Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ schválené na zas. VV SFZ dňa 2.12.2016
Kompletné znenie novely:
1) V článku 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
“2. Zaznačenie ukončenia aktívnej kariéry hráča v ISSF možno vykonať výhradne na základe písomného prehlásenia
hráča doručeného matrike zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu, v ktorom bol hráč registrovaný.”
Dôvody: Doplňujúce a vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.
2) V článku 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
“Ak sa prestup hráča uskutočňuje prostredníctvom ISSF, je nový klub povinný pri žiadosti uviesť, či uzatvoril s hráčom
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvu o amatérskom vykonávaní športu v poznámke k žiadosti o
prestup hráča.”.
Dôvody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.
3) V článku 18 odsek 11 sa vypúšťa druhá veta.
Dôvody: Presun do nového odseku 12 z dôvodu prehľadnosti.
4) V článku 18 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12 a znie:
“Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením podľa
článku 19 ods. 2 písm. b) a d). Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od
schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom podľa prvej vety, príslušná
matrika transfer nevykoná.”
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 15.
Dôvody: Presun do nového odseku z dôvodu prehľadnosti v RaPP SFZ.
Článok 19 - Registračné obdobia
(1) Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach:
a) od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b) od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach?
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).
5) V článku 22 sa vkladá nový odsek 1 a znie:
“Zahraničný transfer profesionála prostredníctvom TMS je možné realizovať v registračných obdobiach podľa článku
19 ods. 1. Výnimku tvorí článok 19 ods. 6.“
Doterajšie odseky 2 až 16 sa označujú ako odseky 3 až 17.
Dôvody: Doplňujúce a vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.
6) V článku 23 odsek 1 sa v druhej vete vypúšťa slovné spojenie “sa registruje na zväze, alebo“ a nový odsek 1 znie:
“Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov podľa článku 22,
najmä na amatérov, ženy a hráčov futsalu. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zahraničný transfer
profesionála, ak má byť preregistrovaný zo zväzu, ktorý nie je aktívny v TMS.”
Dôvody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.
7) V článku 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 a odsek 3 a znejú:
“2. Každá žiadosť o registráciu musí byť podaná novým klubom počas jedného z registračných období zväzu.”
3. Po prijatí žiadosti podľa odseku 4 vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu. Zväz, ktorému bude
doručený nevyžiadaný ITC, nie je oprávnený hráča zaregistrovať.”
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
Dôvody: Upresnenie pri podávaní žiadosti bez TMS.
8) V článku 23 odsek 2 sa za slovom „a“ prvej vety vypúšťa druhá časť vety „nový zväz hráča doručenie ITC potvrdil.
Na tento účel sa použije špeciálny formulár, ktorý vydala FIFA alebo formulár s obdobným obsahom.“
Dôvody: Upresnenie pri podávaní žiadosti bez TMS.
9) V článku 23 odsek 2 sa za prvou vetou na konci pripája veta a znie:

“Hráč je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný pôvodným zväzom a
prijatý novým zväzom.“
Dôvody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.
10) V článku 23 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
11) V článku 23 sa vypúšťa odsek 5 až odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
12) V článku 23 odsek 8 písmeno b. sa vypúšťa slovné spojenie “ktorým môže byť to, že nedošlo k ukončeniu trvania
zmluvy uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná alebo k predčasnému ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej
dohode“.
13) V článku 23 odsek 9 sa v prvej vete slovo “profesionála“ nahrádza slovom “hráča“.
Dôvody: Navrhuje sa nahradiť z dôvodu použitia širšieho pojmu hráč ako pôvodného užšieho pojmu profesionál.
14) V článku 23 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 8 a 9.
15) V článku 23 ods. 12 sa číslica “2” nahrádza číslicou “5” a číslica “11“ nahrádza číslicou “8“.
Dôvody: Formálna úprava. Oprava vnútorného odkazu.
16) V článku 23 sa vypúšťajú odseky 13 až 20.
