
 

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

č.  39 / 2018 – 2019  zo dňa 20.06.2019 

 

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU  

 

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 04.07.2019 o 16,oo hod.v Jednote Senica. 

2.Upozornenie pre FK : 

Upozorňujeme všetky FK,ţe do 30.06.2019 sú povinné sa zaregistrovať do mimovládnej neziskovej 

organizácie / MNO/.V prípade nesplnenia, nebudú môcť prijímať ţiadne verejné prostriedky. 

Príloha bola zaslaná štaturárom FK  i ISSF manaţérom. 

Pokiaľ ste uţ registráciu spravili inou cestou, v kaţdom prípade si tlačivo vygenerujte aj v 

elektronickej podateľni v ISSF / dokumenty - posledný riadok/, SFZ  bude prihliadať jedine na 

tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF. 
3.Reklamné barely 

Sekretár ţiada FK, aby na sekretariát zaslali emailom fotodokumentáciu / po l zábere /  o umiestnení  

reklamných banerov DOUBLE STAR BET a FELBER. 

Zároveń im oznamuje, ţe po zaslaní si môţu vyzdvihnúť na sekretariáte balíčky zdravotnej medicíny. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Aktív ŠTK: 

Aktív ŠTK spojený s vyţrebovaním súťaţného roč.2019/2020 sa uskutoční dňa 4.7.2019 o18,oo hod. v 

budove Jednoty Senica. Za kaţdý FK sa zúčastní jeden zodpovedný zástupca FK. 

2.Začiatok súťaţí: 

Sportika cup –1.kolo 27.-28.7.2019 

Dospelí VI. a VII. liga, dorast: 3.-4.8.2019,VIII.ligaSE+MY : 10.-11.8.2019 

Ţiaci, prípravka: Začiatky súťaţí budú prispôsobené počtu účastníkov–predpoklad 24.8.2019 

3.Prihlasovanie druţstiev 

a/  Podmienky pre zaradenie druţstiev pre budúci súťaţný ročník : 

Najneskôr do 30.6.2019 24:00 h. zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku druţstva do 

súťaţe ako aj do Pohára ObFZ – Sportika cup.  

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre kaţdú vekovú kategóriu zvlášť! Platba štartovného prebehne 

cez zberné faktúry. V prihláške môţu kluby uviesť najviac 2 poţadované termíny domáceho stretnutia 

(hody, oslavy).  

b/ Ţiadame FK, aby obratom zaslali späť na sekretariát aktualizovaný adresár FK / zaslaný v prílohe/  

c/ Od súťaţného ročníka 2019/2020 zaniká povinnosť  mať klubového rozhodcu. 

d/ Pre súťaţný ročník 2019/2020 VV schválil  dňa 17.6.2019 nasledovnú výšku  štartovného 

a ročných servisných poplatkov: 

Súťaţ Štartovné Servisný 

poplatok 

Kategória Štartovné Servisný 

poplatok 

MO Dospelí 150,- € 60,- € Dorast 10,- € 40,- € 

II. tr. Dospelí 120,- € 60,- € Ţiaci 10,- € 32,- € 

III. tr. Dospelí 100,- € 60,- € Prípravky 10,- € 32,- € 

Sportika cup 50, -€ 0    

e/ Spoločné druţstvo mládeţe: 

ŠTK upozorňuje na moţnosť spoločného druţstva mládeţe,ktoré  môţe štartovať len v súťaţiach  

ObFZ Senica. 

 Ak sa zlúčené druţstvo po vyţrebovaní zo súťaţe odhlási, alebo spôsobí svojím konaní 3x kontumáciu 

a bude zo súťaţe vylúčené, bude FK  (podľa zmluvy) potrestaný pokutou vo výške podľa RS.  

Minimálny počet hráčov z jedného FO je 5 hráčov v jednom stretnutí, výnimkou sú minimálne 3 hráči 

v kategórii prípraviek. Najneskôr do 20.08.2019 predloţí zlúčené druţstvo na ŠTK súpisku hráčov. 

Súpisku hráčov je moţné v priebehu súťaţného ročníka dopĺňať.  



Druţstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu, na ktorej sa 

jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou. 

5.Kontumácia:  

VI. Liga Sportika Dospelí 

29.kolo TJ Druţst. Hlboké – TJ Slovan Šaštín-Stráţe, ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP čl. 82/b a 

podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech druţstva TJ Hlboké.  

