
        Malý  sprievodca novým Registračným a prestupovým poriadkom  

              Slovenského futbalového zväzu schváleným 10.2.2015   

                           / účinnosť od 1.7.2015 pre amatérov /    

 

 

 

1.  Základné ustanovenia. 

 a)   Aktívny klub  - klub, ktorý má v jednom súťažnom ročníku zaradené aspoň jedno   družstvo                                      

v ktorejkoľvek súťaže v rámci SFZ je zároveň aj členom SFZ.  Každý  člen SFZ -klub musí mať v ISSF 

pravdivé údaje o klube a fakturačné údaje.  / IČO , číslo účtu .../ 

b)  transfer hráča - zmena klubovej príslušnosti hráča, ktorá môže mať formu  

          1. prestup 

           2. hosťovanie – na dobu určitú 

c) ISSF manažér – funkcionár klubu, ktorý je splnomocnený a poverený klubom na spracovanie 

agendy klubu v ISSF. 

  

2.   Tranfer hráča  / amatér /  

 

a) Transfer amatéra vykonáva výhradne  matrika podľa matričnej príslušnosti klubu  do 

ktorého má byť hráč preregistrovaný. 

b) Prestupové obdobie pre amatéra : 

Letné prestupové obdobie od 01.07. do 30.09. 

Zimné prestupové obdobie od 01.01. do 15.03. 

Hráč môže prestupovať iba v tomto období a iba raz. T.j. Pokiaľ hráč prestupy napr. 2.7. 

už nemôže isť na hosťovanie v letnom prestupovom termíne. Pri zrušení hosťovania 

v pestupovom období so súhlasom materského klubu, hráča a nového klubu môže klub a 

hráč ohlásiť prestup, alebo hosťovanie maximálne do 30.6.2016. Zrušenie hosťovania sa 

týka len ohlásených podľa predchádzajúcich platných predpisov. 

 

c) Príslušna matrika vykoná  prestup, alebo hosťovanie na základe žiadosti podanej v ISSF 

v súlade s prestupovým poriadkom bezodkladne, najneskôr do troch dní  odo dňa 

vyjadrenia hráča. Pri prestupe hráča sa nevyžaduje súhlas materského klubu. Pri 

hosťovaní sa musí vyjadriť materský klub. Dňom vykonania transferu príslušnou matrikou 

sa mení klubová príslušnosť hráča. 



d) Podľa  schváleného spriedodcu VV SFZ  hráč môže hosťovať najdlhšie do 30.6.2016. Klub 

ktorý uvedie v žiadosti o hosťovanie hráča napr. dátum 30.6.2017 – príslušná matrika 

takéto hosťovanie zamietne.  Hosťovania  zadané z predchadzajúceho platného 

prestupového poriadku, ktoré boli zadané na dlhšie obdbie – hráč bude dňom 30.6.2016 

vrátený do materského klubu automatický. 

e) Ak materský klub hráča z kategorie  žiak, alebo dorast nemá v súťaži zaradené družstvo 

žiakov, alebo dorastu, /príslušná veková kategoria / môže takýto hráč hosťovať po dobu 

do 30.6.2016 bez súhlasu materského klubu. 

f) Klub, ktorý dlhodobo nevyvíja činnosť - hráč môže prestupiť  bez súhlasu materského 

klubu, bez odstupného, alebo výchovného. 

g) Klub, ktorý žiada o prestup  hráča je zodpovedný za správne vyplnenie kolonky odstupné 

v žiadosti o transfer hráča. Odstupné za prestup hráča sa počíta podľa tabuľky 

schváleného prestupového poriadku, do ktorého klubu smeruje, t.j. hráč prestupuje z III. 

ligy do I. triedy / ObFZ / tabuľková hodnota u dospelého hráča v rozpätí veku 19-25 je 

suma 250€. 

h) Po schváleni hráčom matrikár prestup bezodkladne schváli. Vyjadrenie materského klubu 

k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie neprihliada. 

i) V prípade sporu o výške odstupného za hráča spadá takýto spor pod pôsobnosť Komory 

pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť 

podľa článku 39 RaPP a článok 64 disciplinárného poriadku  SFZ.  Poplatok za podanie 

sporu o výške odstupného je 3% z výške odstupného, minimálne  50 eur. 

j) V prípade sporu o výšku odstupného, pokiaľ bude vyška odstupného iná ako je v tabuľke, 

článok 37 bod 1 RaPP je žiadateľ o prestup, čiže nový klub hráča povinný preukazať 

dohodu o výške odstupného s materským klubom hráča.  Doporučujeme, aby kluby ktoré 

uvádzajú inú sumu  pri prestupe hráča ako je v tabuľke /dohoda medzi klubmi /  tj.0, 

spísali medzi sebou dohodu o výške odstupného. 

k) Po schválení prestupu hráča matrikárom sa automatický vygeneruje do mesačnej zbernej 

faktúry nového klubu položka odstupné so zadanou výškou odstupného. Položky 

odstupné si materský klub sleduje v položkách  faktúr v ISSF. 

l) Po uhradení mesačnej zbernej faktúry klubov sa položky odstupné dostanú do stavu 

uhradené a vznika nárok materskému klubu si ich vyfakturovať voči SFZ. Materský klub si 

v ISSF vygeneruje platobný predpis, ktorý priloži k vystavenej faktúre. Údaje na faktúre 

a platobnom predpise musia byť zhodné inak SFZ faktúru neuhradí.   

m) Amatérsky klub môže podľa článku 24 RaPP uzatvoriť zmluvu medzi hráčom a klubom. 

Zmluva musí byť uzatvorená písomne a registrovaná na SFZ. Takýto klub je povinný 

zaplatiť zábezpeku v stanovenej výške / 5.000 eur /. Klub je povinný oznámiť príslušnému 

zväzu RFZ, OBFZ o uzatvorení zmluvy medzi hráčom a klubom. Zábezpeka sa platí cez 

zbernú faktúru príslušnému zväzu RFZ, OBFZ. V týchto prípadoch prestupy a hosťovania 

reši SFZ. 

n) S matričných úkonov zanikol pojem  „striedavý štart hráča„. Striedavý štart hráča rieši 

súťažný poriadok. 

 

    

V Košiciach dňa 3.7.2015 


