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

č.5 / 2020 – 2021  zo dňa 06.08.2020 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Výnimky hracích časov 

VI. FELBER liga Dospelí 

Skupina B 

1.kolo Lakšárska Nová Ves – Čáry, v sobotu 08.08.2020 o 15:00 hod. 

6.kolo Slovan Šaštín – Spartak Stráže, v sobotu 12.09.2020 o 16:00 hod. 

IV. liga Starší žiaci U15 

Skupina B 

4.kolo Šaštín – Kopčany, vo štvrtok 10.09.2020 o 17:00 hod. 

IV. liga Mladší žiaci U13 

2.kolo Kunov – Radošovce, vo štvrtok 27.08.2020 o 17:30 hod. 

4.kolo Kunov – Gbely, vo štvrtok 10.09.2020 o 17:00 hod. 

6.kolo Kunov – Šaštín, vo štvrtok 17.09.2020 o 17:00 hod. 

10.kolo Kunov – Borský Mikuláš, vo štvrtok 08.10.2020 o 16:30 hod. 

12.kolo Kunov – Kúty, vo štvrtok 22.10.2020 o 16:00 hod. 

14.kolo Kunov – Lakš. Nová Ves, vo štvrtok 05.11.2020 o 15:30 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

9.kolo Cerová – Šajd. Humence, v sobotu 03.10.2020 o 15:00 hod. 

Skupina B 

1.kolo Holíč – Kúty, v sobotu 22.08.2020 o 14:00 hod. 

2.kolo Kúty B – Kopčany, v sobotu 29.08.2020 o 14:00 hod. 

6.kolo Kúty – Gbely, v utorok 15.09.2020 o 14:00 hod. 

6.kolo Šaštín – Sekule, vo štvrtok 17.09.2020 o 18:00 hod. 

9.kolo Moravský Sv. Ján – Kopčany, v sobotu 03.10.2020 o 10:30 hod. 

10.kolo Kúty B –Šaštín, v sobotu 10.10.2020 o 14:00 hod. 

11.kolo Sekule – Moravský Sv. Ján, v sobotu 17.10.2020 o 16:00 hod. 

Prípravky U9 

5.kolo Gbely – Hlboké, v sobotu 12.09.2020 o 12:00 hod. 

7.kolo Kunov – Šaštín, v sobotu 26.09.2020 o 14:00 hod. 

11.kolo Smrdáky – Šaštín, v sobotu 24.10.2020 o 12:00 hod. 

13.kolo Smrdáky – Kúty, v sobotu 07.11.2020 o 12:00 hod. 

13.kolo Kunov – Holíč, v sobotu 07.11.2020 o 14:00 hod. 

2. Oznamy: 

a) ŠTK vyzýva FK na predkladanie dohôd o spoločnom mládežníckom mužstve spolu so súpiskou 

hráčov pre žiacke kategórie do 12.08.2020 do 12:00 hod. 

b) ŠTK vyzýva FK TJ Kúty k predloženiu súpisiek hráčov pre A a B mužstvo v kategórii Prípravky 

U11 do 12.08.2020 do 12:00 hod. Súpisky je možné v priebehu súťažného ročníka 2020/2021 dopĺňať. 

c) ŠTK schvaľuje striedavý štart hráčov:Natália Lamancová (FK Senica – FK Smrdáky), Terézia 

Vaňková (FK Senica – FK Smrdáky) vkategórii prípravky U9 pre súťažný ročník 2020/2021. 

d) Zoznam hráčov oprávnených štartovať vo vyššej vekovej kategórii podľa čl. 46 SP:  

- v kategórii dospelých: Július Víttek (Čáry), Adrian Daniel (Borský Sv. Jur), Kevin Bolf ,Martin 

Hévizi,Ondrej Horný (Mor. Sv. Ján), Erik Kujovský (Borský Mikuláš), Alex Praženka (Kopčany). 

e) ŠTK vyzýva FK  k predloženiu vyplneného a potvrdeného tlačiva „Povolenie štartu hráča vo vyššej 

vekovej kategórii, podľa čl. 46 SP“ v termíne do 11.8.2020: Michal Kalčík,Martin Polák (Kúty) 

f) V súlade so Súťažným poriadkom čl. 46 môže štartovať: 

- za kategóriu dospelých aj dorastenec vekovej úrovne U17 až U19, t.j. rok nar.2002 až 2004, 

- za kategóriu dorast U19 aj žiak vekovej úrovne U15, t.j. rok narodenia 2006. 

Pre štart hráča vo vyššej vekovej kategórii, ktorý nedovŕšil 18.rok veku, je klub povinný si vyžiadať 

písomný súhlas od rodičov (zákonného zástupcu) a súhlas obvodného lekára hráča.Tréner družstva 

nesmie nominovať hráča na stretnutie, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím, nakoľko 



v zmysle SP čl. 52/j ide o neoprávnený štart hráča v súťažnom stretnutí. Klub je povinný predložiť 

tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže. Doklad je platný 12 mesiacov. 

3.Upozornenie: 

ŠTK upozorńuje všetky FK, funkcionárov a hráčov na dodržiavanie „Manuálu opatrení na základe 

odporúčaní Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID – 19“. 

Manuál obdržali FK emailovou poštou a je zverejnený i na stránke ObFZ Senica. 

