Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 27 / 2018 – 2019 zo dňa 29.03.2019
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
1.Odvolanie predsedu ŠTK
VV na svojom zasadnutí dňa 25.3.2019 v zmysle Stanov čl.44 / f odvolal z funkcie predsedu ŠTK
Ing.J.Rosu.Vedením ŠTK bol poverený Ing.Ján Cigánek.
2.Reklamné barely
ObFZ uzatvoril reklamné zmluvy so sponzorom Program s.r.o. Trenčín, ktorá prevádzkuje stávkovú
kanceláriu DOUBLE STAR BET.
Nakoľko jednou z podmienok je umiestnenie reklamného barelu na ihriskách, žiadame zástupcov FK,
aby si po dohode so sekretárom prišli na sekretariát prevziať reklamný barel a tento umiestnili na
ihrisku.Počas jarnej časti sú FK povinné mať počas majstr.stretnutí na ihrisku reklamu na FELBER.
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1.Pre druţstvá VI .Liga dospelí:
ŠTK upozorňuje na stretnutia 22. a 23.kola naplánované v termíne 4.5. a 8.5.2019, v prípade
požiadavky na zmenu termínu akceptuje ŠTK až po dohode oddielov.
2.Výnimky pre jarnú časť :
VI. Liga dospelí
PopudinskéMočidľany – vždy v sobotu v UHČ dosp.
VI. Liga dorast U 19

16.kolo Sobotište–Šaštín, dňa 18.4.2019 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod.
VII. Liga dospelí
Štefanov– vždy v sobotu
Unín – od mája vždy v nedeľu UHČ
Smolinské –v apríli vždy v nedeľu 3 hod. pred UHČ, od mája vždy v nedeľu UHČ
22.kolo Smrdáky – Petrova Ves, 19.5.2019 t.j. v nedeľu o 17:00 hod.
IV.liga-U15-ObFZ Senica - Skupina A
Štefanov – vždy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých

IV.Liga MLŢ-U-13 ObFZ SE
8.kolo Rovensko–Kunov, dňa 18.4.2019 t.j. vo štvrtok o 15:00 hod.
11.kolo Rovensko–Kunov, dňa 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod.
Prípravka -U11-MO ObFZ SE
skupina A

12.kolo Kunov – Cerová, dňa 11.4.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.
11.kolo Cerová - Hlboké, dňa 18.4.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.
skupina B
12.kolo Kúty „A“ – Gbely, dňa 3.4.2019 t.j. v stredu o 16:30 hod.
skupina C
13. kolo Skalica – Radošovce, dňa 7.4.2019 t.j. v nedeľu o 12:00 hod. v Kopčanoch
Informácia k nadstavbovej časti bola zverejnená v ÚS č.25
3.Oznamy:
a/ FK Iskra Holíč a FK TJ Kúty žiadame predložiť súpisky A a B družstiev pre jarnú časť súťaží.
b/ ŠTK žiada ,aby všetky výnimky boli riešené cez ISSF systém.
Oznamuje FK, že email predsedastk@gmail.com je neplatný, v prípade zaslania emailovej pošty
používajte email : sekretar@obfzsenica.sk.
4.Zmena času :
V nedeľu, 31. marca 2019 meníme čas z 2:00 hod. na 3:00 hod.

