
PÍSOMNÁ DOHODA 
o striedavom štarte hráčov 

 

1. Pôvodný materský klub (žiadajúci)  
Názov :  
Adresa :  
ICO :  
V mene ktorého koná štatutárny zástupca FK : 

Zaradený v súťaži: Vekovej kategórie : 

 

a 

 

2. MŠK Fomat Martin  
  Adresa : Hurbanova 27, 036 01 Martin 

IČO : 35660775  
V mene ktorého koná štatutárny zástupca FK : 

Zaradený v súťaži: Vekovej kategórie : 
 

 

uzatvárajú písomnú dohodu o striedavom štarte hráčov 
 

 

Článok 1  

Striedavý štart hráčov 

 

(1) Kluby rozdielnej úrovne súťaže uvedené v bode 1. a v bode 2 tejto písomnej dohody, 
uzatvárajú dohodu o striedavom štarte nasledovných hráčov v tej istej vekovej kategórii, ktorá 
oprávňuje hráča štartovať v súťažiach riadených TFZ: 
  

Meno a priezvisko hráča Registrovaný za  FK Číslo registrácie 

   

   

   

   

   

 

Článok 2  

Platnosť dohody 

 
Táto dohoda je platná na súťažný ročník 2021/2022 od ....................... do 30.06.2022 a nadobúda 
platnosť schválením Športovo-technickou komisiou Turčianskeho futbalového zväzu v Martine 
a uverejnením schválenia tejto dohody v jeho úradnej správe. 

 

Článok 3. 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

(1) Strany dohody sa zaväzujú dodržiavať práva a povinnosti a obmedzenia uvedené v čl. 21 
súťažného poriadku futbalu. 



(2)Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú na právnych 
nástupcov strán dohody. 

 

(3)Táto dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, každá s platnosťou originálu, z 
ktorých po jednom originály dostanú :  
Futbalový klub označený ako 1 v tejto dohode – 1x, futbalový klub označený ako 2 v 
tejto dohode – 1x a riadiaci orgán súťaže v ktorej je zaradený klub nižšej súťaže (TFZ) 
– 1x. 

Túto dohodu žiadajúci klub uvedený v záhlaví na požiadanie preukazuje súperovi pred 

MFS a domáci klub je povinný hráča uviesť v zázname R pri uzatváraní zápisu pre 

laikov.   

 

(4) Strany dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, ďalej 
vyhlasujú, že je uzatvorená po ich vzájomnej dohode slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne a na znak súhlasu s ňou ju podpísali svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 

V ......................... dňa .................... V ........................... dňa .................... 
 
 
 
 

 

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

               Pečiatka, Pečiatka, 

        podpis štatutárneho podpis štatutárneho 

          zástupcu (FK 1) zástupcu  (FK 2) 
 

 

1.Vyjadrenie zákonného zástupcu hráča: 
 

 

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so striedavým štartom svojho syna (dcéry) za 
obidva kluby uvedené v tejto dohode. 
 
 
 
 

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

Meno, priezvisko zákonného zástupcu podpis zákonného zástupcu hráča 
 

 

 

 

* Za pravosť podpisu zákonného zástupcu zodpovedá žiadajúci klub.  

 

 


