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Smernica  

o právno-organizačných zmenách v kluboch                                    

a ich zaraďovaní do súťaží  
 

Úvod 

Meniace sa ekonomické a spoločenské podmienky (zmena vlastníckych vzťahov, transformačné 

procesy, zmeny v právnom poriadku SR) sa nutne odrážajú aj v športovej oblasti, a prinášajú     

do futbalového hnutia nové skutočnosti, na ktoré musia riadiace orgány Slovenského futbalového 

zväzu (ďalej len „SFZ“) a Únia ligových klubov (ďalej len „ÚLK“) reagovať. Takými 

skutočnosťami sú právno-organizačné zmeny prebiehajúce ako: 

 zánik, resp. zrušenie futbalových klubov fungujúcich ako občianske združenia, resp. obchodné 

spoločnosti bez právneho nástupcu, 

 zánik, resp. zrušenie futbalových klubov fungujúcich ako občianske združenia, resp. obchodné 

spoločnosti s právnym nástupcom, ktoré sa realizujú v 3 formách: 

a) zánik, resp. zrušenie futbalového klubu  fungujúceho ako občianske združenie ako 

dôsledok transformácie na  obchodnú spoločnosť, 

b) zánik, resp. zrušenie futbalového klubu fungujúceho ako obchodná spoločnosť ako 

dôsledok splynutia, resp. zlúčenia, 

c) zánik, resp. zrušenie futbalového klubu fungujúceho ako občianske združenie ako dôsledok  

zlúčenia. 

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží (ďalej len 

„Smernica“) vytvára legislatívne predpoklady pre zosúladenie noriem SFZ a ÚLK s normami 

civilného a obchodného práva. 

 

Článok 1  

Predmet úpravy a pravidlá výkladu  
1. Táto Smernica upravuje zásady zaraďovania družstiev do súťaží v dôsledku právno-

organizačných zmien futbalových klubov, ako aj preraďovanie družstiev  futbalových klubov  

do nižšej úrovne súťaže. 

2. Riadiace orgány sú pri aplikácii povinné dbať na to, aby tieto zmeny prebiehali v termínoch  

na to vymedzených, nenarušovali regulárnosť súťaží a zásady čestného športového súťaženia.  

 

Článok 2  

Zánik futbalového klubu bez právneho nástupcu 

1. Ak futbalový klub zanikne bez právneho nástupcu, zanikajú aj všetky jeho družstvá a následne 

sú vyradené zo súťaží, v ktorých štartovali.  

2. Miesta, ktoré zostali uvoľnené v súťažiach po družstvách zaniknutého klubu, obsadí príslušný 

riadiaci orgán (čl. 6 tejto Smernice) buď zmenou počtu postupujúcich do týchto súťaží, alebo 

znížením počtu zostupujúcich z týchto súťaží, alebo iným spôsobom nenarúšajúcim pravidlá a 

zásady športového súťaženia.  

3. Registrácia hráčov všetkých družstiev zaniknutého klubu sa riadi ustanovenia Registračného 

poriadku futbalu.  

 

Článok 3  

Zánik futbalového klubu s právnym nástupcom  
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A. Zánik, resp. zrušenie futbalového klubu fungujúceho ako občianske združenie ako dôsledok 

transformácie na  obchodnú spoločnosť: 

1. Transformácia futbalového klubu  fungujúceho ako občianske združenie sa realizuje ako 

zmena právno-organizačnej formy pôvodného občianskeho združenia na obchodnú 

spoločnosť. Táto zmena predpokladá prevzatie všetkých pomenovaných práv, povinností, 

pohľadávok a záväzkov z pôvodného občianskeho združenia, fungujúceho ako futbalový klub 

v konkrétnej súťaži organizovanej SFZ, resp. ÚLK, obchodnou spoločnosťou (a.s., s.r.o. 

a pod.), ktorá sa touto transformáciou stáva vlastníkom tohto klubu. Tento proces nevylučuje 

transformáciu pôvodného občianskeho združenia fungujúceho ako futbalový klub                  

na vlastníctvo fyzickej osoby podnikajúcej podľa živnostenského zákona, samozrejme            

za predpokladu prevzatia všetkých pomenovaných práv, povinností, pohľadávok a záväzkov 

z pôvodného občianskeho združenia. 

