
Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A 

č.  28 / 2018 – 2019  zo dňa 04.04.2019 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

Výnimky pre jarnú časť : 

Prípravka –U9-MO ObFZ SE 

Petrova Ves–vždy v nedeľu o 14:00 hod.  

11.kolo Borský Mikuláš – Gbely, dňa 23.4.2019 t.j. v utorok o 17:30 hod. 

Prípravka -U11-MO ObFZ SE, skupina A 

13.kolo Kunov – Hlboké, dňa 6.4.2019 t.j. v sobotu o 16:00 hod. 

IV.liga ŢIACI –U15-ObFZ Senica – Skupina A 
15.kolo Oreské – Štefanov, dňa 20.4.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

16.kolo Štefanov – Dojč, dňa 16.4.2019 t.j. v utorok o 17:00 hod. 

12.kolo Jablonica – Šajd.Humence3:0 kont. 

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek b kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 

3:0 v prospech družstva TJ Tatran Jablonica. Prípad družstva TJ Kerko Šajdíkove Humence v zmysle 

RS B bod 25 písmeno d odstupuje na DK s návrhom pokuty 20 € a v zmysle RS B 25 písmeno h 

nariaďuje dokladovať úhradu v prospech TJ Tatran Jablonica v sume 40 € v termíne do 17.04.2019. 

Upozornenie:  
ŠTK eviduje dve kontumácie stretnutí družstva žiakov TJ Kerko Šajdíkove Humence. V zmysle SP 

čl.12 bod 1:“Ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, 

riadiaci orgán súťaže ho zo súťaže vylúči.“ 

IV.liga–U15-ObFZ Senica – Skupina B 
12.kolo Čáry– Borský Mikuláš, dňa 8.4.2019 t.j. v pondelok o 17:30 hod.  

13.kolo Borský Mikuláš – Šaštín, dňa 6.4.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

VI. Liga dorast U 19  

17.kolo Mor.Sv.Ján–Šaštín, dňa 7.4.2019 t.j. v nedeľu o 13:00 hod. 

VII.liga – dospelí 

14.kolo Koválov – Štefanov 0:3 kont. 

ŠTK stretnutie v zmysle SP čl.82 odsek d kontumuje a v zmysle SP čl.11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 

3:0 v prospech družstva ŠFK Štefanov. 

ŠTK na návrh DK U175 v zmysle SP čl.81odsek b eviduje odpočet 3 bodov po skončení súťažného 

ročníka 2018/2019 družstvu dospelých TJ Družstevník Koválov. 

                                     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  

Ospravedlnení R a DS : 

Sobota 06.04.2019 : Šefčík Martin 

Vetovanie R : 

KR berie na vedomie vetovanie R od TJ Družstevník Koválov. 

Ukončenie činnosti R : 

KR berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti R Mesíček Lukáš. Menovanému ďakuje za 

odvedenú prácu a praje mu  do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.  

Upozornenie R : 

a/ Z dôvodu výroby nových dresov žiada všetkých R ObFZ, aby v termíne do 10.apríla 2019 nahlásili 

čísla veľkostí dresov, resp.prišli na sekretariát si dres vyskúšať! 
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b/ 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 ). 

Oznamy : 

KR zároveň upozorňuje kluby ObFZ Senica, že nasledovní záujemcovia o vykonávaní R ešte niesú 

evidovaní-aktivní rozhodcovia. Kluby bez aktívného odielového R musia 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 ( www.obfzsenica.sk / časť rozhodcovia / najbližšie kolo ). 

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. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :                                                                                                                                                                                                 
U164 Lukáš Slezák 1126157, TJ Družstevník Koválov II.tr dosp. Vylúčený za HNS – hrubé urážlivé 

výroky voči R podľa DP čl. 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b  od 

25.03.2019.Dk zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U152 

U165 Michal Kuba 1160217, TJ Družstevník Koválov II.tr dosp. Inzultácia rozhodcu – udretie R do 

oblasti hlavy a krku, následne škrtenie podľa DP čl. 49/1f. DS – pozastavenie výkonu športu na 12 

mesiacov nepodmienečne, podľa DP čl.49/2f  od 25.03.2019 DK  zároveň ruší ochranné opatrenie 

uvedené v U152 

Vylúčený po 2xŢK 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmien.pozast.výkonu športu na 1 ss, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 

U166 Jaroslav Goga 1311396,TJ Družstevník Smolinské II.tr. dosp  od 01.04.2019 

U167 Flaviu-Nicusor Drinc 1237587,TJ Družstevník Hlboké MO dosp  od 01.04.2019 

U168 Patrik Mihalcsak 1310930,TJ Tatran Jablonica MO dosp  od 01.04.2019 

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U169 Jakub Herda 1244157, TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dosp. od 01.04.2019  

U170 Dominik Štora 1230975, TJ Družstevník Hlboké MO dosp. od 01.04.2019  

U171 Tomáš Vach 1182547, TJ KERKO Šajdíkove Humence  II.tr. dosp. od 01.04.2019  

U172 Radoslav Jurčík 1121257, TJ Družstevník VrádišteII.tr. dosp. od 01.04.2019  

U173 Jakub Ondriska 1198304, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. od 01.04.2019 

Disciplinárne sankcie: 
U160 TJ Slovan Dubovce MO dosp. DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k U 149 a za 

nedostatočnú usporiadateľskú službu počas a po stretnutí – HNS diváka – kopnutie hosťujúceho hráča 

Vladimíra Kudláča divákom Ľubošom Balážikom a následná šarvátka  v areáli ihriska podľa 

čl.58/2c.2eDP a trestá DS pokuta 100,-€ a RP  10,-€ podľa čl.58/3. 

