
REGISTRAČNÝ FORMULÁR RIADNEHO ALEBO PRIDRUŽENÉHO ČLENA
SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU ALEBO SLOVENSKÉHO FUTSALU

 

Žiadateľ

Typ športu (futbal, futsal) ***

Typ členstva ***

Názov organizácie ***

Obchodné meno ***

Deň zápisu organizácie ***

Registrácia organizácie ***

Právna forma organizácie ***

IČO ***

DIČ *

IČ DPH *

Sídlo (fakturačná adresa) ***

Poštová adresa ***

Kontaktný e-mail ***

Kontaktný telefón ***

Kontaktný fax

Štatutárny orgán organizácie ***

 * údaj sa vypĺňa iba v prípade ak bol orgnizácii pridelený

 *** povinný údaj

K registrácii je nutné doložiť:

• kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade 
so stanovami Slovenského futbalového zväzu (SFZ) resp. Slovenského futsalu (SF)

• doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis 
z obchodného registra použiteľný na právne účely,

• doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
• doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), 

ak boli žiadateľovi pridelené,
• zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne 

záväzných vzťahov s tretími osobami,
• kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
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Prijatie záväzkov podľa článku 28 odsek 5 stanov SFZ z 28.9.2012

1. Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF sa v súlade s článkom 28 odsek 5 písmeno h. zaväzuje, že ako člen SFZ
a SF bude pod sankciou opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku a iných interných predpisov SFZ
a SF, medzinárodného športového a osobitne futbalového hnutia, FIFA a UEFA, rešpektovať a dodržiavať
základné princípy športového hnutia, najmä princípy olympionizmu a fair play, stanovy a ostatné interné
predpisy (osobitne disciplinárny poriadok) SFZ, UEFA a/alebo FIFA vrátane ich zmien a doplnkov.
Žiadateľ sa zároveň pod rovnakou sankciou zaväzuje, že dodržiavanie uvedených predpisov a rozhodnutí
bude vyžadovať a vynucovať aj od svojich členov a ďalších osôb v priamej podriadenosti žiadateľa, a tieto
záväzky bude primerane zohľadňovať aj vo svojich zmluvných vzťahoch s tretími subjektmi.

2. Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF sa v súlade s článkom 28 odsek 5 písmeno i. zaväzuje, že pod sankciou
opatrení podľa Disciplinárneho poriadku a iných interných predpisov SFZ a SF, ako člen SFZ a SF
v prípade akéhokoľvek sporu vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov SFZ a SF, stanov SFZ a SF,
uznesení a rozhodnutí slovenského futbalového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, tieto
spory predloží výlučne Odvolacej komisii SFZ a/alebo Rozhodcovskému súdu SFZ v súlade s právnym
poriadkom SR, aktuálnymi stanovami SFZ a SF, internými predpismi Odvolacej komisie Rozhodcovského
súdu SFZ, a bude akceptovať právomoc týchto orgánov. V prípade sporu s medzinárodným prvkom,
pokiaľ nebola zmluvne platne založená právomoc Rozhodcovského súdu SFZ, žiadateľ pod sankciou
opatrení podľa disciplinárnych poriadkov a iných interných predpisov medzinárodného športového
a osobitne futbalového hnutia uznáva právomoc a zaväzuje sa podrobiť právomoci Rozhodcovskej
komory FIFA a Výboru pre štatút hráčov FIFA a/alebo iného príslušného orgánu FIFA a/alebo UEFA podľa
aktuálnych stanov a iných interných predpisov FIFA/UEFA, ktoré žiadateľ akceptuje ako záväzné.
Žiadateľ uznáva právomoc a zaväzuje sa podriadiť právomoci Športového arbitrážneho súdu CAS
v zmysle aktuálneho štatútu, stanov a interných predpisov CAS, FIFA a UEFA, najmä ako odvolacieho
orgánu proti rozhodnutiam rozhodcovských orgánov FIFA. Tento záväzok má v prípade sporov
predložených Rozhodcovskému súdu SFZ a Športovému arbitrážnemu súdu CAS v Lausanne,
pripúšťajúcich rozhodcovské riešenie sporov, právnu povahu rozhodcovskej doložky v zmysle platného
a účinného zákona o rozhodcovskom konaní. Žiadateľ sa pod sankciou opatrení podľa Disciplinárneho
poriadku a iných interných predpisov SFZ a SF zaväzuje využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu
právomoc Rozhodcovského súdu SFZ vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou
kompetencii SFZ a SF, a pokiaľ je to možné, bude využívať rozhodcovskú doložku aj v zmluvných
vzťahoch, do ktorých vstúpi mimo štruktúr SFZ, SF a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je
obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské riešenie sporov podľa platnej právnej úpravy
SR.

3. Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF sa v súlade s článkom 28 odsek 5 písmeno j. Stanov SFZ pod sankciou
opatrení podľa Disciplinárneho poriadku a iných interných predpisov SFZ a SF zaväzuje, že ako člen SFZ
a SF sa bude zúčastňovať výhradne súťaží organizovaných FIFA, UEFA, SFZ, Úniou ligových klubov,
Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými zväzmi, a v prípade iných súťaží sa ich zúčastní
iba po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ a SF.

4. Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF sa v súlade s článkom 28 odsek 5 písmeno k. Stanov SFZ zaväzuje, že
ako člen SFZ a SF bude pod sankciou opatrení v zmysle Disciplinárneho poriadku a iných interných
predpisov SFZ a SF rešpektovať a dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového
futbalu.

5. Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF v súlade s článkom 25 odsek 5 písmeno l. Stanov SFZ berie na vedomie,
že zánikom členstva v SFZ a SF mu nezanikajú záväzky vzniknuté v čase členstva, ani  záväzok náhrady
škody spôsobenej ukončením členstva a účasti v súťažiach.

Informácie o osobe žiadateľa - štatutárny zástupca žiadateľa

Meno a priezvisko * Overený podpis *
.............................................

Dátum *

* povinný údaj

Podpis štatutárneho zástupcu organizácie je potrebné úradne overiť!
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