2. Konkrétnymi právnymi a športovo-technickými dôsledkami a dosahmi tohto procesu sú : 

 už existujúca obchodná spoločnosť prevezme od občianskeho združenia fungujúceho ako 

futbalový klub všetky pomenované práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce     

zo športovej činnosti, vrátane práv, povinností, pohľadávok a záväzkov voči hráčom 

a zamestnancom futbalového klubu, 

 už existujúca obchodná spoločnosť prevezme od občianskeho združenia všetky 

pomenované práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky voči tretím osobám, ktoré ku dňu 

prevodu vznikli   zo športovej činnosti týkajúcej sa futbalového klubu, 

 už existujúca obchodná spoločnosť ako nový vlastník futbalového klubu prevezme                

od zanikajúceho, resp. zrušeného futbalového klubu fungujúceho ako občianske združenie 

právo účasti v tej úrovni súťaže organizovanej SFZ a ÚLK, ktorú dosiahol zanikajúci 

futbalový klub fungujúci ako občianske združenie, 

 už existujúca obchodná spoločnosť preberá od futbalového klubu fungujúceho ako 

občianske združenie aj registračné právo, čo znamená, že ku dnu ukončenej transformácie 

obchodná spoločnosť preberá všetkých hráčov zanikajúceho, resp. zrušujúceho 

občianskeho združenia, 

3. Transformácia futbalového klubu na obchodnú spoločnosť je definitívne ukončená a je platná 

a účinná za predpokladu, že občianske združenie fungujúce ako futbalový klub a obchodná 

spoločnosť ako nový vlastník futbalového klubu predložia na matriku SFZ nasledovné 

doklady a uznesenia: 

a) zápisnicu z valného zhromaždenia občianskeho združenia fungujúceho ako futbalový klub 

s nasledujúcimi schválenými uzneseniami: 

 uznesenie valného zhromaždenia občianskeho združenia fungujúceho ako futbalový klub 

o schválení prevodu všetkých pomenovaných práv, povinností, pohľadávok a záväzkov 

voči hráčom a tretím osobám na už existujúcu obchodnú spoločnosť 

 uznesenie valného zhromaždenia občianskeho združenia fungujúceho ako futbalový klub  

o schválení jeho zániku a to ku dňu prevodu pomenovaných práv, povinností, 

pohľadávok a záväzkov voči hráčom a tretím osobám na už existujúcu obchodnú 

spoločnosť 

b) zápisnicu z valného zhromaždenia už existujúcej obchodnej spoločnosti, ktorá sa stáva  

nadobúdateľom (vlastníkom) pôvodného futbalového klubu, ktorý fungoval ako občianske 

združenie s nasledujúcimi schválenými uzneseniami: 

 uznesenie valného zhromaždenia už existujúcej obchodnej spoločnosti o schválení 

prevodu všetkých pomenovaných práv, povinností, pohľadávok a záväzkov 



 - 3 - 

vyplývajúcich zo športovej činnosti, vrátane  práv, povinností, pohľadávok a záväzkov 

voči hráčom, zamestnancom a tretím osobám ku dňu ich prevodu. 

 uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o schválení účasti v súťaži 

riadenej SFZ, resp. ÚLK, v ktorej ku dňu prevodu práv, povinností, pohľadávok 

a záväzkov na obchodnú spoločnosť futbalový klub fungoval ako občianske združenie. 

Zápisnice z valných zhromaždení občianskeho združenia a obchodnej spoločnosti s vyššie 

uvedenými uzneseniami musia byť opatrené overenými podpismi štatutárnych orgánov 

občianskeho združenia fungujúceho ako futbalový klub a už existujúcej obchodnej spoločnosti.  

B. Zánik, resp. zrušenie futbalového klubu fungujúceho ako obchodná spoločnosť ako dôsledok 

splynutia, resp. zlúčenia: 

1. Pri zlúčení jedna zo zlučujúcich sa obchodných spoločností zaniká a univerzálnou 

sukcesiou prechádzajú práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky na právneho nástupcu, t.j. 

na jednu zo zlučujúcich sa spoločností. 

2. Pri splynutí dvoch obchodných spoločností všetky práva, povinnosti, pohľadávky a 

záväzky univerzálnou sukcesiou prechádzajú na právneho nástupcu, pričom obidve 

obchodné spoločnosti, z ktorých všetky práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky 

prechádzajú na právneho nástupcu,  zanikajú. V praxi by sa takéto procesy mohli realizovať 

v prípade spoločnej potreby vzniku silnejšieho klubu z dvoch klubov  priemerných. 

C. Zánik, resp. zrušenie futbalového klubu fungujúceho ako občianske združenie ako dôsledok  

zlúčenia: 

1. Zlúčenie sa môže uskutočniť u futbalových klubov fungujúcich ako občianske združenia. 

V praxi sa to realizuje ako zlúčenie občianskych združení, ktoré fungujú ako futbalové 

kluby. Aj v tomto prípade jedno občianske združenie zaniká a všetky práva, povinnosti, 

pohľadávky a záväzky prechádzajú na jedno z občianskych združení ako právneho 

nástupcu. 

