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PRVÁ  ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

1. Tento Prestupový poriadok pre hráčov - neamatérov (ďalej len "Poriadok") 

stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny klubovej príslušnosti 

(registrácie) neamatérov medzi klubmi pôsobiacimi v republikových 

súťažiach Slovenského futbalového zväzu (ďalej len "SFZ") ako i zmeny 

klubovej príslušnosti hráčov prestupujúcich a hosťujúcich do a zo zahraničia. 

 

2. Neamatérom je hráč, ktorého zmluva spĺňa podmienky stanovené Smernicou                  

pre registráciu profesionálnych zmlúv. 

 

 

Článok 2 

 

V transferovom konaní vystupujú: 

 

a) hráč, 

b) futbalový klub, v ktorom je hráč registrovaný v čase začatia transferového 

konania (ďalej len "materský klub"), 

c) futbalový klub, do ktorého hráč smeruje (ďalej len "nový klub"). 

 

 

Článok 3 

 

O zmenách registrácie neamatérov za podmienok uvedených v tomto Poriadku 

rozhoduje výhradne matrika SFZ, a to medzi klubmi so sídlom na území SR a z 

klubov v SR do klubov členských zväzov združených vo FIFA, UEFA a 

ostatných kontinentálnych konfederáciách. 

 

Článok 4 

 

1. Žiadosť o transfer hráča (žiadosť o prestup, žiadosť o hosťovanie a žiadosť o 

ukončenie hosťovania) sa podávajú:  

 

a) v letnom transferovom termíne a to od 1. júla do 20. septembra 

kalendárneho roka, 

b) v zimnom transferovom termíne a to od 1. do 28. februára kalendárneho 

roka, 

c) mimo týchto období je možné zaregistrovať neamatéra, ktorému skončil 

kontrakt pred koncom registračného obdobia s prihliadnutím na regulárnosť 



súťaže, a to do 15. marca kalendárneho roka, maximálne však dvoch 

takýchto hráčov do jedného klubu. 

 

2. Podanie ďalšej žiadosti o transfer hráča v čase, keď prebieha transferové 

konanie, má za následok zamietnutie pôvodnej i ďalšej žiadosti. Takéto 

konanie bude kvalifikované ako disciplinárny priestupok. 

 

3. Registračná doba hráča v novom klube, počas ktorej hráč nemôže prestúpiť 

do iného klubu, je stanovená v dĺžke 6 mesiacov odo dňa schválenia 

predchádzajúceho prestupu hráča. Požiadať  o prestup hráča možno po 

uplynutí registračnej doby. V prípade hosťovania môže byť registračná doba 

kratšia ako 6 mesiacov, a to v prípade, že zasahuje do nasledujúceho 

transferového obdobia, a to do 31.1., resp. 30.6. kalendárneho roka. 

 

4. Počas jedného prestupového obdobia môže hráč po schválení prestupu odísť 

na hosťovanie do iného klubu za predpokladu, že v klube do ktorého 

prestúpil, neodohral žiadne súťažné stretnutie. 

 

5. Počas jedného súťažného ročníka môže byť hráč registrovaný maximálne v 

troch kluboch; v tomto období však môže hráč štartovať v súťažných 

stretnutiach maximálne v dvoch kluboch.  

Registračná doba stanovená pre prestup ako i hosťovanie môže byť kratšia 

ako 6 mesiacov, a to v prípade, že zasahuje do nasledujúceho transferového 

obdobia, t.j. do 31.1. a 30.6. príslušného kalendárneho roka. 

 

 

 

DRUHÁ   ČASŤ 

Náležitosti žiadosti o transfer hráča 

 

Článok 5 

 

1. Žiadosť o transfer hráča podáva nový klub. 