Ján Cigánek v.r.
poverený vedením ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční
a starší, muži, ženy ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.
Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy
Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com
Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com
1. Ospravedlnení R a DS :
Sobota 30.03.2019 : Polakovič Branislav, Šefčík Miroslav , Nedeľa 31.03.2019 : Matúš František
2. Upozornenie R :
KR opätovne dôrazne upozorňuje R Mesíček Lukáš o vybavenie náležitostí potrebných k uzatvoreniu
dohody o pracovnej činnosti. V prípade nerešpektovania nebude uzatvorená dohoda o pracovnej
činnosti, nedelegovanie na všetky kategórie MS.
KR dôrazne upozorňuje všetkých R o povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade
nerešpektovania nariadenia KR, budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R ( nedelegovanie na MS
dospelých a mládeže, prípadne odstúpenie na DK ).
3. Oznamy :
KR dňa 27.03.2019 vykonala opätovné školenie so záujemcami o vykonávaní R ,,čakateľmi,, :
p.p. Čech Jozef, Jablonický Lukáš, Šturdík Adrián, Blaha Jakub, Regásek David, Lipovský Marek,
Kopúnek Radovan.
KR zároveň upozorňuje kluby ObFZ Senica, že nasledovní záujemcovia o vykonávaní R ešte nie sú
evidovaní-aktívni rozhodcovia. Kluby bez aktívneho oddielového R, musia hrávať mimo UHČ
dospelých.
KR upozorňuje TJ Kerko Šajdíkove Humence, že v prípade neuzatvorenia dohody o pracovnej
činnosti Vášho evidovaného oddielového R Mesíček Lukáš s ObFZ, bude následne vyradený z NL R
a budete musieť hrávať mimo UHČ dospelých.
KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok
do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na
najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú
uverejnené najneskôr v piatok do 17:00 hod (žltou farbou označ.), po 17:00 hod oznámené
telefonicky/sms.
V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903
915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.
Marián Bašnár
predseda KR
IV.SPRÁVY DK
Vylúčený po ČK. Discipl.sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast. výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP:
U153 Rastislav Túma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp.
Vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre podľa DP čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na
4 ssN, podľa DP čl.49/2b od 25.03.2019
U154 Tomáš Benek 1213728, TJ Tatran Jablonica MO dosp. Vylúčený za HNS – udretie súpera do
tváre podľa DP čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2b 25.03.2019
U155 Mário Galba 1213728, TJ Tatran Jablonica MO dosp. Vylúčený za HNS – napadnutie trénera
hostí podľa DP čl. 49/1a. DS – pozastav. výkonu športu na 3 ssN, podľa DP čl.49/2a od 25.03.2019
U156 Vladimír Kudláč 1151229, TJ Družstevník Popudinské Močidľany MO dosp.
Vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1b. DS –
pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.49/2b od 25.03.2019
DS po 5.ŢK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţ.stret. podľa čl.37/5a DP
U144 Radovan Šefčík 1165741, FK Oreské MO dosp. od 24.03.2019
U145 Bronislav Chovanec 1221889, TJ Družstevník Hlboké MO dosp. od 25.03.2019
U146 Patrik Václavek 1230569, TJ KERKO Šajdíkove Humence II.tr. dosp. od 25.03.2019
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U141 Peter Maruša 1162071, FK Smrdáky II.tr dosp.. DK berie na vedomie žiadosť menovaného
o zmenu DS, uloženej U126, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne upúšťa od výkonu
zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 25.03.2019 do 30.06.2019
U143 Ján Prokeš 1308596, TJ Chvojničan Radošovce MO dorast. DK berie na vedomie žiadosť
menovaného o zmenu DS, uloženej U134, podľa čl.41/4 DPčl.19 pismeno f podmienečne upúšťa od
výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 25.03.2019 do 30.06.2019
Disciplinárne sankcie:
U157 TJ Tatran Jablonica MO dosp.DK berie na vedomie stanovisko klubu k U147 a za HNS – a za
vykázanie trénera z technickej zóny za hrubé urážlivé výroky podľa čl. 48/1b trestá: DS – pokuta 70,-€
a RP 10.-€podľa čl.9/1c,48/4 a RS B čl.19 písmeno k.
Vladimír Jánošík – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich
styk s delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 4 týždne, podľa čl.48/2b od 25.03.2019
U158 TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U148 a za HNS –
a za opustenie asistenta trénera z technickej zóny a vstup na lavičku hosti, vyvolanie šarvátky na
lavičke hostí podľa čl. 49/1a trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10.-€ podľa čl.9/1c,48/4 a RS B čl.19
písmeno k.
Patrik Weiss – asistent trénera. Zákaz výkonu funkcie asistenta trénera a zákaz vstupu do priestorov
umožňujúcich styk s deleg.osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 4 týždne, podľa čl.49/2a od 25.03.2019
U159 TJ Dr.Pop.Močidľamy MO dosp.DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 150 a zároveň DK
uzatvorila prípad bez ďalších disciplinárnych opatrení.
Oznam:
U147 TJ Tatran Jablonica MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko
k nešportovému správaniu sa trénera domáceho družstva Vladimír Jánošík a domáceho hráča
č11Mário Galba v priestore lavičiek počas stretnutia 16.kola – TJ Tatran Jablonica – TJ Slovan
Šaštín Stráže do 27.03.2019
U148 TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné
stanovisko k nešportovému správaniu sa asistenta trénera hosťujúceho družstva Patrik Weiss
v priestore lavičiek počas stretnutia 16.kola – TJ Tatran Jablonica – TJ Slovan Šaštín Stráže do
27.03.2019
U149 TJ Slovan Dubovce MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko
k nešportovému správaniu sa domáceho fanúšika Ľuboša Balážika a neprístojnostiam divákov (
šarvátka v areáli ihriska)počas a po stretnutí 16.kola – TJ Slovan Dubovce – TJ Družstevník
Popudinské Močidľany do 27.03.2019
U150 TJ Druţstevník Popudinské Močidľany MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné
písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa domáceho fanúšika Ľuboša Balážika,
, neprístojnostiam divákov ( šarvátka v areáli ihriska)počas a po stretnutí a dôvod opustenia ihriska
hosťujúcim hráčom č.12 Lukášom Vacenovským 16.kola – TJ Slovan Dubovce – TJ Družstevník
Popudinské Močidľany do 27.03.2019
U151 ŠFK Štefanov II.tr. dosp. DK dôrazne žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné
stanovisko k inzultácii rozhodcu domácim hráčom č.2Michal Kuba v 14.kole II.tr. – TJ Družstevník
Koválov – ŠFK Štefanov do 01.04.2019
U152 Druţstevník Koválov II.tr. dosp. DK dôrazne žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné
stanovisko k inzultácii rozhodcu domácim hráčom č.2Michal Kuba v 14.kole II.tr. – TJ Družstevník
Koválov – ŠFK Štefanov do 01.04.2019,Hráči Lukáš Slezák 1126157 a Michal Kuba1160217 zákaz
pretekárskej činnosti až do vyriešenia prípadu.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa
podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )
Ľuboš Štora
predseda DK
Úradná správa ObFZ uverejnená v týţdenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná
správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

