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PRESTUPOVÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO FUTSALU

ÚVOD
Prestupový poriadok futsalu stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti hráčov 
ku klubom v podmienkach Slovenského futsalu (SF). Jeho poslaním je vytvárať podmienky pre plné uplat-
nenie sa hráčov futsalu, pre ich výkonnostný rast, pri rešpektovaní oprávnených záujmov hráčov, klubov 
a zásad SF. Zmeny príslušnosti, ku ktorej prichádza na základe ustanovení tohoto prestupového poriadku, 
musia napomáhať prechodu talentovaných hráčov do družstiev zodpovedajúcich ich výkonnosti. 
Prestupový poriadok má tiež umožniť vyžitie hráčov v súlade s ich pracovnými, rodinnými a sociálnymi 
potrebami a súčasne zabezpečiť poriadok a regulárnosť súťaží riadených SF. 

KAPITOLA I. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 1

 1. Všetky podania, oznámenia, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu, hosťovania a od-
volania dáva materský a nový klub, musia obsahovať dátum vystavenia, podpisy dvoch funkcionárov 
klubu spolu s jeho pečiatkou, alebo pečiatkou príslušného zväzu. 

 2. Pokiaľ účastníci prestupového konania podávajú žiadosť o prestup, hosťovanie, námietku, odvolanie, 
prípadne oznamujú orgánom činným v prestupovom konaní skutočnosti dôležité pre rozhodovanie, 
sú títo povinní o tom predložiť dôkazy, inak sa k ich tvrdeniam nebude prihliadať. 

 3. Ak príde matričnej komisii k prestupu, či hosťovaniu rozporné stanovisko (vyjadrenie) materského 
klubu, berie MK za rozhodujúce vyjadrenie na originále ohláseného prestupu, hosťovania, ktoré 
obdržala. 

 4. Všetky poplatky sa uhrádzajú na bežný účet, alebo v hotovosti v prospech riadiaceho orgánu SF, 
ktorého MK v predmetnej veci má konať. 

 5. Každý prestup, hosťovanie, musia byť zaslané matričnej komisii so všetkými náležitosťami samostatne. 
Hromadne zaslané prestupy komisia neprerokuje. 

 6. Porušenie ustanovení tohoto prestupového poriadku je disciplinárnym previnením a podlieha discipli-
nárnemu konaniu, podľa Disciplinárneho poriadku SF. 

KAPITOLA II. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 2

 1. Prestupový poriadok futsalu sa vzťahuje na prestupy a hosťovania hráčov .
 2. V prestupovom konaní vystupujú: hráč, klub, za ktorý je hráč registrovaný (materský klub) a klub, do 

ktorého hráč hlási prestup alebo hosťovanie (nový klub). 
 3. Žiadosti o prestupy a hosťovania prerokovávajú a rozhodujú o nich matričné komisie príslušných 

orgánov SF. 

ČLÁNOK 3

Žiadosti o prestupy, hosťovania a ukončenia hosťovaní sa podávajú od 1. do 6. dňa každého mesiaca, 
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okrem mesiacov apríl a máj. 

ČLÁNOK 4

Hráč môže v jednom prestupovom termíne podať len jeden prestup, alebo hosťovanie do jedného klubu 

ČLÁNOK 5

 1. Registračná doba v materskom klube je stanovená na dobu 1 roka, pokiaľ prestupový poriadok  
nestanoví inak. 

 2. U hráčov s uzavretou štatutárnou, resp. profesionálnou zmluvou sa považuje doba, na ktorú je zmlu-
va uzavretá, za registračnú dobu. 

 3. Registračná doba sa nevyžaduje v prípade súhlasu materského družstva s prestupom a u hosťovaní 
uvedených v kapitole VI., čl. 15. 

 KAPITOLA III. 

OHLASOVANIE PRESTUPU A HOSŤOVANIA
ČLÁNOK 6

 1. Žiadosť o prestup, alebo hosťovanie podáva hráč svojmu materskému klubu v prestupovom termíne 
písomne, doporučenou poštou na tlačive „Evidenčná karta hráča“. 

 2. Hráč musí vyplniť tlačivo vo všetkých rubrikách čitateľne bez opráv a nehodiace musí preškrtnúť. 
 3. Vlastnoručne hráč uvedie dátum a čitateľný podpis. 
 4. Hráč môže podpísať žiadosť o prestup, alebo hosťovanie kedykoľvek medzi 7. dňom po uplynutí 

predchádzajúceho prestupového termínu (čl. 3) do 6. dňa prestupového termínu, v ktorom hráč hlási 
prestup. 

 5. Všetky materiály s osobnými údajmi musia byť pri manipulácii (spracovanie, uloženie, archivovanie, 
skartovanie) chránené v súlade so zákonom, vrátane ochrany osobných údajov.

