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REGISTRAČNÝ PORIADOK
FUTBALU

Slovenského futbalového zväzu

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 1
Futbalisti a futbalistky (ďalej len „hráč“), ktorí majú záujem zúčastňovať sa
futbalových súťaží organizovaných a koordinovaných Slovenským futbalovým
zväzom (ďalej len „SFZ“), regionálnymi futbalovými zväzmi (ďalej len „RFZ“) a
oblastnými futbalovými zväzmi (ďalej len „ObFZ“), majú povinnosť zaregistrovať
sa podľa tohto Registračného poriadku futbalu (ďalej len „Poriadok“).
Článok 2
Účelom športovej registrácie je zabezpečovať regulárnosť, prehľadnosť a evidenciu
futbalových súťaží.
Článok 3
1. Športová registrácia (ďalej len „registrácia“) je spôsob, ktorým sa zisťuje a
preukazuje príslušnosť hráča ku konkrétnemu futbalovému klubu (ďalej len „klub“).
2. Registrácia sa preukazuje registračným preukazom (ďalej len „RP“). V prípade, že
hráč nie je schopný preukázať sa platným registračným preukazom, možno
registráciu rovnako preukázať prostredníctvom informačného systému slovenského
futbalu (ďalej len „ISSF“) vo verejnom registri hráčov, ktorý vedie SFZ.
3. Verejný register hráčov pri každom hráčovi uvádza klub, v ktorom je hráč
aktuálne registrovaný, hráčovu fotografiu a dobu platnosti registračného preukazu
hráča.
Článok 4
1. Podmienkou registrácie hráča je členstvo klubu v SFZ.
2. Hráč môže byť registrovaný len v jednom klube a mať vystavený len jeden platný
RP.
3. Ak požiada o registráciu hráč, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, vyžiada
matrika SFZ vyjadrenie príslušného zahraničného národného futbalového zväzu,
v ktorom je hráč registrovaný.

Článok 5
1. Na základe registrácie je hráč oprávnený zúčastňovať sa športových súťaží
organizovaných SFZ, RFZ a ObFZ alebo kontinentálnou či svetovou športovou
federáciou, avšak vždy len ako člen klubu, v ktorom je aktuálne registrovaný.
2. Spôsobilosť zúčasťovať sa súťaží podľa odseku 1 hráč nadobúda dňom registrácie.
Článok 6
1. Ustanovenia tohto Poriadku sa vzťahujú na registráciu všetkých hráčov bez
ohľadu na vekovú kategóriu (žiaci, dorastenci, dospelí).
2. Klub vykonáva registráciu všetkých svojich hráčov na jedinej matrike. Matričná
príslušnosť sa posudzuje podľa zaradenia klubových družstiev do súťaží nasledovne:
a) podľa zaradenia družstva dospelých v súťaži,
b) podľa zaradenia družstva dorastencov v súťaži, ak klub nemá družstvo
dospelých zaradené v žiadnej súťaži,
c) podľa zaradenia družstva žiakov v súťaži, ak klub nemá družstvo dospelých
ani družstvo dorastencov zaradené v žiadnej súťaži.
3. Registráciu hráčov vykonáva:
a) matrika SFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 2 v republikovej
súťaži,
b) matrika RFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 2 v regionálnej
súťaži,
c) matrika ObFZ, ak má klub zaradené družstvo podľa odseku 2 v oblastnej
súťaži.
DRUHÁ ČASŤ
Podklady na registráciu
Článok 7
1. Prihlášku k registrácii hráča podáva klub, ktorý hráča registruje.

