O matričných úkonoch
Upozornenie pre kluby k schváleným prestupom a hosťovaniam: Každý materský klub je povinný pri
každom schválenom prestupe a hosťovaní hráča jeho RP obratom doručiť novému klubu pod následkom
disciplinárnych opatrení.
Upozornenie pre kluby k skončeným hosťovaniam: Každý klub, v ktorom bol hráč na hosťovaní, je povinný
po skončení hosťovania hráča jeho RP obratom doručiť materskému klubu pod následkom disciplinárnych opatrení.
Upozornenia Matriky SFZ k medzinárodným transferom: Naposledy boli tieto uvedené v ÚS ObFZ č. 3 2015/2016, v Správach MRK ObFZ.
Upozornenie k medzinárodným transferom: V záujme informovania klubov na všetkých úrovniach súťaží, v
súvislosti s medzinárodnými transfermi hráčov, je k realizácii takéhoto transferu potrebné urobiť toto:
1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „žiadosť o transfer hráča
– zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub
je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo
spolu s plastovou kartou obratom zaslať matrike SFZ.
2. Klub, ktorý žiada o vyžiadanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ), je povinný vyplniť formulár „žiadosť
o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle
doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp.
doručenia neúplného formulára, hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu
maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom; zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom
urýchliť. Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu - musí ich najprv schváliť podvýbor pre
mladistvých pri FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu. V prípade nejasností
neváhajte kontaktovať svojich matrikárov. S pozdravom Sládkovič.“.
Jedenásť krokov pri transfere amatéra: V súvislosti s prestupmi hráčov sú uvedené kroky, ako postupovať
pri zadávaní transferov hráčov so statusom "amatéra":
1. klub, ktorý žiada o prestup hráča, je povinný správne vyplniť povinné „pole“, v ktorom sa uvádza výška
odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá
2. v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod
dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na
33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)
3. v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor
takejto zmluvy nájdete v prílohe
4. po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške
odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada
5. v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli, alebo inej sumy,
ako je uvedená v RaPP, v tabuľke v čl. 37) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia
podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na
príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP
6. v prípade sporu o výšku odstupného - pokiaľ táto bude iná, ako je uvedené v článku 37 RaPP - je žiadateľ o
transfer, čiže nový klub hráča, povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v
predchádzajúcom bode
7. po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového
klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupné“ so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupné
vyššie ako 0 €
8. položky „Odstupné“ si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF
9. po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupného dostanú do stavu
Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ
10. materský klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a
platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (RaPP, článok 37, bod 3), informácie o tvorbe
platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej
1.8.2015)
11. sumy za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ, VRÁTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia
od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ.
Dostupné vzory dohôd o odstupnom za amatéra sú na tomto linku: „http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html“.
Pokyny k nesprávnemu zadávaniu výšky odstupného za amatéra pri transferoch:
1. v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli, alebo inej sumy,

ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia
podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP);
2. DP, čl. 64, ods. 1, písm. e), uvádza: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu
SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo
evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom, alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“;
3. na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme
disciplinárneho opatrenia v zmysle DP, čl. 64, ods. 4, ktorý uvádza: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí
disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej
súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku, ak iný predpis SFZ neustanovuje
inak.“;
4. DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU - klub, ktorý je poškodený, sa obráti
na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať
opravný prostriedok na Komoru pre riešenie sporov podľa RaPP, čl. 40.
5. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa RaPP, čl. 40 - ak sa v
procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru. KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE
RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!
Dôležité informácie k „Odstupnému“ pri žiadostiach zadávaných do ISSF:
1. klub, ktorý žiada o PRESTUP amatérskeho hráča, je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky
Odstupné v Žiadosti o transfer hráča;
2. po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k
výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada;
3. Odstupné zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF
(ani Administrátor);
4. v prípade sporu o výške odstupného 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 taktiež pod článok 64
Disciplinárneho poriadku SFZ;
5. v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná, ako je uvedená v článku 37 RaPP,
je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vyplňoval a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného)
POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom
ako je uvedené v predchádzajúcom bode;
6. po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry
nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je
Odstupné vyššie ako 0 Eur;
7. položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF;
8. po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu
Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ;
9. Materský klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a
platobnom predpise musia byť zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37, bod 3, RaPP); informácie o tvorbe
platobných predpisov v ISSF boli klubom zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015
vystavenej 1.8.2015);
10. čiastky za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody
závisia od daňového typu spoločnosti - platca DPH a podobne, ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).