ČLÁNOK 7

 1. Vyplnené tlačivo „Evidenčná karta hráča“ (i s možným vyjadrením materského klubu) zašle hráč 
v prestupovom termíne doporučenou poštou príslušnej matričnej komisii. 

 2. S vyplneným tlačivom podľa predchádzajúceho odstavca 1, tohto článku, je hráč povinný priložiť 
a zaslať súčasne: 

 a) doklad o zaplatení prestupového poplatku, ktorý činí: 
 - 1. SLF    200,– Sk, 
 - 2. SLF    100,– Sk, 
  ostatnéh súťaže     50,– Sk. 
 u mládeže je poplatok jednotný  50,– Sk. 
 b) podací lístok, ktorým sa preukáže, že hráč zaslal v prestupovom termíne oznámenie prestupu 

materskému klubu, 
 c) hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, aj súhlasné vyjadrenie oboch rodičov, alebo zákonných zá-

stupcov. 

ČLÁNOK 8

 1. Materský klub je povinný vyjadriť svoje stanovisko k prestupu (hosťovaniu) písomne na obdržanom 
oficiálnom tlačive, alebo listom slovami: s prestupom (hosťovaním) súhlasíme, alebo s prestupom 
(hosťovaním) nesúhlasíme. V prípade kladného vyjadrenia, toto stanovisko spolu s registračným pre-
ukazom hráča žiadajúceho o prestup zašle materský klub príslušnej matričnej komisii najneskôr do 
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15. dňa prestupového mesiaca doporučenou poštou. V prípade záporného vyjadrenia, toto stanovis-
ko bez registračného preukazu, zašle materský klub príslušnej matričnej komisii najneskôr do 15. dňa 
prestupového mesiaca doporučenou poštou. 

2. Ak materský klub v čase prestupového konania registračný preukaz nevlastní, oznámi túto skutočnosť 
písomne matričnej komisii, pričom uvedie dôvod. 

3. Pokiaľ príslušnej matričnej komisii nebude zaslané vyjadrenie materského klubu v lehote stanovenej 
čl. 8, ods. 1. a ak materský klub opomenie povinnosť vyplývajúcu z čl. 8, ods. 2., matričná komisia 
prestup (hosťovanie) schváli. 

4. V prípade, že materský klub žiada pri prestupe od nového klubu výchovné, túto požiadavku označí 
na predloženom tlačive „Evidenčná karta hráča“.

ČLÁNOK 9

Podanú žiadosť o prestup, alebo hosťovanie nemôže hráč odvolať!

KAPITOLA IV. 

PRÍSLUŠNOSŤ MATRIČNÝCH KOMISIÍ
ČLÁNOK 10

Pre rozhodovanie o prestupoch je stanovená príslušnosť matričných komisií takto: 
 a) Matričná komisia SF rozhoduje o prestupoch a hosťovaniach v: 
  – 1. SLF, 
  – 2. SLF, ak rozpis súťaže nestanoví inak,
 b) Matričné komisie regionálnych zväzov rozhodujú o prestupoch a hosťovaniach v nižších súťa-

žiach, v ich pôsobnosti . 

ČLÁNOK 11

 1. Hráč, ktorý hlási prestup, alebo hosťovanie, má dňom odoslania žiadosti poštou (rozhodujúca je 
pečiatka na podacom lístku) zastavenú činnosť až do rozhodnutia MK. 

 2. O žiadostiach o prestupy a hosťovania rozhodne matričná komisia najneskôr do konca prestupového 
mesiaca. 

KAPITOLA V. 

ROZHODOVANIA O PRESTUPOCH A HOSŤOVANIACH
ČLÁNOK 12

 1. Matričná komisia žiadosť o prestup, alebo hosťovanie neprerokuje: 
 a) ak nebola žiadosť podaná v stanovenom prestupovom termíne, alebo ak nie je MK k prerokova-

niu žiadosti príslušná, 
 b) ak žiadosť o prestup, alebo hosťovanie nemá náležitosti uvedené v čl. 6, 7 a 8, 
 c) ak je hráč vylúčený z radov SF a neodovzdal registračný preukaz. 
 2. Pokiaľ hráč podá dve, alebo viac žiadostí o prestup (hosťovanie) do rôznych klubov, žiadosti sa ne-

prerokujú a celá záležitosť sa odovzdá DK k doriešeniu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že žiadosti 
boli vybavené príslušnými náležitosťami. 

