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Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1.  

Registračný poriadok (RegP) upravuje záväzné pravidlá registrácie členov Slovenského zväzu 

florbalu (SZFB) a osobitne hráčov a ich klubovú príslušnosť v rámci Slovenského zväzu 

florbalu. Registráciou sa rozumie záznam právnickej osoby v Informačnom systéme florbalu 

alebo fyzickej osoby v Informačnom systéme florbalu, kde sa môže stanoviť aj jej príslušnosť 

k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných 

SZFB. 

1.2. 

Slovenský zväz florbalu prostredníctvom Informačného systému florbalu vedie centrálny 

register členov SZFB, ktorý sa skladá z registra fyzických osôb a z registra právnických osôb 

registrovaných v SZFB. 

1.3. 

V registri fyzických osôb sa v súlade s článkom 13, 20 a 21 stanov SZFB registrujú nasledovné 

fyzické osoby: 

a) hráč, 

b) reprezentant, 

c) tréner, 

d) rozhodca, 

e) observer, 

f) delegát, 

g) iný športový odborník, 

h) člen orgánu zväzu, 

i) iný funkcionár zväzu, 

j) funkcionár klubu, 

k) čestný člen, 

l) funkcionár pridruženého člena. 
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1.4. 

V registri právnických osôb sa v súlade s článkom 13, 18 a 19 stanov SZFB registrujú 

nasledovné právnické osoby: 

a) klub podľa čl. 18 ods. 2 písm. a) stanov SZFB (riadny člen SZFB), 

b) združenie alebo iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov podľa čl. 18 ods. 2 písm. 

b) stanov SZFB, (riadny člen SZFB), 

c) združenie a iná právnická osoba reprezentujúca florbal alebo iné uznané formy 

florbalu podľa čl. 18 ods. 2 písm. c) stanov SZFB, (riadny člen SZFB), 

d) pridružený člen SZFB podľa čl. 19 ods. 1 stanov SZFB. 

1.5.  

Registrácia individuálnych členov, ktorí majú príslušnosť k určitému klubu sa vykonáva 

elektronicky vyplnením elektronického formulára v Informačnom systéme florbalu. 

Registrácia individuálnych členov, ktorí nemajú príslušnosť k určitému klubu, športových 

odborníkov a právnických osôb sa vykonáva vyplnením a zaslaním príslušného formulára 

podľa pokynov uvedených vo formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle SZFB. 

1.6.  

Matrika SZFB je oprávnená na základe žiadosti klubov, hráčov, členov SZFB a iných žiadateľov 

vyhotoviť oficiálne potvrdenie najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania poplatku na účet 

SZFB. Poplatok za vydanie potvrdenia je 5,00 €. 

 

Článok 2 

Podklady pre registráciu 

2.1. 

Podkladom pre registráciu fyzickej osoby je formulár „Prihláška do SZFB | Individuálny člen“, 

ktorý obsahuje najmä: 

a) osobné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, titul, rodné číslo, 

dátum narodenia a štátna príslušnosť, 

b) kontaktné údaje fyzickej osoby minimálne v rozsahu: adresa trvalého pobytu s 

uvedením ulice alebo názvu verejného priestranstva, súpisného čísla, poštového 

smerovacieho čísla, obce, emailová adresa, telefónny kontakt 

c) čísla bankových účtov v zmysle Zákona o športe, 

d) fotografiu fyzickej osoby s jej vyjadrením, že súhlasí so zverejnením fotografie vo 

verejnom registri, 

e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak osobitný 

predpis takýto súhlas vyžaduje, 

f) príslušnosť k riadnemu členovi potvrdenú splnomocnencami riadneho člena, 

g) prijatie záväzkov v zmysle stanov SZFB, 

h) všetky ostatné údaje v zmysle Zákona o športe. 

2.2. 

Podkladom pre registráciu právnickej osoby – riadneho člena je formulár „Prihláška do SZFB 

| Riadny člen“, ktorý obsahuje najmä: 

a) typ organizácie 

b) údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov organizácie, právna forma 

organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), 

c) kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná 

adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, 

d) čísla bankových účtov v zmysle Zákona o športe, 

e) štatutárny orgán organizácie, kontrolór organizácie, 
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f) prijatie záväzkov v zmysle stanov SZFB, 

g) všetky ostatné údaje v zmysle Zákona o športe. 

2.3. 

Podkladom pre registráciu právnickej osoby – pridruženého člena je formulár „Prihláška do 

SZFB | Pridružený člen“, ktorý obsahuje najmä: 

a) údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov organizácie, právna forma 

organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), 

b) kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná 

adresa, emailová adresa, telefónny kontakt, 

c) čísla bankových účtov v zmysle Zákona o športe, 

d) štatutárny orgán organizácie, kontrolór organizácie, 

e) prijatie záväzkov v zmysle stanov SZFB, 

f) všetky ostatné údaje v zmysle Zákona o športe. 

