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

č.  31 / 2018 – 2019  zo dňa 25.04.2019 

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU  

 

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 09.05.2019/ štvrtok /  o 17,oo hod.v Senici. 

Predsedovia OK o 17,20 hod. 

2.Dorastenecký turnaj. 

VV schválil termín dorasteneckého futbalového turnaja víťazov ObFZ. 

Turnaj sa uskutoční dňa 29.6.2019 v Hlbokom. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Zmena termínu a hracieho času: 

VI. Liga dorast 

Skupina o víťaza 

1.kolo Kopčany – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 27.4.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

2.kolo Kunov – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 10:00 hod. 

4.kolo Kopčany – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

5.kolo Kunov – Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

6.kolo Kunov – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 25.5.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

7.kolo Kopčany – Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

8.kolo Kunov – Sobotište,stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

10.kolo Kopčany – Sobotište, stretnutie sa odohrá dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

IV. Liga Starší ţiaci U15 

Skupina A 

16.kolo Kunov – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa 27.4.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

17.kolo Kunov – Hlboké, stretnutie sa odohrá dňa 29.4.2019 t.j. v pondelok o 17:00 hod. 

Skupina B 

18.koloBor.Mikuláš – Bor.Sv.Jur, stretnutie sa odohrá dňa 4.5.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

IV. Liga Mladší ţiaci U13 

7.kolo Rovensko – Bor.Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 9.6.2019  t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

Prípravka U11 

Informácie k nadstavbovej časti: 

ŠTK na svojom zasadnutí vytvorila v systéme ISSF 4 skupiny pre nadstavbovú časť podľa US č.30, 

ktorá sa začína 1.kolom v stredu 1.5.2019 o 12:00 hod.! 

ŠTK bude akceptovať ţiadosti o zmenu hracieho času v 1. a 2. kole len po dohode oboch klubov. 

ŠTK vyzýva FK o nahlásenie ţiadostí o výnimky hracieho času od 3.kola najneskôr do 30.4.2019. 

Hracím časom prípraviek je sobota o 12:00 hod.  

1.kolo nadstavbovej časti: 

A) Skupina o majstra  B) Skupina o 7. - 12.miesto 

Radošovce – Kúty A  Gbely – Hlboké  

Bor.Mikuláš – Unín  Cerová – Čáry  

Mor.Sv.Ján–Šaštín  Mokrý Háj – Holíč B 

C) Skupina o 13.-18.miesto D) Skupina o 19.-23.miesto 

Petrova Ves – Sekule  voľno–Kúty B 

Koválov – Brodské  Kopčany – Š.Humence 

Lakš.N.Ves – Holíč A  Kunov – Skalica 

2.Výnimky pre nadstavbovú časť: 

Koválov – vţdy o 17:00 hod. 

Mor.Sv.Ján – vţdy o 16:00 hod. 

Petrova Ves – vţdy o 10:00 hod. 

9.kolo Mor.Sv.Ján – Bor.Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 27.4.2019  t.j. v sobotu o 16:00 hod. 

 



3.Úprava RS A/ čl.7 odst. e – Odmeny a náhrady delegovaných osôb. 

VV z dôvodu zmeny minimálnej mzdy schválil dňa 24.4.2019 úpravu odmien delegovaných osôb : 

Súťaţ/kategória R AR DZ 

 Náhrady Odmena Náhrady Odmena Náhrady Odmena 

MO dospelí 32 € 10,00 € 25 € 9,00 € 25 € 9,00 € 

II.tr.dospelí 28 € 10,00 € 23 € 9,00 € 25 € 9,00 € 

III.tr.dospelí 23 € 10,00 € 21 € 9,00 € 25 € 9,00 € 

Dorast 16 € 10,00 € 12 € 9,00 €  

 Ţiaci,prípravky 14 € 9,00 € 12 € 9,00 € 

 
4.Upozornenie. 

Prípravka U9 

11.kolo Hlboké – Senica, za neodohratie stretnutia v stanovenom termíne ŠTK upozorňuje oba 

futbalové kluby na porušenie všeobecného ustanovenia Rozpisu súťaţí 2018/2019 časť A bod 6/g. 

V prípade opakovania porušenia ustanovenia budete odstúpení na DK. 

