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

č.  40 / 2018 – 2019  zo dňa 27.06.2019 

 

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.Dorastenecký turnaj 

Dorastenecký turnaj poriadaný ObFZ Senica sa uskutoční dňa 29.6.2019 o 9,oo hod. v Hlbokom za 

účasti druţstiev : Výber ObFZ Nitra U 17, FC Lipov / ČR / , Sobotište a Kopčany. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Aktív ŠTK: 

ŠTK pozýva FK na Aktív ŠTK spojený s vyţrebovaním súťaţného roč.2019/2020, ktorý  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 23:59 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. 



4.Kontumácia:  

VI. Liga Sportika Dospelí  
30.kolo Borský Mikuláš – Dubovce, v zmysle uznesenia DK U297 a SP čl. 52/c, 82/1f ŠTK stretnutie 

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

5.Zmena termínu 

VI. Liga Dorast -skupina o umiestnenie  

9.kolo Štefanov - Šaštín, pre nespôsobilú HP sa stretnutie odohrá dňa 27.6.2019 / štv./ o 17:00 hod. 

6.Slavoj Moravský Sv.Ján – dorast: 

V zmysle RS čl.15 POSTUPY A ZOSTUPY  

a) Víťaz VI.SPORTIKA liga - dospelí a VI.liga dorast - U19 postupuje priamo do V. ligy ZsFZ. 

Nakoľko sa prihlásilo do V.ligy západ druţstvo dorastencov TJ Sobotište, a FK Slavoj Mor.Sv.Ján 

skončil v tomto súťaţ.roč.na poslednom mieste, ŠTK nesúhlasí so zaradením do V.ligy západ. 

                                     Ján Cigánek  v.r. 

                                     predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Obsadenie R – Turnaj U19 v Hlbokom : 

Sobota 29.6.2019 – Lapoš , Šefčík Martin, Jablonický,, Hurbánek (príchod 08:30 hod) 

Odstúpenie R na DK : 

KR na základe správy DPR (30.kolo,VI.liga,Rohov – P.Močidľany) odstupuje na DK R Hušek Ján 

s návrhom pokuty 20,- € , v Zmysle zásad pre činnosť. 

KR odstupuje na DK R Čech Jozef s návrhom pokarhania za nesprávny postup R pred stretnutím 

(nesprávne uzatvorenie zápisu 23.6.2019,9.kola,U19, Štefanov – Šaštín ) v Zmysle zásad pre činnosť. 

Zmeny PF platné od 1.7.2019 : 

KR oznamuje ţe nové zmeny Pravidiel futbalu s účinnosťou platné od 1.7.2019 sú uverejnené na webe 

obfzsenica.sk/časť Legislatíva/Poriadky, alebo na  futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry 

,, Zmeny v pravidlách futbalu 2019/2020 (slovenská verzia) ,, 

                                     Marián Bašnár 

                                      predseda KR  

 

IV.SPRÁVY  DK 

 

Vylúčený po ČK.  

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

U289 Lukáš  Vacenovský 1394733, TJ Druţst. Popudinské Močidľany MO  dosp.  

Vylúčený za HNS - hanlivé a uráţlivé výroky voči rozhodcovi podľa DP čl. 48/1c DS – pozastavenie 

výkonu športu na 4ssN, podľa DP čl.48/2b od 24.06.2019. 

U290 Michal Hecht 1336044, TJ Druţstevník  Sobotište MO  dor.  

Vylúčený za HNS kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1b DS – 

pozastavenie výkonu športu na 3ssN, podľa DP čl.49/2b od 23.06.2019. 

U291 Boris Gazárek 1387466, TJ Spartak  Šaštín – Stráţe MO ţiaci.  

Vylúčený za HNS podrazenie súpera riskantným spôsobom bez moţnosti hrať s loptou v PÚ podľa DP 

čl. 46/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa DP čl.46/2 od 23.06.2019. 

