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

č. 14 / 2019 – 2020  zo dňa 17.10.2019 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Zmeny termínov/hracích časov 

Pohár ObFZ - Sportika Cup 

3. kolo Oreské – Stráţe, 16.11.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

IV. Liga ŢiaciU15 

Skupina B 

9. kolo Unín – Šaštín, 22.10.2019 t.j. v utorok o 17:00 hod. 

9. kolo Borský Sv. Jur – Borský Mikuláš, 23.10.2019 t.j. v stredu o 16:30 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

8. kolo Koválov – Radošovce, 14.10.2019 t.j. v pondelok o 17:00 hod. 

Prípravky U9 

7. kolo Borský Sv. Jur - Kúty, 14.10.2019 t.j. v pondelok o 16:30 hod. 

2.Upozornenie: 

Upozorňujeme FK Kerko Šaj.Humence na čl.7 / d RS str. 7  – splatnosť mesačnej zbernej faktúry. 

/ Finančné prostriedky musia byť na účte SFZ v deň, vyznačený v zbernej faktúre/. 

3.Oznamy: 

a)Nedostatky v Zápise o stretnutí: 

Dospelí: Košariská, Bukovec – neuvedený tréner 

Ţiaci U15: Šaštín – neuvedený tréner, Brodské – neuvedený vedúci/tímový manaţér 

 

Odvolanie proti rozhodnutiam ŠTK je moţné podať v zmysle čl.87 SP. 

 

                                        Ján Cigánek  

                                        predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnení R : 

Sobota 19.10.2019 : Tubl, Kendi 

Sobota/Nedeľa 19-20.10.2019 : Regásek, Lipovský, Lapoš, Petrovič, 

Nedeľa 20.10.2019 : Jablonický 

KR dôrazne upozorňuje R, aby v prípade ospravedlnenia na daný deň posielali v značnom predstihu 

(e-mailom, nie telefonicky), avšak najneskôr 7 dní pred MS. V prípade nerešpektovania nariadenia 

bude KR prihliadať k zníţenému delegovaniu počtom MS ! 

Oznamy : 

KR upozorňuje FK, ţe v prípade podania sťaţnosti na výkon R,AR je povinnosť zaslať na sekretariát 

(prípadne KR elektronicky alebo poštou) dôkazový materiál – vyhotovenie video záznamu. Bez 

dodania relevantného dôkazu-videa budú Vaše podnety – sťaţnosti na výkon R,AR neopodstatnené! 

KR dává na vedomie FK a DO, ţe konfrontácia sa vykoná na základe vytlačenej Zápasovej súpisky 

alebo cez multifunkčné zariadenia, pomocou ktorého si kapitán a vedúci muţstva skontroluje totoţnosť 

hráčov. Registračné preukazy nie je preto potrebné predkladať DO pred stretnutím. Tento postup sa 

pouţije i pri súťaţiach dospelých, kde konfrontácia nie je povinná. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, ţe v prípade udelenia OT ( ŢK, 2.ŢK/ ČK ) členom realizačného 

tímu uviedli danú skutnočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tieţ zaslali 

podanie na komisiu DK. 

 

                                        Marián Bašnár 

                                        predseda KR 

 



IV.SPRÁVY DK : 

 
Vylúčený po 2xŢK 

Disciplinárna sankcia - nepodmienečné pozast. výkonu športu  na 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U78 Martin Mihálik  1258505 ŠK Perova Ves II.tr  dosp. od 14.10.2019 

U79 Luboš Daniel  1376118 FK Cerová  MO dor. od 14.10.2019 

DS po 5x ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U80 Ivan Ravas  1309589 OŠK Rohov  MO  dosp. od 14.10.2019 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 
U81 Ľubomír Janík 1114200, FK Smrdáky II.tr  dosp DK berie na vedomie ţiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloţenej U61, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku DS  (2stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 16.10.2019 do 31.05.2020 

U82 Marek Kudláč 1424838, FK Smrdáky II.tr  dosp. DK berie na vedomie ţiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloţenej U62, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku DS  (2stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 16.10.2019 do 31.05.2020 

U83 Tomáš Danihel 1102862, FK Smrdáky II.tr  dosp. DK berie na vedomie ţiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloţenej U63, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku DS  (2stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 16.10.2019 do 31.05.2020 

Disciplinárne sankcie: 
U84 Jakub Blaha 1309571- Rozhodca. Na základe odstúpenia KR – V zmysle zásad pre činnosť -  za 

závaţné nedostatky v  majstrovskom stretnutí dospelých  III.tr  SE- MY  09 kolo  TJ Druţstevník 

Vrádište - TJ Druţstevník Bukovec podľa DP č.62 .DS – pokuta 10,-€  a RP 10,- € 

U85 FK TJ Kúty MO dor. DK na základe stanoviska DO  za HNS – hanlivé a uráţlivé výroky voči R 

na  hracej ploche a v polčasovej prestávke podľa čl. 48/1c trestá:  

DS – pokuta 50,-€ a RP 5.-€ podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno j. 

Martin Trubiroha 1120894 – vedúci druţstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho druţstva a zákaz 

vstupu do priestorov umoţňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 1 mesiac 

nepodmienečne, podľa čl.48/2b od 14.10.2019 

Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ  (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa 

podáva na DK ObFZ  v lehote do 7  dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK  (čl. 84, ods. 1 DP). 

 

                                      Ľuboš Štora 

                               predseda DK 

V.SPRÁVY TMK : 

 

1. Školenie trénerov: 

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR  plánuje v prípade dostatočného počtu 

záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie. 

Školenie sa uskutoční v mesiacoch február – marecl  2020. 

Vyzýva záujemcov,aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky na školenie. 

Podmienky prijatia na školenia trénerov licencie„UEFA Grassroots C“: 

a/. minimálny vek 18 rokov, 

b/. prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky poţadované dokumenty, 

c/ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), 

d/  zaplatenie poplatku za školenie 

                              

                                  Štefan Gálik 

                                   predseda TMK 

 

VI.SPRÁVY MATRIKY : 

 

Matrikár ţiada jednotlivých ISSF manaţérov, aby si skontrolovali zoznam hráčov svojich FK, nakoľko 

sa prevádza doplnenie údajov / matričnej histórie/ hráčov.V prípade nezrovnalostí u hráča, 

kontaktujte sekretariát ObFZ.  



 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU : 

Pripomíname klubovým manaţérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Moţnosť nakupovať na 

futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Ţiadame Vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o 

športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeţe a sme 

presvedčení, ţe tieto peniaze viete efektívne pouţiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop 

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-

prispevkov-podla-zakona-o-sporte 

 

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.  

https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte
http://www.obfzsenica.sk/

