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

č. 13  / 2020 – 2021  zo dňa 01.10.2020 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Upozornenie 

ŠTK ObFZ Senica upozorňuje FK na novoprijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky zo dňa 30. 09. 2020, ktoré platí od 01. 10. 2020 až do odvolania: 

„Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej 

povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo 

športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a 

pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. 

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku 

hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu 

certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené 

hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto 

jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo 

nápoje.“ 

2. Zmeny termínov stretnutí 

VI. liga Dorast U19 

Skupina A 

8. kolo Kunov – Hlboké, v utorok 06.10.2020 o 16:00 hod. 

8. kolo Jablonica – Cerová, v stredu 07.10.2020 o 16:00 hod. 

IV. liga Starší ţiaci U15 

Skupina A 

9. kolo Oreské – Dojč, vo štvrtok 08.10.2020 o 15:30 hod. 

IV. liga Mladší ţiaci U13 

8. kolo Gbely – Kúty, v stredu 30.09.2020 o 16:15 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

7. kolo Koválov - Hlboké, vo štvrtok 08.10.2020 o 17:00 hod. 

8. kolo Brezová p. Br. – Cerová, v stredu 07.10.2020 o 17:00 hod. 

8. kolo Jablonica – Borský Mikuláš, vo štvrtok 01.10.2020 o 17:00 hod. 

8. kolo Hlboké – Unín, v stredu 07.10.2020 o 17:00 hod. 

8. kolo Kunov – Koválov, v pondelok 12.10.2020 o 17:00 hod. 

8. kolo Šajdíkove Humence – Mokrý Háj, 08.10.2020 o 16:30 hod. 

Skupina B 

8. kolo Brodské – Sekule, v utorok 29.09.2020 o 17:00 hod. 

Prípravky U9 

6. kolo Holíč – Moravský Sv. Ján, vo štvrtok 01.10.2020 o 17:00 hod. 

                  

                                       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 

Ospravedlnenia zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Ospravedlnení R: 

Sobota 03.10.2020 : Prelec (po 14.00hod), Kopúnek, Kahún 

Sobota 03.10. – nedeľa 04.10.2020 : Zelenka,Petrovič,Daniš,Kendi,Tubl,Hurbánek,  

 

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


Fyzické previerky: 

KR upozorňuje R do 30 rokov, že fyzické previerky sa odkladajú, nový termín bude zaslaný formou 

elektronickej pošty. 

Oznam R: 

KR  žiada R  neuvádzať počet divákov v zápise o stretnutí, resp. uviesť 0 (bez divákov). 

 

                                     Marián Bašnár 

                                       predseda KR              

 

IV.SPRÁVY DK : 

 

Vylúčený po ČK.  

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

U59 Erik Brunner 1208151, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO  dosp. Vylúčený za HNS – vzájomné 

udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu  v neprerušenej hre  podľa DP čl. 49/1b DS – 

pozastavenie výkonu športu na 4ssN, podľa DP čl.49/2b od 27.09.2020. 

U60 Enrique Malík 1309914, ŠK Baník Čáry  MO  dosp. Vylúčený za HNS – vzájomné udretie súpera 

nadmernou silou mimo súboja o loptu  v neprerušenej hre  podľa DP čl. 49/1b DS – pozastavenie 

výkonu športu na 4ssN, podľa DP čl.49/2b od 27.09.2020 

U61 Peter Hladký 1215814, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO  dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie 

súpera brankárom vo vyloženej gólovej príležitosti v súboji o loptu mimo pokutového územia podľa 

DP čl. 46/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 2ssN, podľa DP čl.46/2 od 28.09.2020. 

U62 Jakub Polák 1337058, ŠK Baník Čáry  MO  dor. Vylúčený za HNS – hanlivé a urážlivé výroky 

voči R po skončení stretnutia na hracej ploche podľa DP čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu 

na 4 týždne N, podľa DP čl.48/2b od 28.09.2020.  

U63 Denis Havel 1353343, ŠK Baník Čáry  MO  dor. Vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou 

silou v prerušenej hre  podľa DP čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne N, podľa DP 

čl.49/2a, čl. 34/3 a čl.39/1   od 28.09.2020.  

U64 Vladimír Daniel 1356031, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO dor. Vylúčený za HNS – sotenie súpera 

nadmernou silou v prerušenej hre  podľa DP čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne 

N, podľa DP čl.49/2a, čl. 34/3 a čl.39/1   od 28.09.2020.  

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast.výkonu športu  na 1 ss , čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 

U65 Enrique Malík 1309914, ŠK Baník Čáry  MO  dosp. od 28.09.2020  

DS po 5.ŢK 

 Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U66 Richard Neúročný  1298459 TJ Kopčany MO dosp. od 27.09.2020 

Oznam: 
U67FC Bradlan Košariská III.tr dosp. Pavel Jeřala 1285579. DK odstupuje vylúčeného hráča na 

doriešenie DK ObFZ Trenčín 

U68 TJ Druţstevník Unín MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k 

zraneniu domáceho hráča č.16 Ferdinand Buček 1219223 v stretnutí 8.kola Unín – Š.Humence  do 

05.10.2020.  

U69 Pavol Krč 1244385 TJ Kerko Šajdíkove Humence MO dosp.DK pozastavuje výkon športu do 

vyriešenia prípadu( zranenie hráča č.16 Ferdinand Buček)podľa DP č.43/1,4 

U70 Ján Mindek 1152966, TJ Družstevník Rovensko II.tr  dosp.DK berie na vedomie podnet podaný 

cez ISSF systém a rozhodla: na základe  rozhodnutia odvolacej komisie, ktorá zmenila naše 

rozhodnutie – rozhodnutie zastavila , DK ruší uznesenie č.U12 v plnom rozsahu .  

Zverejnenie US OK nie je v kompetencii DK  

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 



V.SPRÁVY Odv.K : 

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Senica, ako odvolací orgán príslušný 

podľa čl. 51 Stanov Oblastného futbalového zväzu Senica a čl. 80 Disciplinárneho 

poriadku SFZ, o odvolaní Jána Mindeka (1152966) proti rozhodnutiu Disciplinárnej 

komisie Oblastného futbalového zväzu Senica č. U 12 zverejnenému v Úradnej správe 

č. 6/2020-2021 zo dňa 13.08.2020, takto r o z h o d l a : 

Odvolacia komisia podľa 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku SFZ mení 

rozhodnutie Disciplinárnej komisie ObFZ Senica č. U 12 zverejnené v Úradnej správe č. 

6/2020-2021 zo dňa 13.08.2020 tak, že konanie podľa čl. 78 ods. 5 písm. b) 

Disciplinárneho poriadku SFZ zastavuje, nakoľko podozrenie z disciplinárneho 

previnenia nebolo preukázané. 
 
                                        JUDr. Eduard Jurovatý, v. r. 

                                         Predseda OK ObFZ 

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU 

 

Sekretár oznamuje FK, že v dňoch 1.a 2.10.2020  / štvrtok – piatok /  bude sekretariát zatvorený. 

Úradná správa ObFZ 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/