Platobné predpisy - Odstupné: „Platobný predpis“ sa NEROVNÁ FAKTÚRE. Faktúru musí za klub vystaviť
klubový ISSF manažér, alebo účtovník (ekonóm) klubu. Viac informácií na linku:
„http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy“.
Platobné predpisy ako povinná príloha faktúry klubu voči SFZ pre odoslanie odstupného za hráča
podľa nového RaPP, ktoré išlo cez mesačnú zbernú faktúru: FZ-y i kluboví ISSF manažéri FO a FK-ov oznámenie
o tom dostali zo SFZ e-mailom dňa 4.8.2015 od Jána Letka s týmto textom: „Dňa 4.8.2015 do ISSF pribudli „Platobné
predpisy“, ako povinná príloha faktúry klubu voči SFZ pre odoslanie odstupného za hráča podľa nového RaPP, ktoré
išlo cez mesačnú zbernú faktúru. Pojem “Platobný príkaz” bol nahradený pojmom “Platobný predpis”. Všetky
ekonomické veci sú zhrnuté do menu „Faktúry“, ktoré teraz obsahuje tieto položky:
- Prehľad položiek faktúry;
- Prehľad faktúr;
- Prehľad položiek platobných predpisov;
- Prehľad platobných predpisov.
V „Prehľade položiek faktúr“ a v „Prehľade faktúr“ nie je nič nové, len sú dané pod jedno menu. V prehľade „Položiek
platobných predpisov“ sa nachádzajú položky, ktoré prináležia klubu a momentálne ako jediný typ položky, ktorý sa tu
zobrazuje je ODSTUPNÉ za hráča, ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formulára „Transferu hráča“ a tento transfer
bol schválený príslušným matrikárom, pokiaľ bolo „Odstupné“ väčšie ako 0,00 €. Vidieť možno všetky položky,

Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky je tlačidlo „Vytvor platobný predpis“, po jeho stlačení, sa zobrazí
obrazovka „Generovanie platobných predpisov“, na ktorom je tlačidlo „Generovať“. Po stlačení tlačidla „Generovať“ sa
vygeneruje „Platobný predpis“, ktorý je treba vytlačiť a priložiť k Faktúre, ktorú je potrebné zaslať na SFZ. Prehľad
vygenerovaných Platobných predpisov je v menu „Prehľad platobných predpisov“.
UPOZORNENIE:
- Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená;
- Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať;
- Celková cena na Platobnom predpise je KONEČNÁ cena na faktúre (aj s DPH, pokiaľ ten, čo fakturuje je
platcom DPH);
- Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis, sa už na ďalší platobný predpis nedostanú. V prípade
technických problémov s generovaním „Platobných predpisov“ sa na pomoc obráťte pomocou formuláru „Pomoc“ v
elektronickej podateľni v ISSF.
Upozornenie k požiadavke klubu ohľadom odstupného za transfer hráča schválený v mesiacoch júl a
august 2015: Materský klub bol pri nej povinný postupovať podľa pokynov k tomu platných do 31.8.2015, ktoré emailom zo SFZ dostal každý klubový ISSF manažér.
Upozornenie k odstupnému za transfer hráča schválený v mesiaci september 2015: Nový klub bol pri tom
povinný postupovať podľa pokynov k tomu platných od 1.9.2015, ktoré e-mailom zo SFZ dostal každý klubový ISSF
manažér.
Vzor dohody o odstupnom za amatéra: Informácia o ňom bola zverejnená v ÚS ObFZ č. 4, v Správach MRK
ObFZ, v časti „Jedenásť krokov pri transfere amatéra“, za jej posledným 11. bodom.
Oznámenie o zrušení telefónnych čísel pevných liniek matriky SFZ: Matrika SFZ oznamuje všetkým FK,
že z organizačných dôvodov sa s účinnosťou od 1.9.2015 rušia telefónne čísla pevných liniek matriky (klapky č. 35 a
36). Komunikácia s matrikou SFZ, so zameraním na zahraničné prestupy, bude naďalej možná cez platné e-mailové
adresy a mobilné telefóny pracovníkov matriky. Ohľadne ostatnej problematiky matričnej činnosti, sú FK povinné
prednostne komunikovať cez sekretárov ObFZ a RFZ (podľa svojej matričnej príslušnosti v ISSF, t.j. úroveň ObFZ,
RFZ a SFZ).
Novela RaPP (tzv. malá novela): Informáciu o nej dostali členovia SFZ z ISSF e-mailom dňa 4.2.2016
s týmto textom: „VV SFZ dňa 03.02.2016, okrem iného, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového
poriadku SFZ. Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku:
„http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupovehoporiadku.html“.