2. Pre potreby matriky v takomto prípade postačuje listina MV SR potvrdzujúca zlúčenie 

občianskych združení. Akt zlúčenia je právoplatný ak je zdokumentovaný na matrike SFZ 

príslušnou listinou z MV SR. 

 

Vo všetkých troch prípadoch právno-organizačných zmien je spoločným znakom to, že právny 

nástupca preberá právo na účasť dosiahnutej úrovne súťaže, ako aj registračné právo, to znamená, 

že preberá všetkých hráčov zanikajúceho, resp. rušiaceho sa futbalového klubu nezávisle od toho 

či funguje ako občianske združenie alebo obchodná spoločnosť. 

 

Článok 4 

Zmena vlastníckych vzťahov vo  futbalových  kluboch 

1. Súkromné vlastníctvo futbalového klubu obchodnými spoločnosťami, resp. fyzickými 

osobami vo vyspelých trhových ekonomikách je dlhodobou obvyklou formou existencie 

futbalových klubov. Vlastníkmi futbalových klubov sú obvykle obchodné spoločnosti, aj 

nadnárodného charakteru, podnikajúce podľa právnych poriadkov príslušných štátov 

rešpektujúcich športovo-technické normy národných futbalových zväzov. Zmena vlastníka 

futbalového klubu nie je vo vyspelom svete nič nové ani neobvyklé. 

2. Zásadným pri zmene vlastníka futbalového klubu je to, že v čase tejto zmeny vzťahy voči SFZ 

a ÚLK, ako najvyšším riadiacim orgánom, ostávajú nezmenené. To znamená, že nový vlastník 

klubu je povinný rešpektovať všetky platné normy SFZ a ÚLK. Pri zmene vlastníka  berú SFZ 

a ÚLK túto skutočnosť na vedomie a musia ju v plnej miere rešpektovať. Pri tejto právno-

organizačnej zmene je potrebné zdôrazniť, že za prípadné ekonomické a morálne dosahy       
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na hráčov a zamestnancov futbalových klubov vyplývajúce z tejto zmeny, ale aj vo vzťahu 

k tretím osobám plne zodpovedá vlastník klubu. Pri zmene vlastníka klubu majú teda SFZ 

a ÚLK len apelačnú možnosť. Do vnútorných záležitostí klubu, pokiaľ sú v súlade                 

so všeobecne platnými právnymi normami, predovšetkým však normami športovými, nesmú 

SFZ a ÚLK zasahovať. 

3. Pri tejto právno-organizačnej zmene právo na účasť v dosiahnutej úrovni súťaží jednotlivých 

družstiev futbalového klubu zostáva zachované. To isté platí pre registračné právo. 

4. Športové dosahy pri zmene vlastníka klubu sa môžu vyskytnúť. Môžu sa prejaviť v nižšom 

počte prihlásených futbalových družstiev do súťaží či už mládežníckych alebo seniorských. 

Ak sa ale plnia a rešpektujú tie normy, ktoré podmieňujú zaradenie futbalového klubu 

s novými vlastníkmi do príslušnej úrovne súťaže, je potrebné sa aj s takýmito dosahmi zmieriť 

a očakávať v budúcnosti pozitívne dosahy tejto právno-organizačnej zmeny. 

 

Článok 5 

Vznik nového futbalového klubu  

Ak vznikne nový futbalový klub ako samostatná právnická osoba, jeho družstvá sa zásadne 

zaraďujú do najnižších, územne príslušných súťaží oblastného futbalového zväzu (ďalej len 

„ObFZ“).  

 

Článok 6 

Rozhodovanie o zaradení družstiev do súťaží 

1. Ak družstvo prostredníctvom futbalového klubu požiada z akéhokoľvek dôvodu o vystúpenie 

zo súťaže v priebehu, po ukončení súťažného ročníka, resp. pred začiatkom nového súťažného 

ročníka, alebo požiada z akýchkoľvek dôvodov o preradenie do nižšej súťaže, na jeho miesto 

môže byť zaradené len družstvo najlepšie umiestnené po družstve postupujúcom zo súťaže     

o jeden stupeň nižšej. O tejto skutočnosti v plnej miere rozhoduje riadiaci orgán súťaže.  

