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

č.  32 / 2018 – 2019  zo dňa 03.05.2019 

 

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.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, ţiadame zástupcov FK, 

aby si po dohode so sekretárom prišli na sekretariát prevziať reklamný barel a tento umiestnili na 

ihrisku. Všetky FK, ktoré budú mať reklamu DOUBLE STAR BET  umiestnenú počas jarnej časti, 

obdrţia na aktíve v júli balíček zdravotnej medicíny. 

Počas jarnej časti sú FK povinné mať počas majstr.stretnutí na ihrisku i reklamu na FELBER. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

OZNAMY PRE FK: 

Dňa 24.4.2019 prijal  VV ObFZ Senica na návrh OK uznesenia, ktoré ŠTK zapracovala do ISSF: 

1.Posun úradného hracieho času dospelých počas mesiaca jún zo 17:00 hod. na 17:30 hod. 

2. Od 25.mája 2019 obmedzenie pre hracie časy mládeţ.kat.Dorast, U15 Starší ţiaci a U11 Prípravka 

– skupina o víťaza), ktoré rozhodujú deleg.R, najneskôr 3 hod. pred UHČ dospelých. 

3. Zavedenie nového hracieho modelu (jednotné HČ ) pre 6. a 7.ligu s úpravou Termínovej listiny: 

   a) VI.Liga-Sportika-Dospelí 

       I. 26.kolo 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 17:00 hod. 

       II. 27.kolo 2.6.2019 t.j. v nedeľu o17:30 hod. 

       III. 28.kolo 8.6.2019 t.j. v sobotu o 17:30 hod. 

       IV. 29.kolo 15.6.2019 t.j. v sobotu o 17:30 hod. 

       V. 30.kolo 23.6.2019 t.j. v nedeľu o 17:30 hod. 

   b) VII.Liga-Dospelí 

       I. 23.kolo 25.5.2019 t.j. v sobotu o 17:00 hod. 

       II. 24.kolo 1.6.2019 t.j. v sobotu o17:30 hod. 

       III. 25.kolo 9.6.2019 t.j. v nedeľu o 17:30 hod. 

       IV. 26.kolo 16.6.2019 t.j. v nedeľu o 17:30 hod. 

   c) ŠTK bude v uvedených kolách akceptovať ţiadosť o zmenu HČ len v rámci prideleného dňa. 

4. Úprava hracieho formátu pre nadstav.časť v kat.U15  SŢ  vytvorením skupiny o 13.-18. miesto. 

5. Nominovanie delegovaných rozhodcov na stretnutia v skupine o víťaza v kategórii U11 Prípravky. 

6. Povinnosť klubov pre stretnutia vedené laikom vyplniť Zápis o stretnutí najneskôr do 24 hodín. 

V prípade prvého oneskorenia budú FK napomenuté , pri ďalšom porušení budú odstúpené na DK. 

VI. Liga Sportika Dospelí 

26. a 30. kolo Spartak Stráţe – vţdy v nedeľu o 10:00 hod. 

VII. Liga Dospelí 

20.kolo ŠK Baník Čáry – TJ Druţstevník Kunov, ŠTK berie na vedomie vzdanie stretnutia zo stany TJ 

Dr.Kunov, stretnutie sa neuskutoční.  

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

skóre 3:0 v prospech druţstva ŠK Baník Čáry. Prípad druţstva TJ Druţstevník Kunovv zmysle RS B 

bod 25/ŠTK písmeno c odstupuje na DK ObFZ Senica s návrhom pokuty 50 €. 

VIII. Liga Dospelí SE + MY 

14.kolo TJ Kopaničiar Chvojnica – TJ Druţstevník Jablonka, ŠTK na základe stanoviska R stretnutie 

kontumuje v zmysle SP čl. 82 písmeno d a podľa ŠP čl. 11 bod 3 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté 

na ihrisku v prospech druţstva TJ Kopaničiar Chvojnica. ŠTK v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK 

písmeno f odstupuje druţstvo TJ Druţstevník Jablonka na DK ObFZ Trenčín. 