 

2. Žiadosť o transfer hráča možno podať: 

 

a) elektronicky - vyplnením formuláru Žiadosť o transfer hráča 

v elektronickej podateľni informačného systému slovenského futbalu 

(ďalej len „ISSF“) prostredníctvom klubového ISSF manažéra, alebo 

 

b) papierovo - vyplnením tlačiva Žiadosť o transfer hráča a jeho 

doručením matrike SFZ; riadne vyplnenú žiadosť klub zašle 



doporučenou poštou alebo ju matrike SFZ doručí prostredníctvom 

poverenej osoby. 

 

3. Klub, ktorý žiada o papierový transfer hráča, je povinný riadne vyplniť 

tlačivo Žiadosť o transfer hráča podľa predtlače perom (paličkovým 

písmom), písacím strojom alebo prostredníctvom počítača (vyplnením tlačiva 

Žiadosť o transfer hráča vo formáte PDF). Dvaja zodpovední zástupcovia za 

každý klub poverení štatutárnym orgánom klubu, sú povinní žiadosť 

vlastnoručne podpísať. V žiadosti musia byť pri podpise uvedené mená a 

priezviská  podpisujúcich sa zástupcov.  

 

4. Klub, ktorý žiada o elektronický transfer hráča, je povinný riadne vyplniť 

formulár Žiadosť o transfer hráča v elektronickej podateľni systému ISSF 

prostredníctvom klubového ISSF manažéra. 

 

5. V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo 

vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu. Podpis hráča musí byť 

overený. Ak je predmetom žiadosti prestup hráča, dátum podpisu musí byť 

totožný s dátumom uzavretia profesionálnej zmluvy s novým klubom alebo 

musí byť uvedený neskorší dátum. Požiadať o prestup hráča možno 

v transferových termínoch  uvedených v čl. 4 ods. 1 Poriadku, avšak najskôr 

v 1. deň účinnosti profesionálnej zmluvy s novým klubom. Od tohto dňa hráč 

nesmie štartovať za materský klub. Ak by hráč za materský klub nastúpil, je 

jeho štart neoprávnený a ide o skutok kvalifikovaný ako disciplinárny 

priestupok s disciplinárnymi a športovo-technickými dôsledkami.  

 

6. V prípade elektronického transferu je hráč povinný prostredníctvom 

vlastného prístupu do elektronického systému ISSF transfer schváliť alebo 

zamietnuť. V prípade, že sa hráč v lehote troch odo dňa doručenia žiadosti 

k transferu nevyjadrí, považuje sa z jeho strany transfer za zamietnutý.   

 

7. K žiadosti o transfer hráča (elektronickej či papierovej) je predkladajúci klub 

povinný pripojiť: 

 

a) tri rovnopisy profesionálnej zmluvy, ktorú s hráčom uzatvoril (ak je 

predmetom žiadosti prestup hráča), 

b) doklad o úhrade poplatku za podanie žiadosti o transfer hráča; to 

neplatí, ak riadici orgán súťaže schválil prechod na ISSF a používanie 

mesačnej zbernej faktúry uhrádzanej klubmi; výšku poplatku za 

podanie žiadosti o transfer hráča stanoví riadiaci orgán súťaže 

v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník, 

c) súhlas zákonného zástupca hráča s transferom, ak hráč ku dňu podania 

žiadosti nedosiahol plnoletosť. 



 

8. V prípade papierového transferu je nový klub povinný požiadať materský 

klub hráča, aby sa k žiadosti o transfer vyjadril priamo na tlačive Žiadosť 

o transfer hráča a vydal mu registračný preukaz hráča.  

Pokiaľ žiadosť o transfer hráča neobsahuje súhlas materského klubu, je  nový 

klub povinný zaslať rovnopis žiadosti o transfer hráča doporučenou poštou 

materskému klubu (podací lístok tejto zásielky je nový klub povinný priložiť 

k podkladom uvedeným v odseku 7). Materský klub hráča je v takom prípade 

povinný zaslať do 3 dní odo dňa doručenia rovnopisu žiadosti o transfer 

hráča písomné stanovisko klubu matrike SFZ, obsahujúce súhlas 

s transferom, resp. žiadosť o stanovenie výšky odstupného Zmierovacou 

komisiou SFZ. V prípade, že sa materský klub v stanovenej lehote nevyjadrí, 

matrika SFZ konanie pozastaví o vec postúpi Zmierovacej komisii SFZ.  

