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

č.  33 / 2018 – 2019  zo dňa 10.05.2019 

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU  

 

1.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. Všetky FK, ktoré budú mať reklamu DOUBLE STAR BET  

umiestnenú počas jarnej časti, obdržia 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 

 

VI. Liga Sportika Dospelí 

23.kolo FK Oreské – TJ Slovan Šaštín-Stráže, ŠTK na základe stanoviska HR stretnutie kontumuje 

v zmysle SP čl. 82 písmeno d a priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech družstva FK 

Oreské,  SP čl. 11 bod 3. ŠTK v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK písmeno f odstupuje družstvo TJ Slovan 

Šaštín-Stráže na DK ObFZ Senica s návrhom pokuty 100 €. 

VI. Liga Dorast 

Skupina o víťaza 

6.kolo Sobotište – Kúty, stretnutie sa odohrá dňa 25.5.2019 t.j. v sobotu o 14:30 hod. 

7.kolo Kopčany – Radošovce, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

7.kolo Kúty – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

Skupina o umiestnenie 

2.kolo Borský Mikuláš – Štefanov, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 12:30 hod. 

IV. Liga Starší ţiaci U15 

Skupina B 

18.kolo Unín – Mokrý Háj, pre nespôsobilý terén a po dohode klubov sa stretnutie odohrá dňa 

8.5.2019 t.j. v stredu o 13:00 hod. 

Skupina o 5.-8.miesto 

1.kolo Štefanov – Čáry, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

Informácia k nadstavbovej časti: 

1.kolo sa odohrá 18.5.2019 o 10:00 hod.! 

ŠTK na svojom zasadnutí vytvorila v systéme ISSF 4 skupiny pre nadstavbovú časť podľa US č.32. 

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

ŠTK vyzýva FK o nahlásenie žiadostí o výnimky hracieho času od 2.kola najneskôr do 14.5.2019. 

Hracím časom kategórie U15 starší žiaci je sobota o 10:00 hod.. 

1.kolo nadstavbovej časti: 

A) Skupina o víťaza    B) Skupina o 5.-8.miesto 

Šaštín – Kunov     Stráže - Sobotište 

Rybky – Mokrý Háj    11.5. Štefanov - Čáry 

C) Skupina o 9.-12.miesto    D) Skupina o 13.-18.miesto  

Jablonica – Bor. Sv. Jur   Oreské - Brodské 

Bor. Mikuláš – Cerová    Hlboké – Kopčany 

                    Dojč - Unín 

IV.ligaMladší ţiaci U13 

9.kolo Borský Mikuláš – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 19.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

9.kolo Rovensko – Šaštín, stretnutie sa odohrá dňa 19.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

11.kolo Rovensko – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

Prípravka U11 

Skupina o víťaza 

4.kolo Bor.Mikuláš – Mor.Sv.Ján, stretnutie sa odohrá dňa 14.5.2019 t.j. v utorok o 17:30 hod. 

 



Skupina o 7.-12. miesto 

5.kolo Čáry – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 30.5.2019 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod. 

7.kolo Cerová – Gbely, stretnutie sa odohrá dňa 6.6.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod. 

Skupina o 13.-18. miesto 

10.kolo Sekule – Lakš.N.Ves, stretnutie sa odohrá dňa 26.5.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. 

6.kolo Sekule – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

9.kolo Holíč A – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 14.6.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. 

Skupina o 19.-23. miesto 

6.kolo Skalica – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 30.5.2019 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod. 

Prípravka U9 

12.kolo Skalica – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 14.5.2019 t.j. v utorok o 17:00 hod. 

13.kolo Hlboké – Borský Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 9.5.2019 t.j. vo štvrtok o 17:30 hod. 

13.kolo Kúty – Skalica, stretnutie sa odohrá dňa 16.5.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod. 

14.kolo Gbely – Petrova Ves, stretnutie sa odohrá dňa 13.5.2019 t.j. v pondelok o 17:30 hod. 

13.kolo Kúty – Skalica, za neodohratie stretnutia v stanovenom termíne a neoznámenie zmeny 

riadiacemu orgánu, ŠTK upozorńuje  oba FK na porušenie RS 2018/19 časť A bod 6/g.  

V prípade opakovania porušenia ustanovenia budete odstúpení na DK. 

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

                                     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. 

Ospravedlnení R : 

Sobota 11.05.2019 : Daniš Štefan 

Sobota, nedeľa 11.-12.05.2019 : Kopúnek Radovan,  

                                                    Lipovský Marek do prihlásenia, Regásek David do prihlásenia 

Zaevidovanie ţiadosti ISSF : 

KR berie na vedomie žiadosť FC Rybky. 

Oznamy R : 

KR oznamuje R do 40 rokov : Kendi Alexander, Matúš František, Petrovič Jakub, Šefčík Martin, 

Šturdík Adrián, Jablonický Lukáš, Blaha Jakub, Kopúnek Radovan, že 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 súťažnom ročníku 2019/2020. 

R je povinný si na fyzické previerky priniesť potvrdenie o lekárskej prehliadke, že môže vykonať 

fyzické previerky a vykonávať funkciu rozhodcu. 

Bez tohto potvrdenia nebude môcť R absolvovať fyzické previerky! 

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

Potvrdenie o lekárskej prehliadke rozhodcovia nad 40 rokov musia predložiť 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 upozorńuje  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  

 

http://www.obfzsenica.sk/
http://www.obfzsenica.sk/


IV.SPRÁVY  DK 

 

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U224 Dominik Fukna 1284005,TJ Spartak  Šaštín - Stráže  MO dosp od 05.05.2019 

U225 Alexander Maxian 1250997,FK Borský Svätý Jur  MO dosp od 05.05.2019 

U226 Patrik Haramia 1218100,TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves  MO dosp od 09.05.2019 

U227 Michal Baláţ 1309564,TJ Kopčany  MO dosp od 09.05.2019 

Disciplinárne sankcie: 
U228 TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. Na základe odstúpenia ŠTK -  Spôsobenie predčasného 

ukončenia majstrovského stretnutia  dospelých 23 kolo FK Oreské - TJ Slovan Šaštín - Stráže pre 

nízky počet hráčov podľa DPč64/1 DS – pokuta 100,-€ podľa RS „B“ ŠTK čl 25 odst. f , RP 10,- € 

Oznam:  
U221  FC Druţstevník Rybky MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné 

stanovisko k nešportovému správaniu sa diváka počas stretnutia 22.kola  - FC Družstevník Rybky  – 

FK Oreské do 08.05.2019  

Hráč  č .2 Marcel Mach 1309270 zastavená pretekár.činnosť až do vyriešenia prípadu od  05.05.2019 

U222  FK Oreské MO dosp.  

DK žiada zaslať v ISSF systéme  podrobné písomné stanovisko k nešport.správaniu sa domáceho 

diváka počas stretnutia 22.kola  -  FC Dr.Rybky  – FK Oreské do 13.05.2019  

U223 Predvolanie na DK 

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 15.05.2019 o 16,30 do sídla ObFZ Senica : 

DO – R Martin Dutka 1090182 , AR1 Petet Tokoš 1167679 AR2Branislav Dutka1105932 

FK Oreské – VD Peter Bulka 1041780 

FC Druţstevník Rybky – Hráč  č .2 Marcel Mach 1309270, tréner Radoslav Valjent1012830, 

asistent trénera Richard Rýzek 1219515 a p.Ján Štepanovský  - usporiadateľ. 

 

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/