16. kolo Podbranč – Vrbovce, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 



19.kolo Vrbovce – Bukovec, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 17:00 hod. 

VI. Liga Dorast 

Skupina o víťaza 

1.kolo TJ Kopčany – TJ Druţstevník Kunov,ŠTK na základe stanoviska HR stretnutie kontumuje 

v zmysle SP čl. 82 písmeno b a podľa ŠP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech druţstva 

TJ Kopčany. ŠTK prípad druţstva TJ Druţstevník Kunov v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK /d odstupuje 

na DK ObFZSenica s návrhom pokuty 20 € a v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK písmeno h nariaďuje 

dokladovať úhradu v prospech TJ Kopčany v sume 40 € v termíne do 16.05.2019. 

Skupina o umiestnenie 

ŠTK súhlasí so zmenou poradia stretnutí 2. a 5.kola VI.liga-dorast U19, skupina o umiestnenie:  

Sl.Šaštín - Mor.Sv.Ján, po dohode klubov sa stretnutie 2.kola odohrá dňa 5.5.2019 t.j. v nedeľu o 

14:00 hod. v M.Sv.Jáne , 5.kolo sa odohrá 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 14:30 v Šaštíne. 

ŠTK súhlasí so zmenou poradia stretnutí 4. a 7.kola VI.liga-dorast-U19 skupina o umiestnenie: 

Mor.Sv.Ján - Štefanov, po dohode klubov sa stretnutie 4.kola odohrá dňa 19.5.2019 t.j. v nedeľu o 

14:30 hod. v Štefanove a stretnutie 7.kola sa odohrá 9.6.2019 t.j. v nedeľu o 14:30 v Mor.Sv.Jáne. 

IV. Liga Starší ţiaci U15 

Skupina A 

17.kolo Jablonica – Sobotište, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 10:00 hod. 

Skupina B 

18.kolo Unín – Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá dňa 3.5.2019 t.j. v piatok o 16:30 hod. 

Informácia k nadstavbovej časti: 

1.kolo sa odohrá 18.5.2019! 

Po odohratí posledného 18.kola základnej časti sa súťaţ rozdelí na 4 skupiny nadstavbovej časti,  

body zo základnej časti sa neprenášajú. 

A) Skupina o víťaza -dvojkolovo za účasti druţstiev z 1. a 2.miesta skupiny A a B po základnej časti, 

kaţdé druţstvo odohrá 6 stretnutí. 

B) Skupina o 5.-8.miesto-dvojkolovo za účasti druţstiev z 3. a 4.miesta skupiny A a B po základnej 

časti, kaţdé druţstvo odohrá 6 stretnutí. 

C) Skupina o 9.-12.miesto-dvojkolovo za účasti druţstiev z 5. a 6.miesta skupiny A a B po základnej 

časti, kaţdé druţstvo odohrá 6 stretnutí. 

D) Skupina o 13.-18.miesto-za účasti druţstiev zo 7., 8. a 9.miesta skupiny A a B po základnej časti, 

kaţdé druţstvo odohrá 6 stretnutí len s druţstvami z opačnej základnej skupiny. 

Prípravka U11 – výnimky hracích časov pre nadstavbovú časť 

Skupina o víťaza 

2.kolo Kúty A – Šaštín, stretnutie sa odohrá dňa 15.5.2019 t.j. v stredu o 18:00 hod. 

3.kolo Bor.Mikuláš – Kúty A, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 15:00 hod. 

3.kolo Šaštín – Unín, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 18:00 hod. 

4.kolo Bor.Mikuláš – Mor.Sv.Ján, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

4.kolo Kúty A – Unín, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

Skupina o 7.-12. miesto 

1.kolo Cerová – Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 10:00 hod. 

1.kolo Gbely – Hlboké, stretnutie sa odohrá 16.5.2019 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod. 

3.kolo Cerová – Hlboké, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 15:00 hod. 

