
                 

 

          

      Spravodajca OFZ č. 1/ 2018-2019 zo dňa 20.7. 2018  
 

 

I.Športovo – technická komisia   /ŠTK / -  predseda Mgr. Dominik Dendis 

 

1. Dňa 20.7.2018 sa uskutočnil aktív ŠTK spojený s uzavretím vylosovania nového súťažného ročníka 

súťaží OFZ 2018 / 2019.  

Vylosovanie jednotlivých súťaží nájdete na internetovej stránke www.futbalnet.sk. 

   

2. Začiatky MFS súť. roč. 2018/2019 : 

VI. liga  - 4.8.-  5.8.2018 , VII. liga –  11.8. -12.8.2018, VIII. liga – 26.8. - 27.8.2018  

Mládežnícke súťaže : 25.8.2018. 

3. Rozpis OFS pre súťažný ročník 2018/2019 bude zverejnený na webovej stránke OFZ . 

 

4.Striedavý / dvojitý / štart hráča vekovej kategórie mládeže 

V zmysle SP SFZ znenia čl.28 môžu dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených npr. ObFZ a RFZ 

uzatvoriť dohodu o striedavom / dvojitom / štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby 

v danej vekovej kategórii ( žiadosť sa podáva cez ISSF – žiadosť o striedavý štart / ukončenie 

striedavého štartu ). Klubový manažér družstva, za ktorý hráč nie je registrovaný a v ktorom by mal 

hráč /ka/ štartovať na striedavý /dvojitý / štart podáva žiadosť. Hráč musí žiadosť potvrdiť a následne 

ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu.  

Dohoda dvoch klubov, znamená, že aj materský klub sa musí vyjadriť k striedavému štartu 

súhlasným stanoviskom, aby mohla byť žiadosť schválená tajomníkom ŠTK. Bez vyjadrenia 

materského klubu, resp. žiadosť so zamietavým stanoviskom, nemôže byť schválená. 

Klub môže uzatvoriť v jednom súť. ročníku len jednu dohodu o striedavom /dvojitom/ štarte toho 

istého hráča. Riadiaci orgán OFZ v zmysle SP určuje počet hráčov na striedavý štart na počet 3. 

Upozornenie. 

Najzákladnejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovní a aby žiadosť bola 

podaná minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže, vždy  tej, ktorá 

začína skôr. 

Tento striedavý štart sa považuje ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu 

v medziobdobí hráčovi nemôže byť umožnený iný striedavý štart , ani iný transfér. 

Ak má hráč zaevidovaný prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom súť. ročníku na 

striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ. 

Žiadosti o striedavé štarty sa musia žiadať elektronickou formou v ISSF, kde je stanovený 

poplatok 5 eur. 

 

II. Komisia rozhodcov   / KR / -  predseda Mgr. Július Kubáni 

 
Letný seminár rozhodcov pôsobiacich v súťažiach OFZ sa uskutoční v priestoroch OFZ v Dolnom 

Kubíne v nedeľu  22.júla 2018 o 10,00 hod. 

 

III. Matričná komisia   / MK /  - predseda Martin Rypák 

 



1.Žiadosť o transfer amatéra v letnom registračnom období je možné podať : 
od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 
od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 
 
 
Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný 
na stránke SFZ v časti SFZ Legislatíva –Predpisy SFZ –Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018.  
Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov  v čl. 19, (2):-(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v 
registračných obdobiach...čl. 37 – Odstupné za amatéra–odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka). 

 

2.Technická realizácia čl.15/5 RaPP (zánik klubu, neprihlásenie, odhlásenie, vylúčenie družstva). Pri 

uplatnení tohto článku podá nový klub žiadosť o transfer – prestup bez obmedzenia (odstupné 0) a 

do poznámky uvedie čl. 15/5 RaPP.                                                                                                        

 

3.ISSF po najnovšej úprave :  hráč, ktorý nemá platný RP a nemá uhradený členský poplatok, ISSF 

ho automaticky zaradí  medzi neaktívnych hráčov. 

Hráča, ktorý aj má platný RP (alebo schválenú žiadosť o jeho vystavenie), ale nemá zaplatený 

členský poplatok -  nenájdete v zozname hráčov FK (zobrazuje len aktívnych hráčov FK), ale 

musíte zvoliť menu – neaktívni hráči. 

Následne mu uhradíte členské, čím sa automaticky presunie medzi aktívnych hráčov . 

 

IV. Trénersko – metodická komisia   /  TMK /  - predseda Mgr. Pavol Bača 

  

Oznamuje FK, FO, že TMK OFZ v spolupráci s TMK SsFZ pripravuje školenie trénerov licencie C, 

ktoré je plánované uskutočniť v zimných mesiacoch. 

Žiadame záujemcov o absolvovanie školenia aby prihlášky posielali  na adresu Oravský futbalový 

zväz, TMK, Športovcov 1181/3, 026 01 Dolný Kubín prípadne e-mailom na adresu 

futbal@futbalofz.sk  do 30.októbra 2018. 

Do prihlášky je potrebné uviesť : meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, adresu bydliska,          

e-mail, telefón,  doterajšie pôsobenie v klube a vlastnoručný podpis. 

 

 

                                                                                

                                                                                      Vladimír Mušák, predseda OFZ 

                                                                Dagmar Ružičková, sekretár OFZ 
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