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je moţné sa odvolať v zmysle SP čl. 87. 

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa2.5.2019 

                                     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, muţi, ţeny ), 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  

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Ospravedlnení R : 

Sobota/nedeľa 27.-28.4.2019 : Bednár Marián, Tubl Milan, Blaha Jakub 

Pochvaly R doručené cez ISSF : 

FK Bor.Sv.Jur – R Tubl Milan, AR1 Dzindzik, AR2 Thao Tran Dinh (20..kolo,VI.liga dospelí, 

Bor.Sv.Jur - Oreské) 

TJ Druţs. Koválov – R Škrinár Ján, AR1 Lapoš Ján (18.kolo,VII.liga dospelí, Sekule – Koválov) 

Odstúpenie R na DK : 

KR na základe správy DPR (18.kolo,VII.liga,Š.Humence-Čáry) odstupuje R Polakovič Branislav  

s návrhom na pokarhanie , v Zmysle zásad pre činnosť. 

Oznamy R : 

KR oznamuje R do 40 rokov, ţe dňa 15.5.2019 (streda) o 17,00 hod sa uskutočnia fyzické previerky na  

futbalovom štadióne MFK Skalica. Bude sa behať kombinovaný beh 150m/35s - chôdza 50m/45s 

(20x), 40m/6,4s (6x). Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R 

v súťaţnom ročníku 2019/2020. 

R je povinný si na fyzické previerky priniesť potvrdenie o lekárskej prehliadke, ţe môţe vykonať 

fyzické previerky a vykonávať funkciu rozhodcu. 

Bez tohto potvrdenia nebude môcť R absolvovať fyzické previerky! 

Potvrdenie o lekárskej prehliadke rozhodcovia nad 40 rokov musia predloţiť na KR, alebo sekretariát  

/ stačí i emailom/ v termíne do 15.5.2019. 

Rozhodcovia, ktorí majú uzatvorenú dohodu o prac.činnosti a poberajú dôchodok/starobný, výsluhový 

a pod./ musia v uvedenom termíne predloţiť potvrdenie o poberaní dôchodku. 

KR oznamuje ostatným R nad 40 rokov, ţe fyzické previerky sa uskutočnia začiatkom júna 2019. 

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené  vţdy v piatok 

do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktieţ oznamuje, ţe Obsadenie rozhodcov a delegátov na 

najbliţšie kolo v týţdni bude uverejnené vţdy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú 

uverejnené najneskôr v piatok do 17:00 hod (ţltou farbou označ.), po 17:00 hod oznámené 

telefonicky/sms ( www.obfzsenica.sk / časť rozhodcovia / najbliţšie kolo ). 

mailto:marianbasnar@gmail.com
mailto:peto.tokos.88@gmail.com
mailto:miroslavlinet371@gmail.com
mailto:marianbasnar@gmail.com
mailto:feropatka@gmail.com
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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. 

Zapísal: 24.04.2019                                                                               Peter Tokoš tajomník KR 

 

                                     Marián Bašnár 

                                      predseda KR  

 

IV.SPRÁVY  DK 

 

Vylúčený po ČK. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :                                                                                                                                                                                                 

U197 Milan Vašíček 1248443, TJ Kopčany  MO dosp. Vylúčený za HNS – vrazenie do súpera 

v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP čl.48/2a  

od 22.04.2019. 

U198 Peter Nazarej 1234124, TJ Druţstevník Sobotište MO dosp. Vylúčený za HNS – vrazenie do 

súpera v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP 

čl.48/2a  od 22.04.2019. 

Vylúčený po 2xŢK 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie , 

podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U199 Aleš Foriška 1157485,TJ KERKO Šajdíkove Humence  II.tr. dosp  od 22.04.2019 

U200 Radoslav Juríček 1138840,ŠK Petrova Ves II.tr dosp  od 21.04.2019 

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U201 René Mišík 1241869, TJ Kopčany MO dosp. od 22.04.2019  

U202 Patrik Pitorák 1241926, FK Cerová MO dosp. od 22.04.2019  

U203 Erik Guoth 1239791, TJ Druţstevník Rovensko  II.tr. dosp. od 22.04.2019  

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.  

http://www.obfzsenica.sk/

