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ÚVOD 

 

 Prestupový poriadok malého futbalu stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny 

príslušnosti hráčov k družstvám v podmienkach Ligy malého futbalu vo Zvolene (LIMFU). Jeho 

poslaním je vytvárať podmienky pre plné uplatnenie sa hráčov malého futbalu, pre ich výkonnostný 

rast, pri rešpektovaní oprávnených záujmov hráčov, družstiev a zásad LIMFU Zvolen. 

Zmeny príslušnosti, ku ktorej prichádza na základe ustanovení tohto 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 riadiacim 

orgánom LIMFU Zvolen.  

 

KAPITOLA I. 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 1 

1. Všetky podania, oznámenia, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu a odvolania 

dáva materské a nové družstvo písomnou formou a osobne, musia obsahovať dátum vystavenia, 

podpisy funkcionárov družstva spolu s pečiatkou LIMFU. 

2. Pokiaľ účastníci prestupového konania podávajú žiadosť o prestup, námietku, odvolanie, prípadne 

oznamujú orgánom činných v priestupkovom konaní skutočnosti dôležité pre rozhodovanie, sú títo 

povinní o tom predložiť dôkazy, inak sa k ich tvrdeniam nebude prihliadať. 

3.Zástupca materského ako aj zástupca nového mužstva musí pri prestupe predložiť platnú súpisku 

mužstva na aktuálnu sezónu a Registračný preukaz hráča, ktorého sa prestup týka (to znamená, že 

družstvá sú vysporiadané a nemajú voči sebe žiadne podlžnosti – vrátený dres, vyrovnaný registračný 

poplatok podľa Registračného poriadku LIMFU Zvolen). 

4. Prestupové náležitosti môže za hráča, vybavovať zástupca materského družstva hráča alebo  

zástupca nového družstva. 

5. Všetky poplatky sa poukazujú priamo, osobne v hotovosti matričnej komisii LIMFU Zvolen. 

6. Porušenie ustanovení tohto prestupového poriadku je disciplinárnym previnením a podlieha 

disciplinárnemu konaniu podľa disciplinárneho poriadku LIMFU Zvolen. 

 

KAPITOLA II. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 2 

1. Prestupový poriadok malého futbalu sa vzťahuje na prestup hráčov. 

2. V prestupovom konaní vystupujú: hráč, družstvo, za ktoré je hráč registrovaný (materské družstvo) 

a družstvo, do ktorého hráč hlási prestup (nové družstvo). 

3. Žiadosti o prestupy prerokovávajú a rozhodujú o nich Matričná komisia LIMFU Zvolen. 

 

ČLÁNOK 3 

Žiadosti o prestupy sa podávajú počas celej sezóny. 

 

ČLÁNOK 4 

1. Hráč, ktorý bol evidovaný v zápise o stretnutí v priebehu jesennej časti sezóny môže prestúpiť až po 

skončení jesennej časti. 

2. Hráč, ktorý bol evidovaný v zápise o stretnutí v priebehu jarnej časti sezóny nemôže v sezóne 

prestúpiť. 



3. Hráč, ktorý prestúpi pred Zimným turnajom (ZT) a bol uvedený v zápise o stretnutí na ZT nemôže v 

sezóne prestúpiť. 

4. Hráč, ktorý nebol evidovaný v zápise o stretnutí v priebehu sezóny môže prestúpiť kedykoľvek. 

 

ČLÁNOK 5 

Registračná doba v materskom družstve je stanovená na dobu 1 roka, pokiaľ prestupový poriadok (PP) 

nestanoví inak. 

 

KAPITOLA III. 
OHLASOVANIE PRESTUPU 

 

 ČLÁNOK 6  

1. Materské družstvo môže vyjadriť svoje stanovisko k prestupu písomne alebo osobne s prestupom 

súhlasíme alebo s prestupom nesúhlasíme. 

2. Pri ohlásení prestupu je hráč povinný zaplatiť prestupový poplatok vo výške 10,00  - 20,00 € 

osobne! 

2. V prípade kladného vyjadrenia k prestupu je materské družstvo povinné novému mužstvu 

odovzdať Registračný preukaz hráča žiadajúceho o prestup a najneskôr do4. dňa od ohlásenia prestupu 

je povinné vyradiť hráča zo svojej súpisky. 