2. Prihlášku k registrácii možno podať:
a) elektronicky – vyplnením formuláru Prihláška k registrácii hráča
v elektronickej podateľni systému ISSF prostredníctvom klubového ISSF
manažéra, alebo
b) papierovo – vyplnením tlačiva Prihláška k registrácii hráča a jeho doručením
príslušnej matrike.
3. V prípade elektronickej registrácie hráča sú podkladmi na vystavenie
registračného preukazu:
a) vyplnený formulár Prihláška k registrácii hráča,
b) aktuálna fotografia hráča od pliec hore o minimálnych rozmeroch
600 x 800 pixelov,
c) doklad o úhrade poplatku v súlade s čl. 15 Poriadku; to neplatí, ak riadici
orgán súťaže schválil prechod na ISSF a používanie mesačnej zbernej faktúry
uhrádzanej klubmi.
4. V prípade papierovej registrácie hráča sú podkladmi na vystavenie registračného
preukazu:
a) vyplnené tlačivo Prihláška k registrácii hráča,
b) aktuálna fotografia hráča od pliec hore o minimálnych rozmeroch 600 x 800
pixelov, ktorú je klub povinný zaslať elektronicky príslušnej matrike
prostredníctvom klubového ISSF manažéra; e-mailová adresa odosielateľa
musí byť totožná s registrovanou e-mailovou adresou klubového ISSF
manažéra,
c) doklad o úhrade poplatku v súlade s čl. 15 Poriadku; to neplatí, ak riadici
orgán súťaže schválil prechod na ISSF a používanie mesačnej zbernej faktúry
uhrádzanej klubmi.
5. Za správne vyplnenie prihlášky a správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov
zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.
Článok 8
1. V prípade papierovej registrácie hráča je klub povinný riadne vyplniť tlačivo
Prihláška k registrácii hráča podľa predtlače perom (paličkovým písmom), písacím
strojom alebo prostredníctvom počítača (vyplnením tlačiva Prihláška k registrácii

hráča vo formáte PDF). Zástupca klubu poverený štatutárnym orgánom klubu je
povinný prihlášku vlastnoručne podpísať.
2. Úplné a správne vyhotovené podklady k papierovej registrácii hráča klub zašle
doporučenou poštou alebo ich doručí prostredníctvom poverenej osoby príslušnej
matrike.
Článok 9
Papierový RP musí byť riadne a čitateľne vyplnený. V prípade, že RP nemá
požadované náležitosti, je neplatný. Hráčovi bude po preukázaní sa takýmto RP,
tento následne odňatý.
Článok 10
1. Výmena RP sa uskutočňuje po skončení jeho platnosti, prípadne na základe
rozhodnutia výkonného výboru SFZ.
2. V prípade, že klub nepredloží po uplynutí platnosti RP doklady k jeho výmene
uvedené v čl. 7 Poriadku a hráč sa takýmto neplatným RP preukáže pri nástupe na
súťažné stretnutie, považuje sa jeho štart v stretnutí za disciplinárne previnenie.
3. Matrika vydáva nové registračné preukazy výhradne v podobe plastových kariet.
Platnosť nového registračného preukazu je päť rokov odo dňa vydania preukazu.
Plastový registračný preukaz neobsahuje informáciu o klubovej príslušnosti hráča.
4. Plastový registračný preukaz musí obsahovať nasledujúce údaje, inak je neplatný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

meno a priezvisko hráča,
fotografiu hráča,
dátum narodenia hráča,
registračné číslo hráča,
číslo registračného preukazu,
dobu platnosti registračného preukazu.

5. Za vydanie plastového registračného preukazu je klub povinný uhradiť poplatok
v súlade s čl. 15 Poriadku. To neplatí, ak riadici orgán súťaže schválil prechod na
ISSF a používanie mesačnej zbernej faktúry uhrádzanej klubmi.
Článok 11

1. Meniť, opravovať alebo vykonávať záznamy do papierového RP môže len
poverený zamestnanec matriky.
2. Porušenie ustanovenia ods. 1 má za následok neplatnosť RP, ako i športovotechnické a disciplinárne dôsledky.
Článok 12
Ak dôjde k poškodeniu, strate, zničeniu alebo znehodnoteniu RP, k zmene mena či
priezviska hráča, požiada klub, v ktorom je hráč registrovaný, príslušnú matriku o
vystavenie nového RP.
TRETIA ČASŤ
Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie
Článok 13
1. Zrušenie, resp. zánik registrácie možno vykonať, ak ide o zánik SFZ alebo
zrušenie registrácie na žiadosť hráča alebo klubu.
2. Pokiaľ sa zruší, resp. zanikne klub alebo telovýchovná jednota bez právneho
nástupcu, zaniká týmto dňom i registrácia hráča za zrušený subjekt. V takomto
prípade má hráč právo podať žiadosť na registráciu za iný, ľubovoľne zvolený klub.
O týchto skutočnostiach musí byť SFZ doručený doklad. Postup pri
administratívnom výkone v uvedených prípadoch stanovuje SFZ.
3. Návrh na zrušenie registrácie hráča vo futbalovom zväze podáva klub, v ktorom je
hráč registrovaný. Návrh musí byť podaný písomnou formou a zaslaný poštou
doporučenou zásielkou príslušnej matrike.
4. Ak klub odmieta vyhovieť žiadosti hráča o zrušenie registrácie, alebo ak hráč
nesúhlasí s tým, aby sa mu zrušila registrácia, môže rozhodnutie klubu nahradiť
rozhodnutie výkonného výboru SFZ.
5. Pri realizácii pravno-organizačných zmien prebiehajúcich ako:
 transformácia klubu alebo telovýchovnej jednoty;
 zmena vlastníka klubu;
 zlúčenie, splynutie, rozdelenie klubov, ktoré pôsobia v zákonom ustanovenej
právnej forme občianskeho združenia alebo obchodnej spoločnosti,