2.4. 

Za správnosť a pravdivosť údajov v registračnom formulári zodpovedá príslušná overovacia 

autorita. 

2.5. 

Obsah registračného formulára a rozsah požadovaných údajov schvaľuje Matrika SZFB 

v zmysle predpisov SZFB. 

 

Článok 3 

Registrácia fyzických osôb 

3.1. 

Registrácia fyzickej osoby podľa čl. 1 ods. 1.3. tohto RegP (ďalej len “registrácia fyzickej 

osoby”) sa vykonáva podľa článkov 13, 20 a 21 stanov SZFB. 

3.2. 

Registráciou v SZFB prejavuje fyzická osoba svoj ničím nepodmienený súhlas a slobodnú vôľu 

podriadiť sa platným pravidlám florbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a 

ostatných predpisoch SZFB a IFF, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v 

súlade s nimi. 

3.3. 

Registrácia fyzickej osoby podľa čl. 1 ods. 1.3. písm. a) tohto RegP (hráč) je upravená v čl. 5 

tohto RegP. 

3.4. 

Žiadosť o registráciu fyzickej osoby podľa čl. 1 ods. 1.3. písm. b) až  l) tohto RegP vyplnením 

formulára podľa čl. 2 ods. 2.1. tohto RegP podáva fyzická osoba na Matriku SZFB. 

3.5. 

Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve príslušná overovacia 

autorita fyzickú osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, 

najviac však desať dní. Ak fyzická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po 

doplnení nespĺňa všetky náležitosti, príslušná overovacia autorita žiadosť zamietne. 

3.6. 

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, príslušná overovacia autorita 

žiadosť schváli bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

Článok 4 

Registrácia právnických osôb 

4.1. 
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Registrácia právnickej osoby podľa čl. 1 ods. 1.4. tohto RegP sa vykonáva podľa článkov 13, 

18 a 19 stanov SZFB. 

4.2. 

Registráciou v SZFB prejavuje právnická osoba svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným 

pravidlám florbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v stanovách a ostatných predpisoch SZFB 

a IFF, ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaných v súlade s nimi. 

4.3. 

Právnická osoba podľa čl. 1 ods. 1.4. písm. a) tohto RegP je povinná splnomocniť sekretára, 

ktorého konanie prostredníctvom Informačného systému florbalu je voči SZFB považované 

za konanie právnickej osoby. 

4.4. 

Žiadosť o registráciu prostredníctvom formulára podľa čl. 2 ods. 2.2. alebo 2.3. tohto RegP 

podáva právnická osoba na Matriku SZFB. 

4.5. 

Ak žiadosť nespĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, vyzve Matrika SZFB právnickú 

osobu na doplnenie žiadosti a určí jej na to lehotu v trvaní najmenej päť dní, najviac však 

desať dní. Ak právnická osoba žiadosť v tejto lehote nedoplní, alebo žiadosť ani po doplnení 

nespĺňa všetky náležitosti, Matrika SZFB žiadosť zamietne. 

4.6. 

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa tohto poriadku, Matrika SZFB žiadosť predloží na 

najbližšie zasadnutie Prezídia SZFB, ktoré o žiadosti rozhodne. V prípade žiadosti 

pridruženého člena Prezídium SZFB žiadosť predloží na najbližšie zasadnutie Konferencie 

SZFB. 

4.7. 

Registráciu právnickej osoby vykoná Matrika SZFB na základe rozhodnutia Prezídia SZFB, 

resp. Konferencie SZFB najneskôr do troch dní. 

 

Článok 5 

Registrácia hráča 

5.1. 

Hráč je individuálnym členom SZFB podľa čl. 1 ods. 1.3. písm. a) tohto RegP a úkonom 

registrácie hráč súhlasí s dodržiavaním stanov a pravidiel SZFB a IFF.  

5.2. 

Hráč môže byť registrovaný len za jeden klub v SZFB, ktorý je riadnym členom SZFB. Hráč 

nesmie byť zároveň registrovaný v zahraničnej florbalovej federácii.  

5.3. 

Štart v súťažiach SZFB sa umožňuje iba hráčovi, ktorý je registrovaný v klube SZFB a súčasne 

je držiteľom platnej hráčskej licencie podľa licenčného poriadku SZFB. 

5.4. 

Registrácia hráča sa vykonáva na základe žiadosti o registráciu hráča, ktorú podáva klub, ku 

ktorému má hráč klubovú príslušnosť. 