4.kolo Cerová – Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

4.kolo Gbely – Holíč B, stretnutie sa odohrá dňa 12.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

5.kolo Čáry – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2019 t.j. v sobotu o 11:00 hod. 

5.kolo Holíč B – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa 19.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

10.kolo Cerová – Holíč B, stretnutie sa odohrá dňa 25.5.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

10.kolo Gbely – Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

6.kolo Čáry – Cerová, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 11:00 hod. 

6.kolo Holíč B – Mokrý Háj, stretnutie sa odohrá 2.6.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

7.kolo Cerová – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

8.kolo Čáry – Holíč B, stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2019 t.j. v sobotu o 11:00 hod. 

9.kolo Holíč B – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 20.6.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod. 

9.kolo Čáry – Hlboké, stretnutie sa odohrá dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu o 11:00 hod. 



Skupina o 13.-18. miesto 

1.kolo Lakš.N.Ves – Holíč A, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 14:30 hod. 

3.kolo Holíč A – Brodské, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 10:00 hod. 

3.kolo Lakš.N.Ves – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 14:30 hod. 

5.kolo Holíč A – Koválov, stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

5.kolo Lakš.N.Ves – Sekule, stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2019 t.j. v sobotu o 14:30 hod. 

6.kolo Holíč A – Lakš.N.Ves, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

7.kolo Holíč A – Sekule, stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

7.kolo Lakš.N.Ves – Brodské, stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2019 t.j. v sobotu o 14:30 hod. 

9.kolo Lakš.N.Ves – Koválov, stretnutie sa odohrá dňa 23.6.2019 t.j. v nedeľu o 14:30 hod. 

Skupina o 19.-23. miesto 

1.kolo Kunov – Skalica, stretnutie sa odohrá dňa 30.4.2019 t.j. v utorok o 17:00 hod. 

2.kolo Kúty B – Skalica, stretnutie sa odohrá dňa 3.5.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. 

3.kolo Skalica – Š.Humence, stretnutie sa odohrá dňa 7.5.2019 t.j. v utorok 17:30 hod. 

4.kolo Kúty B – Š.Humence, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 16:00 hod. 

5.kolo Kunov – Kúty B, stretnutie sa odohrá dňa 18.5.2019 t.j. v sobotu o 13:00 hod. 

10.kolo Kúty B – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 25.5.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

7.kolo Kunov – Š.Humence, stretnutie sa odohrá dňa 8.6.2019 t.j. v sobotu o 13:00 hod. 

8. kolo Kúty B – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 15.6.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

9.kolo Kunov – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

Prípravka U9 

10.kolo Šaštín – Unín, stretnutie sa odohrá dňa 2.5.2019 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. 

12.kolo Skalica - Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 o 14,oo hod. 

13.kolo Šaštín – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 23.5.2019 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. 

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

                                     Ján Cigánek  v.r. 
                                      poverený vedením ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnení R : 

Sobota 04.05.2019 : Bednár M., Matúš F., So-Ne 04.-05.05.2019 :Tubl M.,Petrovič J., 

Kopúnek Radovan do prihlásenia, Lipovský Marek do prihlásenia 

Pochvaly R doručené cez ISSF : 

ŠK Baník Čáry – R Lapoš Ján, AR1 Škrinár Ján (19.kolo,VII.liga dospelí, Hradište p. Vr. - Čáry) 

Odstúpenie R na DK : 

KR odstupuje na DK R Hušek Ján s návrhom pokuty 15,- eur za nesprávny postup R pred stretnutím  

( 27.04.2019, 1.kolo Skupina o Víťaza, MO dorast, Kopčany – Kunov ) 

Oznamy R : 

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

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 nom.listinu R novom v súť.ročníku.  

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 pozýva na zasadnutie R Jablonický Lukáš, po vykonaní fyzických previerok dňa 15.5.2019.KR 

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

KR oznamuje, ţe obsadenie R a DS 23.kola VI.ligy Sportika dospelých hrané dňa 08.05.2019 bude 

uverejnené v piatok 3.5.2019 do 18:00 hod. 

