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ABSTRAKT:
Autor v príspevku vychádza zo základných atribútov regulácie futbalu a súvisiacich inštitútov v režime FIFA.
Osobitný priestor pritom venuje autor skúmaniu statusu hrá ov z h adiska ich veku, ako aj postavenia vo vz ahu
k športovým klubom. Príspevok sa venuje tiež otázkam prestupu medzi klubmi v rámci EU/EHS, poskytuje
základný ná rt výpo tu tréningovej kompenzácie, analyzuje výnimky zo systému a predstavuje príslušné
nástroje solidarity.

SUMMARY/ABSTRACT:
Within the article, the author primarily deals with the rules as set forth by FIFA in reference to the execution of
football and relating issues. Special attention is devoted to the categorisation of players especially from the
point of age and their status in reference to sports clubs. At the same time, the article provides the basic
mechanisms that exist when a player is transferred from one EU/EC club to another EU/EC club. Nevertheless,
the author introduces the mechanism of calculating the training compensations, exceptions from the system
and introduces the solidarity mechanisms as defined by FIFA.

............................................................................................................................... ................................................................................................................

I. TRÉNINGOVÁ KOMPENZÁCIA

A. POJEM

V zmysle ustanovení pravidiel FIFA sa výcvik a výchova hrá a uskuto uje vo veku medzi 12. až 23.
rokom. Tréningová kompenzácia je splatná pod a všeobecného pravidla pri dov šení 23. roku veku.

Výcvik hrá a je vo všeobecnosti ukon ený dov šením k 21. roku veku hrá a, okrem prípadov ak je zjavné,
že hrá už skon il svoje obdobie výcviku pred dov šením 21. roku veku.

Ak je výcvik ukon ený pred 21. rokom veku hrá a, v takomto prípade je síce tréningová kompenzácia
splatná až na konci obdobia, v ktorom hrá dov ši vek 23 rokov, ale výpo et výšky kompenzácie bude
ur ený iba za obdobie medzi 12. rokom a vekom, pri ktorom bude stanovené, že hrá už ukon il svoj
výcvik.

B. NÁROK NA TRÉNINGOVÚ KOMPENZÁCIU

1. PODMIENKY PRE VYPLATENIE TRÉNINGOVEJ KOMPENZÁCIE

Tréningová kompenzácia sa zaplatí tréningovému klubu (klubom) hrá a:

 ke hrá podpíše svoju prvú zmluvu profesionála (t. j. sa hrá registruje ako profesionál po
prvýkrát) alebo
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 vždy, ke profesionál prestupuje medzi klubmi dvoch rôznych zväzov ( i už po as alebo na
konci zmluvy) pred skon ením sezóny jeho 23. narodenín.

Povinnos zaplati tréningovú kompenzáciu vzniká bez oh adu na skuto nos i k prestupu hrá a došlo
po as alebo na konci jeho zmluvy.

Pri prvej registrácii hrá a za profesionála je za zaplatenie tréningovej kompenzácie zodpovedný klub,
v ktorom je hrá ako profesionál zaregistrovaný. Tento klub je povinný zaplati do 30 dní od registrácie
hrá a každému klubu, v ktorom bol hrá predtým registrovaný (ako amatér), a ktorý prispel k jeho
výcviku za obdobie od 12. roku veku hrá a, tréningovú kompenzáciu.

Suma, ktorá má by zaplatená, sa vypo íta pomerne na základe d žky jednotlivých období výcviku, ktoré
hrá strávil v každom z klubov. V prípade, že profesionálny hrá následne prestupuje do nového klubu
iného futbalového zväzu, tréningová kompenzácia sa uhradí len jeho bývalému klubu, a to za obdobie,
v ktorom ho klub efektívne trénoval.

V oboch spomínaných prípadoch splatnos tréningovej kompenzácie je 30 dní nasledujúcich po
registrácii profesionála v novom zväze.

Pre prípad že sa klubu, ktorý je povinný vyplati inému klubu tréningovú kompenzáciu nepodarí spoji
s ktorýmko vek z klubov, ktoré ho trénovali do 18 mesiacov od registrácie hrá a, je tento klub povinný
vyplati tréningovú kompenzáciu tým zväzom, kde sa profesionál trénoval. Kompenzácia sa vyhradí pre
rozvojový program futbalovej mládeže v príslušnom zväze.

2. VÝŠKA TRÉNINGOVEJ KOMPENZÁCIE A JEJ VÝPO ET

Za ú elom výpo tu kompenzácie za náklady na trénovanie a výchovu majú zväzy pokyn od FIFA zadeli
svoje kluby do maximálneho po tu štyroch kategórii v súlade s finan nými investíciami klubov do
trénovania hrá ov. Na území Slovenskej republiky sú len kluby kategórie 3 a 4.

Náklady tréningu sú stanovené pre každú kategóriu a zodpovedajú sume, ktorá je potrebná pre výcvik
jedného hrá a za jeden rok vynásobená priemerom „hrá sky faktor“, ktorý sa stanoví ako pomer hrá ov,
ktorí musia by trénovaní na vychovanie jedného profesionálneho hrá a.

Ako všeobecné pravidlo na výpo et tréningovej kompenzácie, ktorá sa má zaplati bývalému klubu
(klubom) hrá a, je nutné zváži náklady, ktoré by vznikli novému klubu, ak by bol sám trénoval daného
hrá a.

