.

Článok 9 - Listiny dokumentujúce právno-organizačné zmeny v kluboch
1. Účastníci právno-organizačných zmien v kluboch doručia Výkonnému výboru SF na účely postupu
podľa tejto smernice doklady preukazujúce realizáciu uvedených zmien, minimálne
a) zápisnicu zo zasadnutia príslušného orgánu zanikajúceho klubu s nasledujúcimi schválenými
uzneseniami:
i. uznesenie príslušného orgánu o schválení prevodu všetkých práv, povinností, pohľadávok
a záväzkov, ktoré ku dňu prevodu vznikli, na právneho nástupcu,
ii. uznesenie príslušného orgánu o schválení jeho zániku, a to ku dňu prevodu všetkých
práv, povinností, pohľadávok a záväzkov na právneho nástupcu.
Na zápisnici zo zasadnutia príslušného orgánu a na uzneseniach uvedených v odseku 1, ak nie
sú súčasťou zápisnice, musia byť úradne osvedčené podpisy štatutárnych orgánov klubu. K týmto
uzneseniam musí byť priložená listina podpísaná štatutárnym orgánom, ktorou boli tieto
uznesenia vykonané (napr. zmluva o postúpení pohľadávky, zmluva o prevzatí dlhu).
b) originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zlúčenie,
splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností,
c) originál listiny potvrdenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo jej úradne osvedčenej
kópie preukazujúcej zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie občianskych združení,

d) originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu predaj
podniku alebo jeho časti podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka alebo zmenu právnej formy
podľa § 69b Obchodného zákonníka,
e) originál alebo úradne osvedčenú kópiu listiny preukazujúcej zmenu vlastníckych vzťahov v klube
postupom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo Európskej únie (napr. výpis z obchodného
registra).

ČLÁNOK 10 - Spoločné ustanovenia
1. O právno-organizačných zmenách podľa tejto smernice rozhoduje Výkonný výbor SF na návrh klubu,
ktorého sa právno-organizačná zmena týka alebo tretej osoby, ktorá osvedčí vo vzťahu k tomuto klubu
právny záujem na postupe podľa tejto smernice.
2. Všetky právno-organizačné zmeny v kluboch musia byť uskutočnené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky alebo Európskej únie a predpismi SF a SFZ .
3. Klub, ktorého sa právno-organizačná zmena týka, je povinný bezodkladne oznámiť Výkonnému výboru
SF začatie postupu podľa tejto smernice.
4. Výkonný výbor SF schváli právno-organizačné zmeny, ak
a) nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) sú v súlade s predpismi SF a SFZ,
c) právny nástupca nie je žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený s klubom, ktorého
sa právno-organizačná zmena týka,
d) právny nástupca prevezme od klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka záväzky,
pohľadávky, práva a povinnosti uvedené v odseku 5, ak táto smernica neustanovuje inak.

e) schválenie práva súťaženia klubu a registračného práva pre nadobúdateľa od zanikajúceho klubu
postupom podľa tejto smernice nenaruší regulárnosť a integritu športových súťaží a dodržiavanie
princípu fair play, a
f)

boli riadne predložené všetky listiny dokumentujúce postupy podľa tejto smernice.

5. Právny nástupca na účely postupu podľa tejto smernice prevezme od klubu, ktorého sa právnoorganizačná zmena týka
a) záväzky zo športovej činnosti – záväzky klubu, ktoré vznikli klubu v rámci výkonu jeho športovej
činnosti. Ide o záväzky klubu voči:
i. hráčom,
ii. trénerom,
iii. funkcionárom klubu,
iv. zamestnancom klubu,
v. SF, SFZ a jeho členom, resp. príslušným miestnym a oblastným zväzom vrátane
príslušných poplatkov a pokút.
b) pohľadávky zo športovej činnosti – pohľadávky klubu, ktoré vznikli klubu v rámci výkonu jeho
športovej činnosti. Ide o:
i. pohľadávky na zaplatenie prestupovej kompenzácie, výchovného a iných platieb súvisiacich
s prestupom a hosťovaním hráčov,
ii. pohľadávky voči hráčom, trénerom, funkcionárom klubu a zamestnancom klubu podieľajúcim
sa na športovej činnosti klubu,
iii. pohľadávky voči SF, SFZ a jeho členom.
c) práva zo športovej činnosti – práva klubu, ktoré prislúchajú klubu v rámci výkonu jeho športovej
činnosti. Ide o:
i. právo súťaženia klubu,

ii. registračné právo klubu.
d) povinnosti zo športovej činnosti – povinnosti klubu, ktoré je klub povinný dodržiavať v rámci
výkonu jeho športovej činnosti. Ide o:
i. povinnosť dodržiavať predpisy SF a SFZ, pravidlá futsalu a právny poriadok Slovenskej
republiky a Európskej únie,
ii. povinnosti, ktoré vyplývajú klubu z dôvodu jeho členstva v SF a SFZ.
6. Výkonný výbor SF je pred rozhodnutím povinný vyžiadať si stanovisko príslušných orgánov riadiacich
súťaže, a v prípade potreby si môže vyžiadať aj stanovisko matričnej komisie SFZ, právneho útvaru SFZ.
7. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru SF nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie Výkonného výboru SF
je možné zmeniť postupom podľa článku 11 ods. 23 Stanov SF.
8. Zaraďovanie družstiev klubu do súťaží vrátane preraďovania družstiev klubov do nižšej úrovne súťaže v
súvislosti s právno-organizačnými zmenami sa uskutoční v súlade so Súťažným poriadkom SF.
9. Rozhodnutia podľa odseku 8 sú konečné a musia byť prijaté do 30.6. kalendárneho roka. Vo
výnimočných prípadoch môže zmenu termínu schváliť Výkonný výbor SF. Riadiace orgány môžu
rozhodnúť o zaradení družstiev do súťaží až vtedy, keď klub splní podmienky uvedené v tejto smernici.
10. Vo všetkých prípadoch právno-organizačných zmien v kluboch sa spolu s originálom predkladá aj
kópia predložených listín, ktoré sa archivujú na sekretariáte SF.
11. V prípade schválenia právno-organizačnej zmeny, Výkonný výbor SF zabezpečí zverejnenie
rozhodnutia prostredníctvom úradnej správy a predloží rozhodnutie matrike SF a všetkým prislúchajúcim
riadiacim orgánom súťaží.
12. V prípade aplikácie postupu podľa tejto smernice, s výnimkou vzniku nového klubu a zmeny
vlastníckych vzťahov v klube, uhradí právny nástupca správny poplatok vo výške stanovenej Výkonným
výborom SF podľa zložitosti prípadu, maximálne však 1000 eur; v poplatku sú zahrnuté aj úkony súvisiace
s vykonaním zmien v registrácii.

ČLÁNOK 11 - Záverečné ustanovenia
1. Vydaním tejto smernice sa zrušuje Smernica o zaraďovaní družstiev do súťaží zo dňa 5. 4. 2007.
2. Táto smernica bola schválená Výkonným výborom SF dňa ............ a týmto dňom nadobúda účinnosť.

