
Registračný a prestupový poriadok SFZ z 10. februára 2015, 

v znení Registračného a prestupového poriadku SFZ z 30. júna 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 6. júla 2016, v znení Registračného a prestupového poriadku SFZ z 2. 

decembra 2016 a v znení Registračného a prestupového poriadku SFZ z 14. marca 2017 

 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. a) a čl. 51 ods. 2 
písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu schvaľuje tento Registračný a prestupový 
poriadok SFZ (ďalej len “poriadok”): 

Čl. I 

Registračný a prestupový poriadok SFZ z 10. februára 2015, v znení Registračného 
a prestupového poriadku SFZ z 30. júna 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 6. júla 2016, v znení Registračného 
a prestupového poriadku SFZ z 2. decembra 2016 a v znení Registračného a prestupového 
poriadku SFZ z 14. marca 2017 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 ods. 1 písm. n) sa slovo „Grassroots“ nahrádza slovami „Futbalová akadémia“ 

2. Článok 3 písm. i) znie: 

„licencia Futbalová akadémia - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 4 ods. 2 písm. 
a) Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (ďalej aj ako „Akadémia“ alebo „FA“), 

3. Článok 3 písm. j) znie: 

„licencia ÚTM - licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 4 ods. 2 písm. b) Smernice o 
licenčnom systéme mládeže SFZ,“ 

4. V článku 3 sa dopĺňa nové písmeno ab), ktoré znie: 

„Faktúra - každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo 
elektronickej forme podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH alebo zákona platného v inom 
členskom štáte“ 

5. Článok 19 ods. 2 písm. c) znie: 

 „c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).“ 

6. V článku 20 ods. 6 sa slová „Akadémie, ÚTM alebo Grassroots“ nahrádzajú slovami 
„Akadémie alebo ÚTM“ 

7. V článku 20 ods. 9 sa slová „ÚTM a Grassroots“ nahrádzajú slovami „Akadémie a ÚTM“ 



8. V článku 20 ods. 10 písm. b) bod i) sa slová „ÚTM“ nahrádzajú slovami „Akadémia“ 

9. V článku 36 ods. 9 písm. a) sa slová „ÚTM“ nahrádzajú slovami „Akadémie“ 

10. V článku 36 ods. 9 písm. b) sa slová „Grassroots“ nahrádzajú slovami „ÚTM“ 

11. V čl. 36 ods. 10 sa tabuľka mení nasledovne: 

 

NÁKLADY KLUBU NA VÝCHOVU HRÁČA NA JEDEN SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 

VEK* KATEGÓRIA KLUBU 

 
I. - Akadémia II. - ÚTM III. - Ostatné 

  9 - 11 
rokov 

EUR 200 EUR 200 EUR 200 

12 - 15 
rokov 

EUR 1.200 EUR 800 EUR 600 

16 - 19 
rokov 

EUR 3.000 EUR 1.500 EUR 1.000 

20 - 23 
rokov 

EUR 10.000 EUR 5.000 EUR 2.500 

 

12. V čl. 37 ods. 1 sa tabuľka č. 1 mení nasledovne: 

Odstupné od 9 do 19 rokov 
    

 
do	9	rokov 9-11	rokov 12-15	rokov 16-19	rokov 

FA	-	FA 0	€ 150	€ 750	€ 800	€ 

FA	do	ÚTM 0	€ 100	€ 300	€ 400	€ 

FA	do	ostatné 0	€ 50	€ 200	€ 200	€ 

ÚTM	do	FA 0	€ 150	€ 750	€ 800	€ 

ÚTM	do	ÚTM 0	€ 100	€ 300	€ 400	€ 

ÚTM	do	ostatné 0	€ 50	€ 150	€ 200	€ 

Ostatné	do	FA 0	€ 150	€ 500	€ 750	€ 

Ostatné	do	ÚTM 0	€ 100	€ 250	€ 400	€ 



ostatné	do	ostatné 0	€ 50	€ 100	€ 200	€ 

      

13. V čl. 37 ods. 2 sa na konci dopĺňa nová veta, ktorá znie: 

„Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu v nižšej 
kategórii súťaže v ostatných 12 mesiacoch, nový klub uhradí za prestup (návrat) hráča 
rovnakú sumu, aká mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu v nižšej kategórii súťaže, ak 
sa kluby nedohodnú inak.“ 

14. Článok 37 ods. 3 znie: 

„Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. 
SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej 
pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu 
SFZ. Okrem zákonných náležitostí1 musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu 
vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.“ 

15. Čl. 37 sa dopĺňa o ods. 4, ktorý znie: 

„Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa 
schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ 
v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3, nárok na 
odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo 
na rozvoj mládežníckeho futbalu.“ 

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

 
Čl. II 

 Tento Registračný a prestupový poriadok SFZ nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 

																																																													
1	§	74	ods.	1	zákona	č.	222/2004	Z.	z.	o	DPH	


