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

č. 29 / 2019 – 2020  zo dňa 03.06.2020 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV ObFZ  sa uskutoční dňa 10.06.2020( streda  ) o 17,30 hod. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Oznam: 
ŠTK vyzýva FK k posielaniu podnetov, pripomienok a návrhov k textovej časti Rozpisu súťaţí ObFZ  

pre súťaţný ročník 2020/2021 na emailovú adresu sekretar@obfzsenica.sk. 

2. Naplánované začiatky súťaží: 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 1.-2.8.2020 

Dospelí VI. a VII.liga, dorast:  8.-9.8.2020 

VIII.liga SE+MY:   15.-16.8.2020 

Ţiaci, prípravky: prispôsobené počtu účastníkov –predpoklad 22.8.2020 

3.Finále SPORTIKA Cupu 

Finálové stretnutie o víťaza I.ročníka Sportika cupu medzi druţstvami Dr.Hlboké a FC Dr.Rybky sa 

uskutoční vďaka ústretovému prístupu vedenia FK Senica dňa 5.7.2020 na štadióne v Senici. 

Domáci oddiel bude vyţrebovaný na zasadnutí VV. 

4.Aktív ŠTK  
Aktív ŠTK spojený s vyţrebovaním nového súťaţ.roč.2020/21 sa uskutoční v pondelok, 6.júla 2020  

o  17,30 hod. v Jednote Senica .Na aktíve sa môţe zúčastniť len jeden zástupca FK. 

5. Prihlasovanie družstiev 

Podmienky pre zaradenie druţstiev pre budúci súťaţný ročník : 

Najneskôr do 27.6.2020 23:59hod./sobota/ je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú 

prihlášku druţstva do súťaţe ako aj do Pohára ObFZ –Sportika cup. Prihlášku má právo zaslať kaţdý 

klub do tej súťaţe, v ktorej účinkoval v jesennej časti súťaţného ročníka 2019/2020. 

Postup podania prihlášky:  

a/ vytvoriť si „družstvo“,ktoré chcete do súťaţe prihlásiť/súťaţe,druţstvá- nové druţstvo/ a vyplňte len 

políčka označené červenou hviezdičkou  

b/ veková úroveň súťaže /dospelí,dorast U19,ţiaciU15,mladší ţiaci U13,prípravka U11,U9 

c/ políčko kategória nevypľňať, len ak je B druţstvo 

d/ vytvoriť prihlášku/ Elektr.podateľňa – prihláška do súťaţe/ posledná kolonka/ 

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každú vekovú kategóriu zvlášť!  

Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry. V prihláške môţu kluby uviesť najviac 2 poţadované 

termíny domáceho stretnutia (hody, oslavy) a poţadovaný hrací deň a hrací čas domácich stretnutí. 

Ţiadame FK, aby do 20.6.2020 zaslali späť emailom na sekretariát aktualizovaný adresár FK s 

 dotazníkom /zaslané v prílohe/. 

Pre súťaţný ročník 2020/2021 navrhuje ŠTK nasledovnú výšku nenávratného štartovného vkladu 

(definitívna výška poplatkov podlieha schváleniu Výkonným výborom): 

 

 

 

 

 

 

ŠTK berie na vedomie neprihlásenie druţstva dospelých TJ Slavoj Moravský Svätý Ján do súťaţe 

ZsFZ V.liga Západ a splnenie informačnej povinnosti v zmysle SP za účelom zaradenia do najvyššej 

súťaţe ObFZ Senica v ročníku 2020/2021. V prípade riadne zaevidovanej elektronickej prihlášky 

prostredníctvom ISSF do stanoveného termínu, ŠTK v zmysle SP čl.17 bod 6 súhlasí so zaradením 

druţstva do súťaţe ObFZ Senica VI.liga dospelých. 

 Spoločné druţstvo mládeţe: 

Súťaž Štartovné Kategória Štartovné 

MO Dospelí 75,- € Dorast 0,- € 

II.tr.Dospelí 60,- € Ţiaci 0,- € 

III.tr.Dospelí 50,- € Prípravky 0,- € 

Pohár ObFZ 50,- €   



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.  

Najneskôr do 15.08.2020 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. 

6. Upozornenie 

ŠTK upozorňuje na dodrţiavanie usmernenia SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR 

č.OLP/4803/2020 zo dňa 19.05.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk vypracovaného MUDr. 

Pavlom Malovičom,manaţérom zdravotnej starostlivosti SFZ. 

 

                                      Ján Cigánek  

                                      predseda ŠTK 

 

VII.SPRÁVY  SEKRETARIÁTU 

 

Sekretár oznamuje, ţe sekretariát je z dôvodu čerpania dovolenky do 30.06.2020 zatvorený. 

Všetky poţiadavky zasielajte emailom na : sekretar@obfzsenica.sk, resp.sa informujte telefonicky  

v čase 9,oo – 15,oo hod. na telef.čísle 0905 723 251.                                   

 

Úradná správa uverejnená v týždenníku 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.  

mailto:sekretar@obfzsenica.sk
http://www.obfzsenica.sk/