ŠTK  odstupuje Šaštín v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK/e  na DK s návrhom pokuty 300,-€/  RS časť B 

bod 25/ŠTK/h  nariaďuje dokladovať úhradu v prospech Hlboké ho v sume 100 ,-€ do 28.06.2019. 

IV. Liga Starší ţiaci U15 

Skupina o 13.-18. miesto 

5.kolo TJ Druţstevník Dojč – TJ Baník Brodské, ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP čl. 82 / b a 

podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech druţstva TJ Dojč. ŠTK prípad druţstva TJ 

Baník Brodské v zmysle RS časť B bod 25/ŠTK/e odstupuje na DK s návrhom pokuty 50 € a v zmysle 

RS časť B bod 25/ŠTK/h nariaďuje  úhradu v prospech TJ Dojč v sume 40 € v termíne do 28.06.2019. 

6.Odpočet bodov 

VII. Liga Dospelí 

Na základe uznesenia SE-DK-2018/2019-0164 boli po skončení súťaţného ročníka 2018/2019 

druţstvu  TJ Druţstevník Koválov  dosp.odpočítané 3 body. 

7.Zmeny termínov: 

IV. Liga Starší ţiaci U15 

Skupina o 5.-8. miesto 

5.kolo Čáry – Sobotište, stretnutie sa odohrá dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu o 14:30 hod. 

Skupina o 9.-12. miesto 

5.kolo Bor.Mikuláš - Jablonica, stretnutie sa odohrá dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu o 17:00 hod. 

Prípravka U11 

Skupina o 7.-12. miesto 

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

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZSenica 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 22.06.2019 : Knap, Čech, Daniš, Vlk, Regásek 

Sobota, nedeľa 22.-23.06.2019 : Kendi, Tubl, Petrovič, Polakovič, Kopúnek, Lipovský 

Nedeľa 23.06.2019 : Matúš, Srnec, Rusinko, Prelec 

Obsadenie R – Turnaj U19 v Hlbokom : 

Sobota 29.6.2019 – Lapoš Ján, Šefčík Martin, Šturdík Adrián ( príchod 08:30 hod ) 

Oznamy R : 

KR oznamuje R Lapoš,Škrinár,Polakovič,Bednár,Lipovský,ţe náhradný termín fyzických previerok sa 

uskutoční koncom mesiaca Júl 2019. 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! 

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 ). 

 

                                     Marián Bašnár 

                                      predseda KR  

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


IV.SPRÁVY  DK 

 

Vylúčený po ČK.  

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

U272 Ľubomír Macek 1151036, TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. Vylúčený za HNS hanlivé 

a uráţlivé výroky voči domácemu hráčovi č.3 podľa DP čl. 47/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 

4ssN, podľa DP čl.47/2b od 16.06.2019. 

U273 Peter Rehák 1239241, TJ Druţstevník Unín II.tr. dosp. Vylúčený za HNS obliatie AR1 vodou do 

tváre v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 4ssN, podľa DP 

čl.49/2b a DP čl.34/7  od 10.06.2019. 

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia – nepodmien. pozast.výkonu športuna 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U274 Richard Cvečka  1229309, ŠFK Štefanov II.tr  dosp. od 17.06.2019 

U275Tomáš Pavlík  1240833, FK Smrdáky II.tr  dosp. od 17.06.2019 

DS po 5.ŢK – Nepodmienečné  pozast.výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U276 Michal Kmeťo  1353736 TJ Kopčany MO  dor. od 17.06.2019 

U277 Matúš Slovinsky  1304260  TJ Slavoj Moravský Svätý Ján  MO  dor. od 13.06.2019 

U278 Tomáš Lipár  1259392 TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. od 16.06.2019 

U279 Tomáš Mička  1109225 TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. od 16.06.2019 

U280 Jaroslav Herceg  1208097 FK Cerová MO  dosp. od 16.06.2019 

U281 Ivan Ravas  1309589  OŠK Rohov MO  dosp. od 16.06.2019 

U282 Miroslav Veselý  1124277 TJ Druţstevník  Koválov II.tr dosp. od 17.06.2019 

Disciplinárne sankcie: 
U283 TJ Druţstevník Vrádište II.tr dosp. Na základe odstúpenia ŠTK  - Vzdanie majstrovského 

stretnutie  dospelých 26 kolo  TJ Druţstevník  Hradište pod Vrátnom  - TJ Druţstevník Vrádište  podľa 