17) Za článok 23 sa vkladá nový článok 23a a 23b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
“Článok 23a - Transfer zo zahraničia
1. Prestup hráča zo zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach podľa článku 19 ods. 2
písm. a) a c).
2. Pri realizácii prestupu hráča zo zahraničia je nový klub povinný:
1. riadne vyplniť tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie (dostupné v ISSF v časti Dokumenty),
2. overiť podpis hráča na tlačive (na ľubovoľnej matrike ObFZ, RFZ, SFZ),
3. zaslať tlačivo a kópiu dokladu totožnosti (v prípade, ak hráč je cudzí štátny príslušník) na matriku SFZ.
Článok 23b - Transfer do zahraničia
1. Prestup hráča do zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných obdobiach zväzu, v ktorom má
byť hráč zaregistrovaný.
2. Po doručení žiadosti o vydanie ITC novým zväzom zašle matrika SFZ bezodkladne kópiu tejto žiadosti na e-mailovú
adresu ISSF manažéra materského klubu hráča.
3. Materský klub hráča je do siedmich dní povinný oznámiť matrike SFZ prípadné dôvody na zamietnutie uvoľnenia
hráča do zahraničia; ak tak klub neučiní, platí, že takéto dôvody neexistujú a matrika SFZ hráča uvoľní.“
Dôvody: Doplnené na základe pripomienok pracovnej skupiny a členov SFZ.
18) V článku 27 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
“Matrika SFZ odmietne registrovať zmluvu predloženú na registráciu po uskutočnení prestupu hráča, ak nebola
predložená na registráciu v súlade s článkom 18 ods. 13 písm. b) alebo hráč prestúpil do nového klubu bez použitia
FIFA TMS podľa článku 23. Prestup podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prestup amatéra. Zmluvu s takýmto
hráčom je možné registrovať až v nasledujúcom registračnom období podľa článku 19 ods. 1 a výhradne v súlade s
článkom 26 ods. 6.“
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Dôvody: Upresnenie registrovania zmlúv matrikou SFZ.
19) V článku 37 sa vypúšťa odsek 5.
Dôvody: Rozhodnutie pracovnej skupiny SFZ z dôvodu diskriminačného znenia ustanovenia.
20) V článku 41 odsek 8 sa vypúšťa slovné spojenie “a matrika SFZ ju odmietne.“
Dôvody: Matrika SFZ vykonáva iba faktické opravy.
21) V článku 41 ods. 10 sa v prvej vete dopĺňa slovné spojenie “a SFZ.“.
Dôvody: Upravené z dôvodu zmeny oprávnení matriky SFZ.
22) V článku 41 odsek 10 sa v prvej vete dopĺňa slovné spojenie v znení:
“ktorá je povinná v predmetnej veci požiadať o stanovisko legislatívno-právne oddelenie SFZ. Následne na základe
stanoviska legislatívno-právneho oddelenia SFZ vykoná matrika SFZ faktickú opravu zjavne chybného zápisu a poučí

dotknuté strany, že na riešenie prípadného sporu ohľadom vzťahov dotknutých vykonaním zápisu a jeho zmeny je
príslušná výlučne Komora SFZ pre riešenie sporov. ”
Dôvody: Zmena právomocí matriky SFZ.
23) V článku 41 sa vypúšťa odsek 10 až odsek 14 a znie:
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 11 a 12.
Dôvody: Nadväzujúca úprava na novelizáciu článku 41.
24) V článku 41 ods. 16 sa dopĺňa slovné spojenie “spolu so stanoviskom legislatívno-právneho oddelenia SFZ”.
Dôvody: Nadväzujúca úprava na novelizáciu článku 41.
25) V článku 41 sa vypúšťa odsek 17 až odsek 21.
Dôvody: Nadväzujúca úprava na novelizáciu článku 41.
Čl. II
Znenie tohto poriadku nadobúda účinnosť dňa 02.12.2016.