 

9. V prípade elektronického transferu je materský klub povinný vyjadriť svoj 

súhlas s transferom prostredníctvom elektronického systému ISSF. Pokiaľ sa 

materský klub v lehote troch dní odo dňa doručenia žiadosti o transfer hráča 

nevyjadrí alebo požiada o stanovenie výšky odstupného Zmierovacou 

komisiou SFZ, matrika SFZ konanie pozastaví o vec postúpi Zmierovacej 

komisii SFZ.  

 

10. Kluby, medzi ktorými došlo k dohode o prestupe hráča v zmysle čl. 9 

Poriadku, môžu predložiť ako doklad platobný kalendár s termínmi splátok 

za výchovné hráča, pričom však termín poslednej splátky musí byť stanovený 

najneskôr 6 mesiacov pred ukončením platnosti profesionálnej zmluvy, ktorú 

hráč s novým klubom uzatvoril. V takomto prípade sú oba kluby (materský 

a nový) povinné súčasne s podkladmi uvedenými v odseku 7 a platobným 

kalendárom predložiť matrike SFZ doklad o úhrade poplatku, ktorého výšku 

stanoví riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník; to 

neplatí, ak riadici orgán súťaže schválil prechod na ISSF a používanie 

mesačnej zbernej faktúry uhrádzanej klubmi. 

 

11. Ak klub nenahráva podklady k žiadosti o transfer hráča elektronicky 

prostredníctvom systému ISSF, zašle ich doporučenou poštou alebo ich 

doručí matrike SFZ prostredníctvom poverenej osoby. 

 

 

TRETIA   ČASŤ 

Rozhodovanie o transfere 

 

Článok 6 

 

1. Matrika SFZ žiadosť o transfer hráča zamietne, ak: 



 

a) bola podaná mimo období uvedených v čl. 4 ods. 1 Poriadku, 

b) nemá náležitosti a podklady uvedené v čl. 5 Poriadku, 

c) je predmetom žiadosti prestup hráča a žiadosť bola podaná v čase trvania 

platnej profesionálnej zmluvy a súčasťou žiadosti o transfer hráča nie je 

príloha - dohoda o jej ukončení. 

 

2. Matrika SFZ transferové konanie pozastaví: 

 

a) ak nie sú dôvody na jej zamietnutie, 

b) ak materský klub alebo nový klub žiadajú, aby odstupné stanovila 

Zmierovacia komisia SFZ, 

c) ak sa materský klub k žiadosti o transfer nevyjadrí v stanovenej lehote, 

d) v prípade, že predmetom žiadosti je prestup hráča, ktorý je absolventom 

strednej školy, resp. stredného učilišťa a počas štúdia bol zaradený do 

triedy s priznaným štatútom športovej triedy, a to najneskôr do jedného 

roka odo dňa riadneho ukončenia štúdia a nový klub nepredloží doklad o 

poukázaní 20% zo sumy dohodnutej za prestup, resp. zo sumy stanovenej 

Zmierovacou komisiou SFZ na účet SFZ (80% poukáže materskému 

klubu).  

 

3. Ak matrika SFZ transferové konanie pozastaví, okamžite vec postúpi 

Zmierovacej komisii SFZ, ktorá rozhodne o výške odstupného. 

 

Článok 7 

 

Matrika SFZ žiadosť o transfer hráča: 

 

a) schváli, ak nie sú dôvody na jej pozastavenie alebo zamietnutie z dôvodov 

uvedených  v čl. 6 tohto Poriadku, 

b) schváli, ak je predmetom žiadosti prestup hráča, ktorý: 

- dovŕšil minimálne 35. rok veku, 

    - neuzatvoril novú profesionálnu zmluvu po skončení platnosti predošlej 

zmluvy, 

    - prestupuje do súťaže nižšieho stupňa počnúc 3. ligou. 