                                     Marián Bašnár 

                                      predseda KR  



IV.SPRÁVY  DK 

 

Vylúčený po ČK-Discipl.sankcia  – nepodmienečné pozast.výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :                                                                                                                                                                                                 
U206 Kevin Koníček 1249592, FK Cerová  MO dosp. Vylúčený za HNS – drţanie súpera vo vyloţenej 

gólovej príleţitosti pred PÚ  DP čl. 45/1. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP 

čl.45/2a  od 28.04.2019. 

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia  – nepodmien.pozast.výkonu športu na 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U207 Adrián Gregor 1196842,TJ Druţstevník Hradište pod Vrátnom  II.tr. dosp  od 29.04.2019 

U208 Matúš Jankových 1331297,TJ Druţstevník Sobotište  MO dor  od 29.04.2019 

U209 Adam Beňa 1257737,TJ Druţstevník Smolinské  II.tr. dosp  od 29.04.2019 

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U210 Milan Puškáč 1256127, ŠK Baník Čáry  II.tr. dosp. od 29.04.2019  

U211 Ján Mindek 1152966, TJ Druţstevník Prietrţ  III.tr. dosp. od 28.04.2019  

U212 Richard Neúročný 1298459,TJ Kopčany  MO dosp od 29.04.2019 

U213 Ľubomír Fábik 1328999,FC Druţstevník Rybky  MO dosp od 02.05.2019 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 
U214 Patrik Kovár 1310329, FC Sekule  II.tr dosp. DK  berie na vedomie ţiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloţenej U192, 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 02.05.2019 do 31.08.2019     

U215 Peter Nazarej 1234124, TJ Druţstevník Sobotište MO dosp. DK  berie na vedomie ţiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloţenej U198, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 02.05.2019 do 31.08.2019     

Disciplinárne sankcie: 
U216Branislav Polakovič 1310459 – Rozhodca- na základe odstúpenia KR – Porušenie Zásad pre 

činnosť rozhodcu podľa DP čl.64/1a.DK trestá pokarhaním  podľa čl.11/1,2,3 DP a RP 10,- € 

U217Ján Húšek 1310459 – Rozhodca- na základe odstúpenia KR – Nesprávny postup rozhodcu pred 

stretnutím dorastu 1.kolo nadstavby o titul TJ Kopčany - TJ Druţstevník Kunov  podľa DP 

čl.64/1a.DK trestá pokutou 15,-€  podľa čl.12/6 DP a RP 10,- € 

U218 TJ Druţstevník Kunov MO dorast. Na základe odstúpenia ŠTK -  Nenastúpenie na majstrovské 

stretnutie  dorastu 1.kolo nadstavby o titul TJ Kopčany - TJ Druţstevník Kunov podľa DPč59 DS – 

pokuta 20,-€  podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 5,- € 

U219 FK Oreské MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko DO,klubov k U 204 a U205  a za 

vbehnutie diváka na HP, ktorý nepôsobil rušivo trestá pokarhaním  podľa čl.11/1,2,3 DP a RP 10,- € 

U220 TJ Druţstevník Kunov  II.tr. dosp. Na základe odstúpenia ŠTK  - Vzdanie majstrovského 

stretnutie  dospelých 20 kolo TJ Baník Čáry- TJ Druţstevník Kunov podľa DPč59 DS – pokuta 50,-€  

podľa RS ŠTK čl 25 bod c a RP 10,- € 

Oznam:  
U204  FK Oreské MO dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko vbehnutiu 

diváka na HP počas stretnutia 21.kola – FK Oreské  – TJ Spartak  Šaštín Stráţe  do 01.05.2019 

U205  TJ Spartak  Šaštín - Stráţe MO dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné 

stanovisko vbehnutiu diváka na HP počas stretnutia 21.kola Oreské –Spartak Stráţe  do 01.05.2019 

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/