3. Ak materské družstvo v čase prestupového konania RP nevlastní, oznámi túto skutočnosť písomne 

matričnej komisii, pričom uvedie dôvod. 

 

ČLÁNOK 7 

Podanú žiadosť o prestup nemôže hráč odvolať! 

 

KAPITOLA IV. 
PRÍSLUŠNOSŤ MATRIČNÝCH KOMISIÍ 

 

ČLÁNOK8 

Pre rozhodovanie o prestupoch je stanovená Matričná komisia LIMFU (MK). 

O žiadostiach o prestupy rozhodne MK na svojom zasadnutí. 

 

KAPITOLA V. 
ROZHODOVANIA O PRESTUPOCH 

 

ČLÁNOK 9 

1. Matričná komisia žiadosť o prestup neprerokuje: 

a) ak nebola žiadosť podaná v stanovenom prestupovom termíne alebo ak nie je MK 

k prerokovaniu žiadosti príslušná, 

a) ak žiadosť o prestup nemá náležitosti uvedené v čl. 6. 

b) ak je hráč vylúčený z radov LIMFU Zvolen a neodovzdal registračný preukaz. 

2. Pokiaľ podá dve alebo viac žiadostí o prestup do rôznych klubov, žiadosti sa neprerokujú a celá 

záležitosť sa odovzdá DK k doriešeniu a to bez ohľadu na skutočnosť, že žiadosti boli vybavené 

príslušnými náležitosťami. 

3. Žiadosti o prestup sa neprerokujú, ak tieto boli hlásené z iného, než materského družstva. 

 

ČLÁNOK 9 

Matričná komisia žiadosť o prestup schváli, ak s tým súhlasí materské družstvo. Musia byť splnené 

podmienky, že hráč nemá pozdĺžnosti voči materskému družstvu napr. vrátenie dresu, vyplatenie 

štartovného. 



 

KAPITOLA VI. 
OZNÁMENIE ROZHODNUTÍ MATRIKY 

 

ČLÁNOK 10 

Matričné komisie rozhodujúce o prestupoch zverejňujú prehľady o povolených, 

zamietnutýcha neprerokovaných prestupoch a hosťovaniach v úradných správach.. 

 

KAPITOLA VII. 
ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIAM MATRIČNÝCH KOMISIÍ 

 

ČLÁNOK 11 

Odvolanie proti rozhodnutiu MK prerokováva riadiaci orgán LIMFU Zvolen. 

 

ČLÁNOK 12 

Hráč, materské družstvo a družstvo, do ktorého hráč hlási prestup sa môžu odvolať voči 

rozhodnutiu MK do 14 dní od doručenia rozhodnutia MK alebo jeho zverejnenia v úradnej správe, a to 

písomnou formou osobne. 

 

ČLÁNOK 13 

1. Pri odvolaní je povinný odvolávajúci sa uhradiť poplatok10,00 €. 

2. Ak sa zmení odvolacím konaním rozhodnutie MK, vráti sa poplatok odvolávajúcemu sa. 

 

ČLÁNOK 14 

Ak je odvolanie podané oneskorene alebo bez náležitostí k odvolaniu alebo osobou, ktorá nie 

je k podaniu odvolania oprávnená, odvolacia komisia takéto odvolanie neprerokuje. 

 

ČLÁNOK 15 

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

komisie. 

 

KAPITOLA VIII. 
ŠTARTOVNÉ 

ČLÁNOK 16 

1.Za prestup uhradí nové družstvo materskému družstvu štartovné viď čl. 16, ods.2 tohto PP. 

2. Úhrada za prestup je 10,00 – 20,00 € (závisí od prestupu na začiatku súťaže alebo po odohratí 

polovice súťažného ročníka) 

3. V prípade, že sa mužstvá nedohodnú rozhodne Matričná komisia LIMFU ZVOLEN. 

 

 

KAPITOLA IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ČLÁNOK 17 

 Podľa tohto prestupového poriadku sa uskutočňujú prestupy počínajúc termínom 

1.septembra2018 
 