V takomto prípade hráč prestupuje bez nároku na odstupné. Ak hráč 

uzatvorí novú profesionálnu zmluvu, je materský klub povinný uhradiť 

50% z čiastky dohodnutej za prestup alebo stanovenou Zmierovacou 

komisiou pôvodnému profesionálnemu klubu. 

c) zamietne, ak klub nesplní podmienku uvedenú v čl. 6 ods.  2 alebo ak dôjde 

k prípadu uvedenému v čl. 10 ods. 3 Poriadku. 

 

Článok 8 



 

O žiadosti o transfer hráča matrika SFZ rozhodne najneskôr do 10 dní odo dňa 

doručenia úplnej žiadosti vrátane podkladov uvedených v článku 5 Poriadku. 

 

Článok 9 

 

1. Preregistrovanie hráča matrika SFZ v prípade dohody klubov o odstupnom 

vykoná dňom, v ktorom rozhodla o prestupe. Takto urobí i v prípade, že 

súčasťou dohody je platobný kalendár (v takomto prípade nie je potrebný 

súhlas hráča potvrdený podpisom). 

 

2. Pokiaľ matrika SFZ pozastavila transferové konanie a vec postúpila 

Zmierovacej komisii SFZ, vykoná preregistrovanie hráča po predložení 

dokladu o zaplatení odstupného. 

 

3. Matrika SFZ zverejňuje prehľady o zamietnutých transferoch. 

 

Článok 10 

 

1. Odstupné sa stanoví dohodou materského a nového klubu. 

 

2. Ak medzi klubmi nepríde k dohode o výške odstupného, stanoví výšku 

odstupného  Zmierovacia komisia SFZ podľa pravidiel na stanovenie výšky 

odstupného za neamatéra. 

 

3. V prípade, ak nový klub do 10 dní od rozhodnutia Zmierovacej komisie SFZ 

nepredloží matrike SFZ doklad o tom, že uhradil výšku odstupného stanovenú 

Zmierovacou komisiou SFZ, matrika SFZ žiadosť o prestup zamietne a hráč 

zostáva registrovaný za materský klub. V takomto prípade uhradí 

v stanovenej lehote nový klub, ktorý požiadal o prestup hráča, materskému 

klubu 10% zo sumy stanovenej Zmierovacou komisiou SFZ. Úhrada tejto 

sumy je vymáhateľná disciplinárne. 

 

 

ŠTVRTÁ   ČASŤ 

Hosťovanie 

 

Článok 11 

 

1. Na základe dohody medzi klubmi možno hráča s jeho súhlasom uvoľniť na 

hosťovanie, a to na dobu určitú, stanovenú v čl. 4 ods. 2 Poriadku, avšak 

najdlhšie do konca platnosti jeho profesionálnej zmluvy s materským klubom. 

 



2. Ak je hosťovanie povolené na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, je možné takéto 

hosťovanie ukončiť dohodou všetkých zainteresovaných strán  pred 

uplynutím dohodnutej doby hosťovania, a to k 31.1. alebo 30.6. kalendárneho 

roka výhradne v transferovom období uvedenom v čl. 4 ods. 1 tohto Poriadku. 

 

3. Ak hráč ukončí hosťovanie a vráti sa do materského klubu, môže mu byť v 

tom istom transferovom období povolený prestup alebo hosťovanie, pričom v 

priebehu jedného súťažného ročníka hráč môže ísť hosťovať aj do  dvoch 

klubov toho istého stupňa súťaže.  

 

 

PIATA  ČASŤ 

Transfery hráčov do a zo zahraničia 

 

Článok 12 

 

1. Hráč, ktorý je registrovaný vo futbalovom klube v SR, môže štartovať v 

zahraničnom futbalovom klube len so súhlasom SFZ. Obdobne zahraničný 

hráč môže štartovať v klube so sídlom v SR len so súhlasom príslušného 

národného futbalového zväzu. 