2. Ak má byť v dôsledku zániku, zlúčenia, vzniku futbalového klubu alebo v dôsledku uvedenom 

v ods. 1. rozhodnuté o zaradení družstiev do súťaží, rozhodujú o tom príslušné riadiace orgány 

nasledovne:  

a) v rámci jedného ObFZ – výkonný výbor ObFZ,  

b) medzi dvoma ObFZ až po úroveň regionálnych súťaží – výkonný výbor regionálneho 

futbalového zväzu (ďalej len „RFZ),  

c) medzi dvoma RFZ a v súťažiach riadených SFZ – výkonný výbor SFZ, 

d) v dvoch najvyšších súťažiach mužov – Únia ligových klubov. 

3. Riadiaci orgán dvoch najvyšších súťaží mužov (ÚLK) má právo preradiť družstvo do nižšej 

súťaže v prípade nesplnenia požiadaviek klubového licenčného systému a tým podmienok 

účasti v týchto súťažiach. 

4. „B“ družstvo klubu musí byť zaradené minimálne o súťaž nižšie ako „A“ družstvo. Ak štartuje 

v súťažnom ročníku iba jedno družstvo klubu, je toto vždy považované za „A“ družstvo. 

5. Rozhodnutia riadiacich orgánov príslušných podľa ods. 2. sú konečné a musia byť urobené 

najneskôr k 30.6. kalendárneho roka, pričom tieto orgány môžu tak urobiť až vtedy, keď klub 

splní podmienky uvedené v čl. 8, ods. 3. tejto Smernice. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia  
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1. V prípade právno-organizačných zmien vo futbalových kluboch s právnym nástupcom uhradí 

nástupnícky futbalový klub riadiacemu orgánu, príslušnému podľa čl. 6, ods. 2., poplatok        

vo výške:  

 pri kluboch najvyššej súťaže dospelých 3.300 € 

 pri kluboch I. ligy dospelých 1.660 € 

 pri kluboch II. ligy dospelých 660 € 

 pri kluboch ostatných súťaží a súťaží žien 330 €. 

2. V prípade zlúčenia klubov, ktoré majú len mládežnícke družstvá, sa poplatok neplatí.  

3. Zmenu názvu futbalového klubu vykoná matrika SFZ v registri klubov (pri zmene 

názvoslovia, resp. pri zlúčení klubov) na základe písomnej žiadosti klubu, ktorý je povinný 

takúto žiadosť zaslať matrike SFZ, resp. ÚLK najneskôr do 31. mája kalendárneho roka. 

Prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. v štatúte klubu, príp. 

telovýchovnej jednoty Ministerstvom vnútra SR. Matrika SFZ, prípadne ÚLK, po splnení 

uvedených podmienok zo strany klubu, resp. telovýchovnej jednoty túto skutočnosť následne 

oznámi ObFZ a RFZ prostredníctvom úradnej správy SFZ. Pri zmenách názvov futbalových 

klubov sa tieto môžu meniť, resp. zachovať nezávisle od prebiehajúcich právno-organizačných 

zmien pri dodržaní stanoveného termínu podávania žiadostí o zmenu názvu futbalového klubu. 

Obchodné meno spoločnosti vlastniacej futbalový klub nemusí byť totožné so športovým 

názvom (menom) futbalového klubu. 

4. Na základe zmeny v zmysle čl. 8, ods. 3. sa vykonajú zmeny v registračných preukazoch 

hráčov nasledovne:  

a) pri kluboch, ktorých družstvo dorastu, resp. dospelých štartuje v republikových súťažiach, 

záznam v registračných preukazoch dorastencov a dospelých vykoná matrika SFZ,  

b) pri kluboch, ktorých družstvá štartujú v ostatných stupňoch súťaží vrátane žiakov, záznam 

v registračných a žiackych preukazoch vykoná územne príslušná matričná komisia RFZ.  

5. Registračné a žiacke preukazy sú žiadatelia povinní doručiť príslušným orgánom futbalového 

zväzu ihneď po ukončení súťažného ročníka predchádzajúcemu ročníku, v ktorom bude klub 

používať nový názov. Za tieto úkony žiadateľ uhradí poštovou poukážkou príslušného 

riadiaceho orgánu manipulačný poplatok, a to pri registračnom preukaze s vykonaním 

písomného záznamu 1,5 €, pri tzv. zatavených 4 € a pri žiackom preukaze 0,50 €.  

 

Článok 8 
Výklad tejto Smernice vykonáva športovo-technická komisia SFZ, resp. ÚLK v jej prislúchajúcich 

súťažiach. Žiadosti o výklad musia byť podané písomnou formou. 
 

Článok 9  

Táto Smernica bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 22.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009. 

Znenie Smernice nahrádza v plnom rozsahu všetky doteraz schválené znenia Smernice o zaraďovaní 

družstiev do súťaží v dôsledku organizačných zmien v kluboch, ako aj všetky jej neskoršie zmeny 

a doplnky. 
 