Schválená nová novela Registračného a prestupového poriadku: Výkonný výbor Slovenského futbalového
zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP), ktorý vzišiel z pracovného stretnutia
konaného dňa 2.2.2016 na pôde SFZ za účasti prezidenta SFZ, prezidenta ÚLK, generálneho sekretára SFZ a člena
výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky.
Členovia pracovnej skupiny dospeli ku konsenzuálnemu pohľadu na vec, ktorý zohľadňuje požiadavky na
vyššiu/elitnú úroveň 1. ligy ale aj 2. ligy (najmä po jej predpokladanom zúžení na 16 klubov) a zároveň aj garanciu tejto
vyššej úrovne (ponechaním zábezpeky v 1. lige, resp. v nižšej sume aj v 2. lige) a zároveň by sa mala otvoriť možnosť
pre kluby 3. ligy a prípadne aj nižších súťaží uzavrieť s hráčmi zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa
nového zákona o športe s benefitmi v podobe neplatenia sociálnych odvodov a platenia zdravotných odvodov v
minimálnej výške (60,- EUR si platí zdravotné poistenie hráč). Tento stav bude podľa zákona o športe trvať 3 roky, do
31.12.2018.
Ďalším podstatným dôvodom pre zmenu v pravidlách RaPP upravujúcich zábezpeku je, že zmluvu o
amatérskom vykonávaní športu pri splnení podmienok podľa § 4 ods. 4 podľa nového zákona o športe je možné
uzatvoriť iba s dojednanou odmenou neprevyšujúcou výšku minimálnej mzdy, t. j. 405,- EUR. Pri vyššej odmene hráča,
ktorý vykonáva šport závislým spôsobom už pôjde o naplnenie znakov zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
Výsledkom rokovania sú nasledovné závery a postupy z nich vyplývajúce:
1. Zábezpeka ostáva v najvyššej ligovej súťaži (I. Liga - v súčasnosti Fortuna liga) bez zmeny, t.j. podľa čl. 24 ods. 6 je
to 30.000,- EUR.
2. Zábezpeka v druhej najvyššej ligovej súťaži (II. Liga - v súčasnosti DOXXBet liga) sa zníži z 20.000,- EUR na
polovicu, t. j. na 10.000,- EUR a v súťažiach od 3. ligy nižšie sa zruší úplne.
Na základe vyššie uvedeného bola prerokovaná a schválená nasledovná úprava čl. 24 ods. 5 – 7 RaPP:
V čl. 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová "a má na účte SFZ zloženú zábezpeku podľa odseku 6."
V čl. 24 ods. 6 sa na začiatok dopĺňa veta: "Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesionálom uzatvoriť
zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku."

V čl. 24 ods. 6 v tabuľke sa suma "20.000,- EUR" mení na "10.000,- EUR". Vypúšťa sa "III. Liga – 10.000,- EUR,
ostatné súťaže – 5.000,- EUR".
V čl. 46 sa upraví dátum účinnosti odo dňa schválenia zmeny VV SFZ.
Navrhovaná "malá novela" RaPP sa stala účinná dňom schválenia VV SFZ, a tým sa umožní aj klubom od II.
ligy nižšie od 04.02.2016 uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa nových pravidiel, t. j. bez
požiadavky v zmysle pôvodného znenia čl. 24 ods. 6 RaPP.
Registračný a prestupový poriadok SFZ v úplnom znení, účinný od 3.2.2016.
Prehľady o matričných úkonoch ObFZ v ISSF za jednotlivé mesiace sezóny 2015/2016: Matričné úkony
ObFZ v ISSF boli spracovávané priebežne v jednotlivých dňoch týchto mesiacov a prehľad o nich za každý mesiac bol
z ObFZ zaslaný e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ vždy v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Tieto
prehľady za jednotlivé mesiace sú zverejnené na webovej stránke ObFZ, v jej aktuálnom menu uprostred, takto: za
07/2015 - pri dátume 3.8.2015, za 08/2015 - pri dátume 1.9.2015, za 09/2015 - pri dátume 1.10.2015, za 10/2015 - pri
dátume 2.11.2015, za 11/2015 - pri dátume 4.12.2015, za 12/2015 - pri dátume 2.1.2016, za 01/2016 - pri dátume
1.2.2016, za 02/2016 - pri dátume 1.3.2016, za 03/2016 - pri dátume 1.4.2016, za 04/2016 - pri dátume 3.5.2016.