DPč59 DS – pokuta 300,-€  podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod h  a RP 10,- € 

U284 TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. Na základe odstúpenia ŠTK  - Nenastúpenie na majstrovské 

stretnutie  dospelých 29 kolo  TJ Druţstevník  Hlboké  - TJ Slovan Šaštín - Stráţe  podľa DPč59 DS – 

pokuta 300,-€  podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod h  a RP 10,- € 

U285 TJ Baník Brodské MO ţiaci. Na základe odstúpenia ŠTK  - Nenastúpenie na majstrovské 

stretnutie  ţiakov 5.kolo nadstavby Dojč - Brodské  /DP čl.59 DS – pokuta 50,-€ , RP 5,- €. 

U286 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu U271 a  za HNS – 

uráţlivé výroky voči R počas stretnutia  vedúcim druţstva čl.48/1c DP a  trestá: DS – pokuta 70,-€ 

a RP 10,-€ podľa DP článku 9/1c, 48/4 a RS B,čl19 písmeno k. 

Pavol Hajla 1416952– vedúci druţstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho druţstva  a zákaz vstupu do 

priestorov umoţňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl 9/2b1,9/2cDP na 8 týţdňov s 

prerušením, podľa 48/ 2b a DP čl.34/7  od 16.06.2019 

Hráč č.4 Stanislav Vaniš 1058936 DK na základe vlastného šetrenia ,stanoviska klubu  U271 upúšťa 

od uloţenia disciplinárnej sankcie podľa DP čl.38/1,2,3 a zároveň ruší ochranné opatrenie v U271 a  

uvoľňuje pretekársku činnosť od  20.06.2019 

U287 Milan Vanek1165519, TJ Sokol Borský Mikuláš MO  dosp. Za HNS hanlivé a uráţlivé výroky 

voči R  po stretnutí na HP  a pri kabíne DO podľa DP čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 

4ssN, podľa DP čl.48/2b od 20.06.2019. a zároveň ruší predbeţné ochranné opatrenie uloţené U271 

Oznam:  

DK oznamuje klubom, ţe hráč, ktorý v poslednom kole súťaţ.roč. 2018/2019 bol napomínaný 5xŢK 

,9xŢK, môţe podľa DP  čl.37/6 písomne poţiadať  do začiatku nového súťaţ. ročníka o určenie pokuty 

namiesto pozastavenia výkonu šport. činnosti v novom súťaţ.roč.2019/2020.Ak hráč stanovenú pokutu 

zaplatí ,DS – pozast. výkonu šport. činnosti sa ruší a hráč môţe v 1.kole nového súťaţného ročníka 

nastúpiť na stretnutie. Ţiadosť  je potrebné označiť s názvom“ Ţiadosť o určenie pokuty za pozast. 

výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote formou Podania na DK ObFZ Senica.  

 Stanovené finančné pokuty sú nasledovné :Dospelí : 30,-€,dorast : 10,-€,ţiaci : 0,-€. 

DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloţenú povinnosť – prerušenie všetkých 

disciplinárnych sankcii na konci jarnej časti súťaţného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať na 

začiatku jesennej časti ročníka 2019/2020 ( DP čl.17/8 a 34/7) 



U270 TJ Druţstevník Popudinské Močidľany MO dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme podrobné 

písomné stanovisko k nešport.správaniu hráčov hostí č.5 Milan Vanek 1165519  po skončení stretnutia  

pri odchode DO  a  č.4 Stanislav  Vaniš 1058936  po skončení stretnutia pri kabíne rozhodcov 29.kola 

TJ Druţstevník  Popudinské Močidľany - TJ Sokol Borský Mikuláš do 19.06.2019 

U271 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné 

stanovisko k nešport.správaniu sa VD hostí Pavol Hajla 1416952 počas stretnutia  a hráčov hostí č.5 

Milan Vanek 1165519  po skončení stretnutia  pri odchode DO  a  č.4 Stanislav  Vaniš 1058936  po 

skončení stretnutia pri kabíne DO 29.kola Pop.Močidľany – B.Mikuláš a hráčov hostí  do 19.06.2019  

Hráči Milan Vanek 1165519  a Stanislav Vaniš 1058936  zákaz pretek.činnosti aţ do vyriešenia . 

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 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/