je registračné právo zachované aj voči právnemu nástupcovi klubu, čo znamená, že
prostredníctvom inštitútu univerzálnej sukcesie toto právo prechádza v nezmenenom
rozsahu aj na právneho nástupcu klubu.
Článok 14
1. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na vlastnú žiadosť, môže byť znovu
registrovaný v inom klube, aj zahraničnom, najskôr po uplynutí dvoch rokov odo
dňa doručenia žiadosti o zrušenie registrácie príslušnej matrike.
2. Hráč, ktorému bola zrušená registrácia v zmysle znenia čl. 13 ods. 2 Poriadku,
môže byť znova zaregistrovaný v inom, ľubovoľne zvolenom klube, ak o to
futbalista požiada, pričom termín doručenia žiadosti o registráciu nemôže byť
neskorší ako posledný deň posledného prestupového termínu v súťažnom ročníku.
3. Hráč, ktorý bol vylúčený zo SFZ, môže znova požiadať o registráciu v klube,
ktorý je členom SFZ, až po uplynutí dvoch rokov odo dňa vylúčenia.
4. V prípade opätovného zaregistrovania hráča sa postupuje rovnako ako v prípadoch
prvej registrácie hráča v rámci futbalového hnutia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Registračné poplatky
Článok 15
1. Výšku registračných poplatkov stanoví riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaží na
príslušný súťažný ročník.
2. Registračný poplatok je klub povinný uhradiť tomu futbalovému zväzu, ktorého
orgánom je matrika pre daný klub príslušná vykonávať registrácie hráčov v súlade
s čl. 6 Poriadku.
3. Poplatky sa uhrádzajú poštovou poukážkou príslušnému futbalovému zväzu; to
neplatí, ak riadici orgán súťaže schválil prechod na ISSF a používanie mesačnej
zbernej faktúry uhrádzanej klubmi.

PIATA ČASŤ

Odvolanie
Článok 16
1. Odvolanie proti rozhodnutiu týkajúceho sa registrácie hráča musí byť klubom
alebo hráčom podané najneskôr v lehote 6 mesiacov odo dňa vydania RP.
2. V prípade odvolania proti registrácii rozhoduje o odvolaní v prvom stupni:
a) matričná komisia SFZ v prípade registrácie podľa čl. 6 ods. 3 písm. a)
Poriadku,
b) výkonný výbor RFZ v prípade registrácie podľa čl. 6 ods. 3 písm. b) Poriadku,
c) príslušný orgán ObFZ v zymsle stanov ObFZ v prípade registrácie podľa čl. 6
ods. 3 písm. c) Poriadku.
3. V odvolacom konaní je žiadateľ povinný postupovať v zmysle štatútu odvolacej
komisie SFZ čl. 3 ods. 1. a zároveň je povinný preukázať doklad o úhrade poplatku
za odvolanie. Výšku poplatku za odvolanie stanoví riadiaci orgán súťaže v rozpise
súťaží na príslušný súťažný ročník.
ŠIESTA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 17
Registráciu neplnoletého hráča možno vykonať len so súhlasom zákonného
zástupcu.
Článok 18
Porušenie ustanovení tohto Poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie, ktoré
bude prerokované príslušnou disciplinárnou komisiou.
Článok 19
Výklad tohto Poriadku vykonáva Matričná komisia SFZ. Žiadosti o výklad tohto
Poriadku musia byť podané v písomnej forme.
Článok 20

Tento Poriadok 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 Registračného poriadku futbalu SFZ ako aj všetky jeho
neskoršie zmeny a doplnky.