 3. Žiadosti o prestup (hosťovanie) sa neprerokujú, ak tieto boli hlásené z iného, než materského klubu. 
 4. Ak žiadosť o prestup, alebo hosťovanie nebola prerokovaná poplatok prepadá v prospech riadiace-

ho orgánu.
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ČLÁNOK 13

 1. Matričná komisia žiadosť o prestup, alebo hosťovanie schváli, ak s tým súhlasí materské klub. 
 2. Napriek nesúhlasu materského klubu schváli matričná komisia prestup za týchto podmienok: 
 a) ak ide o žiadosť „opakovanú“ do toho istého družstva po uplynutí lehoty 6 mesiacov. Žiadosť po-

daná v neskoršom termíne sa za opakovanú nepokladá. Skutočnosť, že ide o opakovaný prestup, 
je hráč povinný vyznačiť v záhlaví tlačiva. Ak táto skutočnosť nie je uvedená, prestup nemožno 
považovať za opakovaný, 

 b) v prípade, že základný (prvý) prestup hráč hlásil v prestupových mesiacoch október a november 
a tento prestup bol MK zamietnutý vzhľadom na námietky materského družstva, môže hráč hlásiť 
opakovaný prestup výhradne len v mesiaci jún nasledujúceho roka!

ČLÁNOK 14

MK žiadosť o opakovaný prestup zamietne, ak nie sú splnené podmienky z čl. 13.

KAPITOLA VI. 

HOSŤOVANIE
ČLÁNOK 15

 1. Hosťovanie je možné schváliť, ak s tým súhlasí materský klub, pričom tento je povinný uviesť dobu, na 
ktorú hosťovanie povoľuje.

 2. Hosťovanie študenta možno schváliť aj bez súhlasu materského klubu, ak navštevuje školu vo forme 
denného štúdia mimo miesta svojho trvalého bydliska a preto nemôže za materský klub štartovať. 

 3. Po dobu hosťovania je hráč naďalej registrovaný za materský klub. 
 4. Hosťovanie je možné v dobe, na ktorú bolo povolené ukončiť v prestupovom termíne aj skôr, ak s tým 

súhlasí hráč, materský klub a nový klub. Hosťovanie možno zrušiť aj v tom prípade, ak hráč predloží 
doklad o predčasnom ukončení štúdia. 

 5. V jednom klube môžu v súťažnom ročníku súčasne hosťovať najviac traja hráči. 

KAPITOLA VII. 

OZNÁMENIE ROZHODNUTÍ MATRIKY
ČLÁNOK 16

Matričné komisie rozhodujúce o prestupoch a hosťovaniach zverejňujú prehľady o povolených, zamietnu-
tých a neprerokovaných prestupoch a hosťovaniach v úradných správach. 

KAPITOLA VIII. 

ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIAM MK
ČLÁNOK 17

Odvolanie proti rozhodnutiu matričnej komisie je dvojstupňové. V prvom stupni odvolanie prerokováva 
príslušná matričná komisia a v druhom stupni príslušný regionálny výkonný výbor, až v najvyššom stupni 
Výkonný výbor Slovenského futsalu. 
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ČLÁNOK 18

Hráč, materský klub a klub, do ktorého hráč hlási prestup, alebo hosťovanie sa môžu odvolať voči roz-
hodnutiu MK do 15 dní od doručenia rozhodnutia MK, alebo jeho zverejnenia v úradnej správe, a to 
písomne doporučenou poštou. 

ČLÁNOK 19

K odvolaniu je treba priložiť doklad o úhrade poplatku k odvolaniu, ktorý činí u: 
 – 1. SLF   500,- Sk
 – 2. SLF   300,- Sk
 – ostatných súťaží 100,- Sk
Ak sa zmení odvolacím konaním rozhodnutie MK, vráti sa poplatok odvolávajúcemu sa. 

ČLÁNOK 20

Ak je odvolanie podané oneskorene, alebo bez náležitostí k odvolaniu, alebo osobou, ktorá nie je k po-
daniu odvolania oprávnená, odvolacia komisia takéto odvolanie neprerokuje. 

ČLÁNOK 21

Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do rozhodnutia príslušného orgánu platí rozhodnutie matričnej 
komisie. 

KAPITOLA IX. 

VÝCHOVNÉ
ČLÁNOK 22

 1. Za prestup platí nový klub materskému klubu výchovné na základe vzájomnej dohody. 
 2. Za opakovaný prestup sa úhrada výchovného rovná hodnotám: 
 prestup do:  do klubov v 1. SLF   30 000,– Sk, 
   do klubov v 2. SLF   15 000,– Sk, 
   do klubov v ostatných súťažiach  1 000,– Sk. 
3. Úhrada výchovného sa určuje za prestup do „A“ družstva dospelých toho klubu, do ktorého prestup 

smeruje. 
4. Záznam o prestupe bude príslušnou MK vykonaný až po predložení dokladu o úhrade výchovného 

v zmysle čl. 22, odst. 2. 
5. Na opakovaný prestup môže matričná komisia preregistrovať  v jednom súťažnom ročníku len jedné-

ho hráča z jedného klubu. 

KAPITOLA X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 23

Podľa tohoto prestupového poriadku sa uskutočňujú prestupy a hosťovania počínajúc termínom 
13. 8.  2004. 


