Registračné miesto na SsFZ B. Bystrica
Príslušnosť
Registračné miesto na SsFZ B. Bystrica vykonáva registráciu hráčov dorastu a dospelých
do klubov, ktoré ku dňu podania žiadosti o vystavenie RP majú družstvá dospelých zaradené
v súťažiach: II. liga VÝCHOD a do všetkých súťaží dospelých a dorastu riadených SsFZ,
resp. ObFZ, územne k SsFZ prislúchajúcim. Registráciu ostatných futbalistov, všetkých
futbalistiek ako aj vybavenie žiadostí o pozastavenie, resp. zrušenie a obnovu registrácie
(čl. 13, 14 a 16 RPF) ako aj registráciu hráčov prichádzajúcich zo zahraničia, resp.
cudzích štátnych príslušníkov, vykonáva zásadne Matrika SFZ.

Spôsob podávania žiadostí
Podklady k registrácii predkladá hráč prostredníctvom klubu v ktorom chce byť registrovaný
(pri žiadostiach o výmenu RP, resp. o vystavenie duplikátu RP – prostredníctvom klubu
v ktorom je registrovaný), doporučenou zásielkou na :
Stredoslovenský futbalový zväz,
registrácia,
Partizánska cesta 93
97401 B. Bystrica
alebo osobne na sekretariáte SsFZ.

Úradné hodiny Matričného miesta na SsFZ:
Utorok
Streda
Piatok

10,00 – 16,00
12,00 – 17,00
10,00 – 14,00

V čase mimo úradných hodín len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom:
- v prípade registrácie : L. Matejka 0915 827 656, alebo M. Jánošová 048/4148913,
- v prípade, že žiadosť má súvis s matričným úkonom : S. Baláž 0907 806 995.

Podklady k registračným úkonom
Prvotná registrácia – hráč nebol doteraz registrovaný v SFZ (v prípade prechodu žiaka do
kategórie dorastu sa jedná o prvotnú registráciu v SFZ, žiaci sú podľa registračného poriadku
len evidovaní v SFZ, prostredníctvom príslušného ObFZ):
- prihláška k registrácii, vyplnená v jednom vyhotovení vo všetkých rubrikách podľa
pretlače perom (paličkovým písmom), alebo strojom, upozorňujeme na uvádzanie presnej
adresy žiadateľa aj s PSČ;
- žiacky preukaz žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného ObFZ o tom, že žiadateľ
o vystavenie RP nebol evidovaný v žiackej kategórii (v príslušnej rubrike na zadnej strane
prihlášky k registrácii) – podmienka platí len u hráčov mladších ako 16 rokov,
- farebná fotografia hráča s rozmermi 4,5 x 3,5 cm, nie staršia ako 1 rok,
- kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca a pod.)
- doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom
s pretlačou SsFZ, v prípade viacerých žiadateľov z jedného FK sa môže uhradiť jedným

poukazom.
Podmienka registrácie : hráči dovŕšený 14. rok, hráčky 15. rok veku.
Výmena RP, vystavenie duplikátu RP:
výmena RP – po ukončení doby platnosti RP, vystavenie duplikátu RP – v prípade straty,
poškodenia RP, zaplnenia zadnej strany RP, zatavený (zaliaty) RP:
- čitateľne vyplnená prihláška k registrácii (bezpodmienečne uvádzať aj aktuálnu adresu
žiadateľa s PSČ) s označením „výmena RP“, „duplikát“,
- kópia dokladu na overenie RČ (RL, OP, preukaz poistenca a pod.),
- fotografia hráča rozmerov 4,5 x 3,5 cm, nie staršia ako l rok,
- priložiť RP po dobe platnosti, poškodený, resp. zatavený PR hráča; v prípade straty
RP písomné potvrdenie materského klubu hráča o strate RP,
- doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí
z jedného FK možnosť uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ.

Poplatky
Registrácia:
- základná registrácia, vystavenie duplikátu RP ........................................................ 4 €
- základná registrácia, vystavenie duplikátu RP – urýchlene ....................................10 €
Prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania do:
- klubov II. ligy - podklady doručené poštou ...........................................................20 €
- klubov II. ligy - podklady doručené osobne ...........................................................30 €
- klubov ostatných súťaží dospelých – podklady doručené poštou .........................10 €
- klubov ostatných súťaží dospelých – podklady doručené osobne ..........................15 €
- dorastenci - podklady doručené poštou ................................................................... 7 €
- dorastenci - podklady doručené osobne ..................................................................10 €
Zmena názvu FK:
- nezaliaty RP záznam na zadnej strane .....................................................................2 €
- ostatné RP (poškodené zapísané zatavené) ...............................................................4 €

Upozornenia
- u všetkých žiadostí, týkajúcich sa hráčov do 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov, resp.
zákonného zástupcu (v príslušnej rubrike na zadnej strane prihlášky),
- v prípade prvotnej registrácie hráča, prechádzajúceho z kategórie žiakov do kategórie
dorastu, ktorý dohráva jarnú časť súťažného ročníka v kategórii žiakov, zašle príslušný
FK podklady k reg. (najneskôr do 15. 5. príslušného roka) bez žiackeho(kých) preukazu
(zov). Tieto zašle po skončení súťažného ročníka na SsFZ výmenou za hotové RP,
- v prípade, že žiadateľ zároveň s registračným úkonom žiada aj o matričný úkon (prestup,
hosťovanie), platí zásada že k žiadosti o matričný úkon prikladá zásadne platný RP hráča,
teda najprv žiada o vystavenie platného RP hráča.
- žiadosti o informácie k registrácii hráčov zasielajte výhradne e- mailovou poštou na
adresu: matrika@ssfz.sk.
V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ 048/4148913, alebo 0915 827 656 – L.
Matejka