 

2. Prestup hráča je možný v prípade, že sa skončila platnosť jeho profesionálnej 

zmluvy s materským klubom. 

 

3. Ak má hráč v čase podania žiadosti o transfer do zahraničia disciplinárne 

zastavenú činnosť, pri vydaní certifikátu o prestupe oznámi zväz vydávajúci 

certifikát túto skutočnosť novému zväzu a tento zabezpečí odpykanie si 

zvyšku udeleného trestu hráčom a písomne túto skutočnosť oznámi zväzu, 

ktorý hráča uvoľnil. 

 

Článok 13 

 

Hráč môže uzatvoriť s novým klubom iného národného futbalového zväzu 

profesionálnu zmluvu len za predpokladu, že: 

 

a) uplynula alebo v najbližších 6 mesiacoch uplynie doba platnosti 

profesionálnej zmluvy, 

b) zmluva, ktorou je viazaný v materskom klube, bola jednou zo strán 

ukončená spôsobom v zmluve uvedeným, 

c) zmluva, ktorou je hráč viazaný v materskom klube, bola vzájomnou 

dohodou oboch strán ukončená. 

 

Článok 14 



 

1. Pri žiadosti o transfer hráča do zahraničia je potrebné: 

 

a) aby národný zväz obdržal vyžiadanie národného zväzu, v ktorom je 

registrovaný futbalový klub, do ktorého hráč smeruje, 

b) aby materský klub obdržal písomnú informáciu o jeho záujme pôsobiť  v 

novom klube s uvedením jeho názvu, a to formou zaslania resp. osobného 

doručenia tlačiva Žiadosť o transfer hráča do zahraničia hráčom (agentom 

vlastniacim platnú licenciu alebo inou oprávnenou osobou) Matrike SFZ, 

ku ktorej je materský klub povinný sa vyjadriť, či hráč má, resp. nemá v 

čase podania žiadosti nepodmienečne zastavenú činnosť a tieto doklady 

spolu s registračným preukazom okamžite zaslať matrike SFZ, 

c) doklad o úhrade poplatku za podanie žiadosti o transfer hráča do 

zahraničia; výšku poplatku za podanie žiadosti o transfer hráča do 

zahraničia stanoví riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaží na príslušný 

súťažný ročník. 

 

2. Pri žiadosti hráča o transfer hráča zo zahraničia je potrebné: 

 

a) písomne požiadať materský klub hráča o jeho uvoľnenie, 

b) následne podať žiadosť na matriku SFZ o vyžiadanie hráča z národného 

zväzu, ktorého členom je futbalový klub, v ktorom je hráč registrovaný, 

c) po prijatí (prevzatí) vyjadrenia národného zväzu, resp. po uplynutí lehoty 

stanovenej   na vyjadrenie zo strany príslušného národného zväzu (max. 30 

dní) požiadať o registráciu v zmysle Registračného poriadku futbalu SFZ, 

d) predložiť doklad o úhrade poplatku za podanie žiadosti o transfer hráča zo 

zahraničia; výšku poplatku za podanie žiadosti o transfer hráča zo 

zahraničia stanoví riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaží na príslušný 

súťažný ročník. 

 

Článok 15 

 

1. Výška finančnej náhrady (odstupného) je vecou dohody medzi materským 

a novým klubom. Dohody o tejto náhrade medzi hráčmi alebo medzi tretími 

osobami a materským klubom hráča sú neplatné a neúčinné. 

 

2. Materský a nový klub musia dohodu podľa bodu 1 medzi sebou uzavrieť v 

písomnej forme a v prípade klubu – člena SFZ – ju doručiť ako prílohu k 

profesionálnej zmluve hráča registrovanú a archivovanú matrikou SFZ. 