Ke sa hrá po prvýkrát registruje ako profesionál, splatná tréningová kompenzácia sa vypo íta tak, že sa
zoberú do úvahy náklady výcviku nového klubu vynásobené po tom rokov výcviku, v zásade z obdobia
12. roku veku hrá a do obdobia jeho 21. roku. V prípade následných prestupov sa tréningová
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kompenzácia vypo íta na základe nákladov výcviku nového klubu vynásobené po tom rokov výcviku
v novom klube.

Pravidlá FIFA tiež stanovujú pre ve mi mladých hrá ov vo veku medzi 12. a 15. narodeninami (t. j. prvé
štyri sezóny) náklady na ich výcvik a výchovu vo výške, ktorá zodpovedá nákladom pre kluby
z kategórie 4.

Zvláštne ustanovenia o výške tréningovej kompenzácie pre Európsku úniu/ Európske hospodárske
spolo enstvo:

1. Výška splatnej tréningovej kompenzácie pre hrá ov prechádzajúcich z jedného zväzu do
druhého v rámci územia EÚ/EHS sa stanoví nasledovne:

 ak hrá prestúpi z nižšej do vyššej kategórie klubu, výpo et bude vychádza
z priemerných nákladov výcviku oboch klubov,

 ak hrá prestúpi z vyššej do nižšej kategórie, výpo et bude vychádza z nákladov výcviku
klubu nižšej kategórie.

2. V rámci EÚ/EHP sa závere ná sezóna výcviku môže vyskytnú pred sezónou dov šenia
21. roku veku hrá a, ak je stanovené, že hrá dokon il svoj výcvik pred týmto termínom.

3. Ak bývalý klub neponúkne hrá ovi zmluvu, nevyplatí sa žiadna tréningová kompenzácia,
pokia bývalý klub neodôvodní, že na túto kompenzáciu má nárok. Bývalý klub musí hrá ovi
ponúknu zmluvu v písomnej podobe prostredníctvom registrovanej pošty najmenej 60 dní
pred uplynutím jeho sú asnej zmluvy. Takáto ponuka má by minimálne v hodnote sú asnej
zmluvy. Toto ustanovenie nespôsobí ujmu na práve tréningovej kompenzácie
predchádzajúceho ( ich) klubu (klubov) hrá a.

3. VÝNIMKY Z PLATENIA TRÉNINGOVEJ KOMPENZÁCIE

Tréningová kompenzácia sa neplatí ak:
 bývalý klub vypovedá zmluvu s hrá om bez oprávneného dôvodu (bez ujmy na právach

predchádzajúcich klubov), alebo
 hrá prestúpi do klubu kategórie 4,
 profesionál pri prestupe opätovne získa štatút amatéra.

II. MECHANIZMUS SOLIDARITY

Ak dôjde k prestupu profesionála pred uplynutím jeho zmluvy, každý klub, ktorý sa podie al na jeho
výchove a výcviku, získa as kompenzácie, ktorá sa zaplatila jeho bývalému klubu (príspevok solidarity).

Ak profesionál prestúpi po as platnosti zmluvy, 5% z odplaty za prestup hrá a bývalý klub odpo íta
z celkovej výšky tejto odplaty a rozdelí ju ako príspevok solidarity klubu (klubom), ktoré sa podie ali na
nieko koro nom výcviku a výchove hrá a. Tento príspevok solidarity odráža po et rokov, ktoré bol
profesionál registrovaný v príslušnom klube (kluboch) medzi sezónami jeho 12. a 23. roku veku,
nasledovne:

 sezóna od 12. roku veku do 15. roku veku: 5% za každú sezónu (t. j. 0,25% celkovej
kompenzácie)

 sezóna od 16. roku veku do 23. roku veku: 10% za každú sezónu (t. j. 0,5% celkovej
kompenzácie)

Nový klub zaplatí príspevok solidarity výcvikovému klubu (klubom) v súlade s vyššie uvedenými
ustanoveniami do 30 dní od registrácie hrá a, alebo v prípade kontingentových platieb do 30 dní odo d a
vykonania takýchto platieb.
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Nový klub zodpovedá za výpo et výšky príspevku solidarity a za jeho rozdelenie v súlade s kariérnou
minulos ou hrá a, tak ako je uvedená v preukaze hrá a. V prípade potreby hrá pomôže novému klubu
pri výkone týchto povinností.

Ak sa spojenie medzi profesionálom a akýmko vek klubom, ktorý ho trénoval, nemôže uskuto ni do
18 mesiacov od jeho prestupu, príspevok solidarity sa uhradí zväzom krajín, kde profesionál trénoval.
Tento príspevok solidarity sa vyhradí pre rozvojový program futbalovej mládeže v predmetnom zväze
(zväzoch).

ZÁVER:

Tréningová kompenzácia je formou náhrady nákladov vzniknutých klubu súvisiacich s výchovou
a tréningom mladých hrá ov, ktorí boli pred skon ením sezóny, v ktorej dosiahli 23. rok veku prvýkrát
zaregistrovaní ako profesionálni hrá i alebo prestúpili medzi klubmi dvoch rôznych futbalových
zväzov.

Mechanizmus solidarity má za ú el ur itým spôsobom odmeni kluby, ktoré sa podie ali na výchove
hrá ov. Príspevok solidarity nie je viazaný na vek hrá a, ktorý prestupuje a kluby, ktoré sa podie ali na
výchove a tréningu hrá a do sezóny, v ktorej hrá dosiahol 23. rok veku, sú odme ované pri každom
jeho prestupe, a to vo výške 5 % z výšky odplaty za jeho prestup.
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