DS po 5.ŢK 

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U292 Jakub Pollák  1337058 TJ Spartak  Šaštín – Stráţe MO ţiaci od 23.06.2019 

U293 Lukáš Samek  1362823 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dorast od 24.06.2019 

DS po9.ŢK  

Nepodmienečné  pozast. výkonu športu na 1 súť.stret. podľa  čl.37/5b DP a RS B čl.25/DK/ pís.e 

U294 Michal Negrean 1311713,TJ Kopčany  MO dorast od 23.06.2019 

Disciplinárne sankcie: 

U295 TJ Druţstevník  Popudinské Močidľany MO dosp.  

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry


DK na základe správy DPR  zo stretnutia Rohov – Pop.Močidľany rozhodla, ţe konanie voči hráčovi 

Michal Hladký 1229675,  za vylúčenie z hry zastavuje a zároveň  ruší účinky vylúčenia podľa DP čl. 

78/5a  od 24.06.2019  

U296 Ján Hušek 1319535 Rozhodca.  

Na základe odstúpenia KR –nesprávne  udelenie ČK v stretnutí dosp.Rohov – Pop.Močidľany DP 

č.64/1a .DS – pokuta 20,-€  a RP 10,- € 

U297 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp.  

DK berie na vedomie stanovisko klubu U288 a  za porušenie DP čl. 17/3 a 6 - neoprávnený štart 

hráča v stretnutí TJ Sokol Borský Mikuláš – TJ Slovan Dubovce trestá: DS – pokuta 100,-€ a RP 10,-

€ podľa DP článku 71/1,3a,  53/1,  34/7 a RS B,čl19 písmeno i.  

Peter Stupavský 1310083 zákaz výkonu športu na 9 týţdňov nepodmienečne s prerušením, podľa DP 

čl.53/1, 53/2b a 34/7 od 24.06.2019 

Stanislav Vaniš1058936 – kapitán,Tomáš Mička – tréner, Juraj Masár – vedúci druţstva -  všetci 

zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne s prerušením   podľa DP čl.53/1, 53/3b, 34/7 od 

24.06.2019 .Stretnutie TJ Sokol Borský Mikuláš – TJ Slovan Dubovce  odstupuje na doriešenie ŠTK. 

Oznam:  

DK oznamuje klubom, ţe hráč, ktorý v poslednom kole súťaţného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 

5xŢK a 9xŢK, môţe podľa DP  čl.37/6 písomne poţiadať  do začiatku nového súťaţ.ročníka o určenie 

pokuty namiesto pozast. výkonu šport. činnosti v novom súť. Roč.2019/2020. V prípade,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 pozastavenie výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej 

lehote formou Podania na komisiu (DK ObFZ Senica ) 

Stanovené finančné pokuty sú:  Dospelí 30,- €, Dorast 10,- €,Ţiaci a prípravka  0,- € 

Upozornenia: 

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov  na DP čl.17/ ods.12 a to: 

Ak uloţená discipl. sankcia nemôţe byť vykonaná v súťaţi, v ktorej bola uloţená, previnilec vykoná 

discipl. sankciu v súťaţi, v ktorej hrá druţstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to 

z dôvodu transferu do klubu v  inej súťaţi alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie ,alebo z dôvodu 

postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe ţiadosti previnilca alebo klubu, v 

ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie. 

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) 

U288 TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné 

stanovisko k neoprávnenému štartu hráča Peter Stupavský1310083 v 30.kole TJ Sokol Borský Mikuláš 

– TJ Slovan Dubovce ,nakoľko hráč má pozastavený výkon športu od 02.06.2019 na 5 týţdňov( US DK 

č.37zo dňa 06.06.2019)a čím bol porušený DP čl.17/3,6 .do 26.06.2019 do 1500 hod  

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 

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU : 

Sekretár oznamuje všetkým funkcionárom FK, delegovaným osobám a fanúšikom, ţe aktualizované  

Pravidlá futbalu/ PF/, súťaţný poriadok /SP/  a registračný a prestupový poriadok / RaPP/ sú 

zverejnené na stránke ObFZ Senica v sekcii Legislatíva/ poriadky. 

 

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/