Žiadosť sa podáva vyplnením formulára podľa čl. 2 ods. 2.1. tohto RegP v Informačnom 

systéme florbalu. Po vyplnení formulára v elektronickej forme príde so súhlasom klubu a 

hráča, resp. jeho zákonného zástupcu k záznamu v Informačnom systéme florbalu, ktorý 

preukazuje klubovú príslušnosť hráča. Klubovú príslušnosť musí klub potvrdiť 

zaregistrovaním formulára v tlačenej forme, ktorá musí obsahovať podpis hráča, resp. 

zákonného zástupcu a podpis a pečiatku klubu do informačného systému. 

5.5. 
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Do prihlášky k registrácii hráča klub vloží aktuálnu fotografiu hráča od pliec hore v 

elektronickej forme minimálne o rozmere 600 x 800 pixelov. Fotografia musí byť v kvalite 

vyžadovanej pre bežné identifikačné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas). 

5.6. 

Za správnosť a pravdivosť údajov v prihláške zodpovedá klub. V prípade, že v zápase nastúpi 

hráč, ktorý nespĺňa podmienky podľa Registračného poriadku SZFB, článok 2, ods. 2.1., 

článok 5, ods. 5.4. a 5.5., môžu byť voči klubu vyvodené herné alebo disciplinárne dôsledky. 

 

Článok 6 

Zrušenie a obnova registrácie člena SZFB 

6.1. 

Zánikom členstva v SZFB dochádza aj k zrušeniu registrácie člena v SZFB. 

6.2. 

Zrušenie registrácie člena SZFB možno vykonať na základe 

a) písomnej žiadosti individuálneho člena vyplnením formulára „Žiadosť o vystúpenie 

individuálneho člena zo SZFB“, 

b) písomnej žiadosti riadneho alebo pridruženého člena vyplnením formulára „Žiadosť 

o vystúpenie organizácie zo SZFB“, alebo 

c) rozhodnutia príslušného orgánu SZFB. 

6.3. 

Zrušenie registrácie hráča je upravené v ods. 6.2., písm. a) a čl. 7 tohto RegP. 

6.4. 

Žiadosť o zrušenie registrácie sa doručí Matrike SZFB, ktorá rozhodnutie o zrušení registrácie 

vykoná aj v Informačnom systéme florbalu. 

6.5. 

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej bola registrácia zrušená na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu o vylúčení zo SZFB, môže byť znovu zaregistrovaná najskôr po piatich 

rokoch odo dňa vylúčenia zo SZFB, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

Článok 7 

Zmena, zrušenie a obnova klubovej príslušnosti hráča 

7.1.  

Za zmenu klubovej príslušnosti sa považuje prestup, hosťovanie a predčasné ukončenie 

hosťovania. Zmena klubovej príslušnosti sa uskutoční na základe rozhodnutia Matriky SZFB. 

7.2. 

Dňom podania žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti stráca hráč dočasne klubovú 

príslušnosť, ktorú spätne získa schválením, prípadne neschválením danej žiadosti. 

7.3. 

Zánikom členstva v SZFB dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie člena v SZFB a k 

zániku klubovej príslušnosti hráča. Ak príde k zániku členstva klubu v SZFB, v ktorom je hráč 

registrovaný, ruší sa dňom zániku členstva klubu klubová príslušnosť hráča k danému klubu. 

Zrušením klubovej príslušnosti sa neruší registrácia člena v SZFB, ktorú je možné zrušiť podľa 

čl. 6, ods. 6.2., písm. a) toho RegP. 

7.4. 

Klubovú príslušnosť môže zrušiť klub, v ktorom má hráč klubovú príslušnosť vyplnením 

formulára "Žiadosť o ukončenie klubovej príslušnosti". O ukončení klubovej príslušnosti 

informuje Matrika SZFB daného hráča do 7 pracovných dní, pokiaľ má hráč v informačnom 

systéme SZFB evidovanú e-mailovú adresu. Zrušením klubovej príslušnosti sa neruší 

registrácia člena v SZFB, ktorú je možné zrušiť podľa čl. 6, ods. 6.2., písm. a) toho RegP. 
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7.5. 

Klubovú príslušnosť môže zrušiť hráč vyplnením formulára "Žiadosť o ukončenie klubovej 

príslušnosti". O ukončení klubovej príslušnosti informuje Matrika SZFB materský klub hráča 

do 7 pracovných dní. Zrušením klubovej príslušnosti sa neruší registrácia člena v SZFB, ktorú 

je možné zrušiť podľa čl. 6, ods. 6.2., písm. a) toho RegP. 

7.6. 

V prípade prestupu hráča do zahraničia podľa čl. 6 Prestupového poriadku SZFB sa klubová 

príslušnosť hráča a registrácia člena v SZFB ruší dňom potvrdenia medzinárodného prestupu 

zo strany SZFB. 

