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Úradná správa ObFZ č. 1 zo dňa 12.7.2017, 
ročník 2017/2018 

 
 

SEKRETARIÁT ObFZ 
 
1. Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ sa Odstupné za hráča vracia do Mesačnej zbernej faktúry 

(odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra 

generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu: http://www.futbalsfz.sk/issf-

platobne-predpisy  

2. Začína sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú 

sezónu 2017/2018. 

3. Mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové 

preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 

rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu.  

4.  Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 1.7.2017 si môžete stiahnuť tu:  

http://www.obfzbardejov.sk/uniweb/data/downloads/RaPP_SFZ.pdf 

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:  

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),  

b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením). 

5. Odkaz na stránku, kde sú kompletné informácie k bodu na ostatnej konferencii SFZ v Poprade na 

tému "PREROZDELENIE PRÍSPEVKOV PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) A PÍSM. B) ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z. O 

ŠPORTE". 

Pre Vašu informáciu, počty družstiev sme overovali so sekretármi zväzov. 

Odkaz: http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

 

Kompletné informácie k uzáverke a prerozdeleniu všetkých členských príspevkov za sezónu 2016/2017 

nájdete na tomto odkaze: http://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2016-2017 
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ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 
 

1. ŠTK upozorňuje FK  na novelizáciu Súťažného poriadku platného od 27.6.2017. Úplne znenie 

a najpodstatnejšie o zmenách v SP nájdete na web stránke www.obfzbardejov.sk. 

 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1  do 14 dní od zverejnenia ÚS. 

 
 
 

KOMISIA ROZHODCOV ObFZ 
 

1. KR upozorňuje R a DZ, že od 1.6.2017 sú platné nové Pravidla futbalu SFZ. Nové pravidla futbalu 
nájdete tu !!! 
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