 

Článok 16 

 



1. V prípade, že sa materský a nový klub do 30 dní po uvoľnení hráča nemôžu 

dohodnúť na výške finančnej náhrady (odstupnom), musia spor predložiť 

prostredníctvom príslušného národného futbalového zväzu FIFA. V prípade, 

že ide o kluby, ktorých národné federácie sú členmi UEFA, obrátia sa kluby 

na  FIFA aj  prostredníctvom druhého príslušného národného futbalového 

zväzu. 

 

2. Rozhodnutie tohto príslušného orgánu FIFA je konečné a pre všetky strany 

záväzné. 

 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

Zapožičanie hráčov 

 

Článok 17 

 

1. Zapožičanie hráča je ekvivalentný pojem pre hosťovanie v zmysle tohto 

Poriadku. 

 

2. Zapožičanie hráča môže byť vykonané len so súhlasom hráča. Na 

povoľovanie zapožičania hráča sa stanovujú rovnaké podmienky ako na 

povoľovanie prestupu. 

 

3. Ak sa má zapožičaný hráč po ukončení doby zapožičania vrátiť do 

materského klubu, musí byť o tejto skutočnosti uzavretá medzi hráčom, 

materským klubom a novým klubom zvláštna dohoda, ktorá bude ako príloha 

profesionálnej zmluvy hráča registrovaná a archivovaná matrikou SFZ. V 

zmluve musí byť stanovený deň zapožičania, deň ukončenia zapožičania a 

vyjadrené výslovné vyhlásenie hráča, že si je vedomý skutočnosti, že po 

ukončení zapožičania pokračuje v členstve (je naďalej registrovaný) v 

materskom klube. Doba zapožičania nesmie presahovať dobu platnosti 

profesionálnej zmluvy. 

 

 

SIEDMA  ČASŤ 

Odvolania proti rozhodnutiu matriky SFZ 

 

Článok 18 

 

1. Proti rozhodnutiu matriky SFZ sa účastníci prestupového konania môžu 

odvolať do 15 dní odo dňa rozhodnutia na Odvolaciu komisiu SFZ, pričom 

odvolávajúci sa účastník je povinný zaslať jedno vyhotovenie odvolania 

všetkým účastníkom konania a o tejto skutočnosti priložiť doklad (podací 



lístok o doporučenej zásielke). Odvolanie musí byť odôvodnené, obsahujúce 

relevantné argumenty účastníka prestupového konania proti rozhodnutiu 

matriky SFZ. 

 

2. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

Článok 19 

 

1. K odvolaniu je navrhovateľ povinný predložiť doklad o úhrade poplatku za 

odvolanie. Výšku poplatku za odvolanie stanoví riadiaci orgán súťaže 

v rozpise súťaží na príslušný súťažný ročník. 

 

 

2. Ak odvolací orgán zmení rozhodnutie matriky SFZ, poplatok sa vráti 

účastníkovi, ktorý odvolanie podal. 

 

Článok 20 

 

1. Odvolacia komisia SFZ rozhodne o odvolaní najneskôr do 21 dní od 

doručenia odvolania. 

 

2. Proti rozhodnutiu Odvolacej komisie SFZ možno podať opravný prostriedok 

Rozhodcovskému súdu SFZ za splnenia podmienok stanovených pre 

odvolacie konanie. Rozhodnutie tohto orgánu je konečné a nemožno podať 

proti nemu opravný prostriedok. Komisia rozhodne o odvolaní najneskôr do 

15 dní odo dňa doručenia odvolania. 

 

3. Ak bolo odvolanie podané oneskorene alebo bez dokladu o zaplatení poplatku 

za odvolanie alebo osobou, ktorá nebola účastníkom prestupového konania, 

Odvolacia komisia SFZ sa takýmto odvolaním nebude zaoberať. 

 

4. Rozhodnutie o odvolaní sa najneskôr do 3 dní od jeho prijatia oznámi hráčovi, 

materskému a novému klubu. 