7.7. 

Klubovú príslušnosť nie je možné zrušiť podľa tohto RegP v prípade, ak hráč v dobe podania 

žiadosti o zrušení klubovej príslušnosti je na hosťovaní, striedavom štarte alebo má uzavretú 

zmluvu podľa § 35, 39, 43, 47, a 48 a ich zmien zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Táto zmluva musí byť registrovaná v SZFB. 

7.8. 

Obnovu klubovej príslušnosti po zrušení pôvodnej klubovej príslušnosti podľa ods. 7.4. tohto 

RegP nie je možné uskutočniť v období od 16. januára do 30. júna roku zrušenia klubovej 

príslušnosti. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ hráč so súhlasom klubu obnoví klubovú 

príslušnosť v pôvodnom klube. 

7.9. 

Hráč, ktorému bola zrušená klubová príslušnosť na základe žiadosti materského klubu podľa 

ods. 7.4. tohto RegP, môže požiadať o klubovú príslušnosť v ktoromkoľvek inom klube po 

uplynutí lehoty 3 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti. Hráč, ktorému bola takto zrušená 

klubová príslušnosť prvýkrát behom súťažného ročníku, môže požiadať o klubovú 

príslušnosť v ktoromkoľvek inom klube okamžite po vybavení žiadosti. V prípade, že k 

obnove klubovej príslušnosti príde do 6 mesiacov od dátumu zrušenia klubovej príslušnosti, 

stanoví sa poplatok vo výške prestupového poplatku stanoveného Prestupovým poriadkom 

SZFB. V prípade, že k obnove klubovej príslušnosti príde po 6 mesiacoch od dátumu zrušenia 

klubovej príslušnosti, môže byť obnova klubovej príslušnosti prevedená kedykoľvek. 

7.10. 

Hráč, ktorému bola zrušená klubová príslušnosť na základe jeho písomnej žiadosti podľa ods. 

7.5. tohto RegP, môže požiadať o klubovú príslušnosť v ktoromkoľvek inom klube najskôr po 

12 mesiacoch odo dňa, kedy nastúpil k poslednému súťažnému stretnutiu.  

7.11. 

Hráč, ktorému bola zrušená klubová príslušnosť a registrácia člena v SZFB na základe 

podanej žiadosti o medzinárodný prestup, sa môže po návrate do SR nechať zaregistrovať za 

ktorýkoľvek klub. Pokiaľ sa hráč vracia do SR a podáva žiadosť o registráciu v období do 7 

mesiacov od dátumu zrušenia klubovej príslušnosti a registrácie člena v SZFB, považuje sa 

stále za hráča klubu, z ktorého podal žiadosť o medzinárodný prestup do zahraničia a jeho 

registrácia za iný klub sa môže uskutočniť iba na základe prestupu schváleného pôvodným 

klubom. 

7.12. 

Hráč, ktorému bola zrušená klubová príslušnosť v dôsledku zániku členstva klubu, v ktorom 

bol registrovaný, môže požiadať o klubovú príslušnosť v ktoromkoľvek inom klube SZFB. 

7.13. 

Hráč, ktorý bol vylúčený zo SZFB môže požiadať o novú registráciu najskôr po uplynutí piatich 

rokov odo dňa vylúčenia. 

7.14. 

Pri opätovnej registrácii hráča sa postupuje podľa čl. 5 tohto RegP. 
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Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1.  

Registráciu hráča je možné uskutočniť kedykoľvek v priebehu súťažného ročníka, s výnimkou 

obnovy klubovej príslušnosti podľa ustanovenia čl. 7 tohto RegP. 

8.2. 

Zmeny klubovej príslušnosti sa uskutočňujú výhradne v termínoch stanovených 

Prestupovým poriadkom SZFB, prípadne inými predpismi SZFB. 

8.3. 

Ak príde k sporu o oprávnenosť registrácie hráča, rozhoduje v prvom stupni Matrika SZFB. 

8.4. 

Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. Odvolanie nemá 

odkladný účinok. 

8.5. 

Porušenie ustanovení tohto RegP sa považuje za disciplinárne previnenie. 

8.6. 

Výklad tohto RegP, jeho zmeny a doplnky vykonáva Prezídium SZFB. 

8.7. 

V prípade, ak niektoré ustanovenia tohto poriadku sa dostane do rozporu s osobitným 

predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z. z.), alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto 

ustanovenie sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo 

vykonávacieho predpisu. 

8.8. 

Tento Registračný poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB a do platnosti vstupuje ku dňu 1. 

júla 2020. Ku dňu 30. júna 2020 končí platnosť doterajšieho Registračného poriadku SZFB so 

všetkými zmenami a doplnkami. 

 

 

 