Zároveň určuje podmienečné uzavretie ihriska na 1 súťažné stretnutie od 25.03.2019 – 30.06.2019  

podľa DP 27/1,2,3 

Divák Ľuboš B. zákaz vstupu na všetky stretnutia dospelých  TJ Slovan Dubovce od 25.03.2019 do 

31.12.2019 podľa DP.čl. 20/1.2.3 .Za uvedené ochranné opatrenie zodpovedá TJ Slovan Dubovce 

U174  TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U163a za HNS –

hanlivé a urážlivé výroky voči R na hracej ploche podľa  čl. 48/1c trestá: DS- pokuta 70,-€ a RP 10.-€ 

podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno k. 

Pavol Hajla1416952 – vedúci družstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva  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 01.04.2019 

U175  Druţstevník Koválov  II.tr. dosp. DK berie na vedomie stanovisko DO, klubov k U152,U151 
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k telesnému napadnutiu delegovanej osoby na hracej ploche. 

Inzultácia rozhodcu  na hracej ploche ( udretie R do oblasti hlavy a krku, následne škrtenie)počas 

stretnutia 14.kola II.tr  TJ Družstevník Koválov – ŠFK Štefanov  - na základe stanovísk oddielov , 

delegovanej osoby a vyhodnotením získaných dôkazov a pri rešpektovaní základných zásad ukladania 

DS v zmysle DP čl.34 ,s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich 

okolností DP čl36 ods.3 ,DK rozhodla a ukladá tieto DS: 

a, Klub TJ Družstevník Koválov II.tr dosp– pokuta vo výške 200,- €, RP 10,- €  podľa DP čl.12 ods 1 

a 7,čl,49/4DP a čl 36ods1 písmeno g ,ods 2písmeno a , ods3DP a RS B čl.19 písmeno h 

b, Klub TJ Družstevník Koválov II.tr dosp – kontumácia stretnutia z 0:0 na 0 :3 v prospech ŠFK 

Štefanov podľa DP  čl.49 ods 5 s použitím čl 31 ods.1,3DP a odobratie bodov v rozsahu 3 bodov 

podľa DP čl 49 ods 5 s použitím DP čl 32ods 1,2 – na vedomie ŠTK – podľa DP čl.32 ods2 sa DS 

odobratie bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení 

súťažného ročníka. 

U176 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO žiaci. Nenastúpenie na majstrovské stretnutie  žiakov 12 

kolo TJ Tatran Jablonica - TJ KERKO Šajdíkove Humence podľa DPč59. DS – pokuta 20,-€  na 

návrh ŠTK podľa RS  B  čl.25 bod d a RP 5,- € 

U177  TJ Spartak Šaštín Stráţe MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U161 a za HNS –

hanlivé a urážlivé výroky voči R na hracej ploche,v priestore kabín a následne opľutie rozhodcu podľa  

čl. 48/1c trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10.-€ podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno k. 

Andrej Krchňavý – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera  a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich 

styk s delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 2 mesiace, podľa čl.48/2b od 01.04.2019 

U178  TJ Druţstevník Smolinské II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U162a za HNS –

hanlivé a urážlivé výroky voči R na hracej ploche podľa  čl. 48/1c trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10.-

€ podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno k. 

Mário Péči 1065116 – vedúci družstva. Zákaz pretekárskej činnosti ,zákaz výkonu funkcie vedúceho 

družstva  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 01.04.2019 

Oznam:  
U161  TJ Spartak Šaštín - Stráţe MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné 

stanovisko k nešportovému správaniu sa trénera domáceho družstva  Andrej Krchňavý  pri odchode 

z hracej plochy a  v priestore kabín  po stretnutí 17.kola  TJ Spartak Šaštín Stráže  - FK Borský Svätý 

Jur do 03.04.2019 

U162  TJ Druţstevník Smolinské II.tr dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné 

stanovisko k nešportovému správaniu sa vedúceho družstva  hostí Mário Péči1065116  počas 

stretnutia 15.kola  TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom   - TJ Družstevník Smolinské do 03.04.2019 

U163 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné 

stanovisko k nešportovému správaniu sa vedúceho družstva  domácich Pavol Hajla 1416952  po 

ukončení 1.polčasu  stretnutia 17.kola  TJ Sokol Borský Mikuláš   - TJ Družstevník Hlboké  

 do 03.04.2019 

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.  
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