 

Článok 21 

 

Lehota na podanie odvolania začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy 

bolo účastníkovi prestupového konania oznámené rozhodnutie matriky SFZ. Ak 

koniec lehoty pripadne na deň pracovného voľna, alebo na deň pracovného 

pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Skutočnosťou rozhodujúcou pre začiatok plynutia lehoty je pritom pečiatka 

poštového úradu uvedená   na obálke doporučenej zásielky. 

 



 

ÔSMA  ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Článok 22 

 

1. Podklady k žiadosti o transfer hráča môže za prekladajúci klub, ktorý ich 

predpísaným spôsobom podpísal, odosielať alebo doručiť matrike SFZ aj 

tretia osoba. Orgány rozhodujúce v transferovom a odvolacom konaní neriešia 

spory vznikajúce z týchto vzťahov. Platí, že konanie tretej osoby je v takomto 

prípade konaním dotknutého klubu. 

 

2. Nová profesionálna zmluva hráča nesmie obsahovať žiadne ustanovenia, 

ktoré by ovplyvňovali riadne plnenie dosiaľ platnej profesionálnej zmluvy. 

Ak by hráč 6 mesiacov pred ukončením platnosti svojej platnej profesionálnej 

zmluvy chcel uzatvoriť iný obdobný záväzok, môže v rámci tejto doby 

uzavrieť iba jednu novú profesionálnu zmluvu. Ak hráča alebo klub pri 

uzatváraní profesionálnej zmluvy zastupoval agent hráčov vlastniaci platnú 

licenciu (alebo iné oprávnené osoby), je povinnosťou túto skutočnosť v 

zmluve uviesť spolu s menom, priezviskom a podpisom agenta (resp. inej 

oprávnenej osoby). Taktiež je povinnosťou uviesť v zmluve skutočnosť, že 

služby agenta (resp. inej oprávnenej osoby) neboli použité. 

 

3. Transfer hráča v čase platnosti jeho profesionálnej zmluvy je možný v 

podmienkach SFZ, ako i do a zo zahraničia len v tom prípade, ak sa na 

transfere dohodnú všetky 3 zainteresované strany a splnia podmienky 

stanovené týmto Poriadkom. 

 

4. Platobný kalendár sú kluby povinné predložiť súčasne s ostatnými dokladmi 

matrike SFZ pri dodržaní ustanovenia uvedeného v čl. 5 ods. 10 Poriadku. 

Oznámenie o nesplnení povinnosti úhrady splátky odstupného za prestup 

hráča musí klub doručiť matrike SFZ bezodkladne po neuhradení príslušnej 

splátky, príp. celkovej dohodnutej sumy odstupného. Matrika SFZ po 

doručení oznámenia vyzve nový klub na úhradu sumy, ktorú je nový klub 

dlžný pôvodnému (materskému) klubu. V prípade, že nový klub, ktorý bol 

vyzvaný na úhradu pohľadávky do 15 dní odo dňa obdržania výzvy 

nepredloží matrike SFZ doklad preukazujúci úhradu dlžnej sumy, odstúpi 

matrika SFZ takýto prípad na doriešenie Disciplinárnej komisii SFZ. 

 

Článok 23 

 

Odstupné pri transferoch do a zo zahraničia stanovujú "Predpisy FIFA riadiace 

aplikáciu predpisov pre štatút a prestup hráčov". 



 

Článok 24 

 

1. Každý hráč registrovaný ako neamatér, ktorý by chcel znovu získať štatút 

amatéra, podlieha reamaterizačnej lehote. 

 

2. Hráč, ktorý je v jednom zväze registrovaný ako neamatér, môže byť v inom 

zväze zaregistrovaný ako amatér až po uplynutí 30-dňovej lehoty. 

 

3. Táto lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po dni, keď hráč 

odohral naposledy súťažné stretnutie za materský klub, v ktorom bol 

registrovaný ako neamatér. 