 

                                       Ján Cigánek  

                                      predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenia zasielať na uvedené emailové adresy : 

Rozhodcovia, delegáti – peto.tokos.88@gmail.com  , marianbasnar@gmail.com 

Ospravedlnení R: 

sobota 8.8.2020 Mráz, do prihlásenia :  Lapoš, Zelenka, Petrovič 

Oznam R /ZsFZ/: 

KR upozorňuje R pôsobiacich v súťažiach ZsFZ, ktorí spadajú pod ObFZ Senica, na sledovanie ÚS 

KR ObFZ  a v prípade nedelegovania v reg. súťažiach, byť plne k dispozícii KR ObFZ . 

 Zároveň odporúča R Šefčík Miroslav a Petránek Ivan  založenie konta Športového odborníka. 

Výzva R: 

KR dôrazne vyzýva R Kendi Alexander, na povinnosť vygenerovať faktúru za členské pre sezónu 

2020/2021 vo svojom konte ISSF a bezodkladne ju uhradiť (ISSF, časť MOJE ČLENSKÉ POPLATKY) 

z dôvodu - účet je neaktívny a nie je možná delegácia menovaného na MFS!!!  

V prípade nerešpektovania, bude KR ObFZ postupovať v Zmysle zásad pre činnosť R. 

Vetácia rozhodcu:  
KR berie na vedomie žiadosť TJ Rovensko. 

Delegácia R,DS: 

KR informuje, že obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližší víkend bude zverejnené vždy v stredu 

do 18,00 hod, prípadné zmeny (žltou farbou)  v delegácii, v piatok do 16,00 hod na webe ObFZ 

Senica.  

Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie oznámená telefonicky/sms. 

 Nedostatky v zápisoch o stretnutí: 
R : Mesíček,Hušek,M.Šefčík,Blaha /Dojč, Trnovec, Letničie, Koválov / – neuvedený tréner 

      Čech,Mesíček / Osuské, Šajd. Humence / – neuvedený vedúci/tímový manažér 

 

                                       Marián Bašnár 

                                       predseda KR              

 

IV.SPRÁVY DK : 

 

Vylúčený po ČK.  

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

U05 Filip Rafaja 1241881, TJ KERKO Šajdíkove Humence II.trieda  dosp.  

Vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu-brankár, mimo pokutové 

územie podľa DP čl. 45/1 

 DS – pozastavenie výkonu športu na 2ssN, podľa DP čl.45/2a od 03.08.2020.  

Hráč si DS vykoná v najbližších majstrovských stretnutiach podľa DP čl37/10. 

U06 DK ObFZ Senica v zmysle uznesenia 26/2020  VV ObFZ Senica a doplnenia informácii začína 

disciplinárne konanie, týkajúcich  sa vyjadrení člena SFZ p Vladimíra Reháka 1131877 - TJ 

Družstevník Sobotište na sociálnych sieťach. 

DK ObFZ Senica vyzýva  p Vladimíra Reháka 1131877,k  relevantnému zdôvodneniu vyjadrenia sa 

jeho osoby na sociálnej sieti prostredníctvom ISSF systému do 10.08.2020 

Následne menovaného predvoláva na zasadnutie DK v sídle ObFZ Senica dňa 12.08.2020 o 16,15hod. 

Účasť člena SFZ je povinná a  zabezpečí oddiel TJ Družstevník Sobotište. 

mailto:peto.tokos.88@gmail.com
mailto:marianbasnar@gmail.com


U07 DK ObFZ Senica v zmysle uznesenia 26/2020  VV ObFZ Senica a doplnenia informácii VV  

začína disciplinárne konanie, týkajúcich  sa vyjadrení člena SFZ p Róberta Búzeka 1063809 - TJ 

KERKO Šajdíkove Humence na sociálnych sieťach.  

DK ObFZ Senica vyzýva  p Róberta Búzeka 1063809 1131877,k  relevantnému zdôvodneniu 

vyjadrenia sa jeho osoby na sociálnej sieti prostredníctvom ISSF systému do 10.08.2020 

Menovaného predvoláva na zasadnutie DK v sídle ObFZ Senica dňa 12.08.2020 o 16,40 hod.  

Účasť člena SFZ je povinná a  zabezpečí oddiel TJ KERKO Šajdíkove Humence 

U08 DK ObFZ Senica v zmysle uznesenia 25/2020  VV ObFZ Senica a doplnenia informácii VV  

začína disciplinárne konanie, týkajúcich  sa vyjadrení člena SFZ p Jána Mindeka 1152966 - TJ 

Družstevník Rovensko na sociálnych sieťach a napísaniu listu na SFZ.  

DK ObFZ Senica vyzýva  p Jána Mindeka 1152966,k  relevantnému zdôvodneniu vyjadrenia sa jeho 

osoby na sociálnej sieti a dôvod napísania listu na SFZ prostredníctvom ISSF systému do 10.08.2020.  

DK pozastavuje menovanému činnosť v rámci športu od 06.08.2020 do vyriešenia prípadu DP 

čl.16,17,18 

Následne menovaného predvoláva na zasadnutie DK v sídle ObFZ Senica dňa 12.08.2020 o 17, 00 

hod. Účasť člena SFZ je povinná a  zabezpečí oddiel TJ Družstevník Rovensko 

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, že v piatok, 7.8.2020 bude sekretariát zatvorený. 

Všetky žiadosti / prestupy,RP/ podané do piatka,7.8.2020 do 18,oo hod. spĺňajúce náležitosti RaPP 

budú vybavené. 

Sekretár upozorňuje na novelizáciu SP SFZ zo dňa 31.7.2020 a RaPP zo dňa 8.7.2020. 

Web.stránka : futbalsfz/legislatíva/predpisy/poriadky. 