 

Článok 25 

 

1. V prípade, že neamatér ukončí zárobkovú činnosť hráča a chce byť v novom 

klube registrovaný ako amatér, môže byť takto registrovaný až po uplynutí 

30-dňovej lehoty. Táto lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po 

dni, keď hráč odohral naposledy súťažné stretnutie za materský klub, v 

ktorom bol registrovaný ako neamatér. Materský klub nemá v takomto 

prípade nárok na odstupné. 

 

2. Ak je hráč v priebehu lehoty 3 rokov odo dňa svojej reamaterizácie po 

prestupe do zahraničia zaregistrovaný opäť ako neamatér, môže  posledný 

materský klub, v ktorom bol hráč naposledy registrovaný ako neamatér, 

požiadať Komisiu FIFA pre štatút hráča prostredníctvom zväzu o prešetrenie, 

či má v zmysle platných predpisov nárok na odstupné. 

 

3. Nematér alebo profesionál, ktorý skončí svoju činnosť hráča futbalu, zostáva 

ešte počas lehoty 30 mesiacov registrovaný v materskom klube. Ak by sa 

chcel takýto hráč v priebehu uvedenej lehoty opäť registrovať ako neamatér 

alebo profesionál v novom klube, má jeho materský klub nárok na odstupné. 

 

 

Článok 26 

 

1. Za neamatéra sa v podmienkach SFZ považuje aj hráč, ktorý nemá s klubom 

podpísanú profesionálnu zmluvu spĺňajúcu podmienky stanovené "Smernicou 

pre registráciu profesionálnych zmlúv", avšak má s materským klubom 

podpísanú dohodu o úhrade určitej časti výdavkov spojených s jeho športovou 

činnosťou v klube a táto je dohodnutá v minimálnej výške predstavujúcej 33 

€. Takto uzatvorená dohoda musí byť podpísaná hráčom a dvoma 



štatutárnymi zástupcami materského klubu a musí byť v jednom vyhotovení 

registrovaná a archivovaná  na sekretariáte materského klubu. 

 

2. Zoznam hráčov, ktorí majú podpísanú dohodu podľa ods. 1 je klub povinný 

predložiť matrike SFZ pre príslušný súťažný ročník najneskôr do 15. augusta 

kalendárneho roka. 

 

3. Doplňovanie zoznamu počas súťažného ročníka je možné v prípade, ak v jeho 

priebehu dôjde k uzatvoreniu dohody s novo registrovaným hráčom, alebo s 

hráčom, ktorý do klubu prestúpil v priebehu súťažného ročníka. 

 

4. Ak príde k ukončeniu dohody z dôvodov v nej uvedených, je klub povinný 

tento fakt bezodkladne oznámiť písomnou formou matrike SFZ. 

 

5. Nesplnenie povinností klubom, resp. hráčom uvedených v tomto článku, 

poskytnutie nepravdivých údajov, neoznámenie ukončenia platnosti dohody, 

má za následok začatie disciplinárneho konania voči tomu, kto si povinnosť 

nesplnil, alebo poskytol nepravdivé údaje. 

 

Článok 27 

 

Potvrdenie o počte odohraných reprezentačných stretnutí v jednotlivých 

vekových kategóriách, ako i počet stretnutí v republikových súťažiach SFZ 

zabezpečuje pre účely prestupu hráča matrika SFZ, pričom v oboch prípadoch sa 

za jedno reprezentačné stretnutie považuje akýkoľvek časový úsek, ktorý hráč 

v reprezentačnom stretnutí odohral. 

 

 

Článok 28 

 

Tento Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov SFZ bol schválený 

výkonným výborom SFZ dňa 26. júna 2012 s účinnosťou od  1. júla 2012. 

Znenie tohto Poriadku nahrádza v plnom rozsahu všetky doteraz schválené 

znenia Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ ako aj všetky 

jeho neskoršie zmeny a doplnky. 

 


