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

č. 14  / 2020 – 2021  zo dňa 08.10.2020 

 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV ObFZ  sa uskutoční dňa 26.10.2020 (pondelok )  o 17,0 hod. 

2.Stanovisko na dopis J.Mindeka: 

Prejednanie  požiadaviek zaslaných emailovou poštou predsedovi ObFZ  bude zaradené na  

najbližšie zasadnutie VV dňa 26.10.2020. 

  

                           Miroslav Guček 

                           predseda ObFZ 

 

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 FelberDospelí 

Skupina A 

14. kolo Oreské – Cerová, v sobotu 07.11.2020 o 14:00 hod. 

IV. liga Starší ţiaci U15 

Skupina A 

9. kolo Oreské – Dojč, v stredu 14.10.2020 o 16:00 hod. 

Prípravky U11 

Skupina B 

9.kolo FK TJ Kúty B –TJ Iskra Holíč,za nenastúpenie družstva domácich na stretnutie, ŠTK stretnutie 

kontumuje ,SP čl.82/b, SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Iskra Holíč. 

ŠTK v zmysle RS 2020/21 , B/ 25/ŠTK/d prípad Kúty odstupuje na DK , s návrhom pokuty 20,-€. 

9. kolo Sekule – Kúty A, v stredu 21.10.2020 o 16:00 hod. 

Prípravky U9 

9. kolo Kunov – Kúty, v stredu 14.10.2020 o 17:00 hod. 

3. Odhlásenie druţstva zo súťaţe 

ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Dr. Unín o odhlásení družstva dorastu zo súťaže. ŠTK odstupuje 

v zmysle RS 2020/21 B/ 25/ŠTK, g) prípad TJ Dr. Unín na DK ObFZ s návrhom pokuty 120,-€. 

4. Sportika Cup – pozvánka na ţrebovanie: 

Pozývame zástupcov FK, ktoré postúpili do 3.kola Sportika cupu  na žrebovanie,ktoré sa uskutoční  

v stredu 21.10.2020 o 17:00 hod. v zasadačke Jednoty 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 

Ospravedlnenia zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Ospravedlnení R: 

Sobota 10.10. – nedeľa 11.10.2020 : Zelenka,Petrovič,Daniš, Kendi, Tubl, Hurbánek, Jablonický,  

Do prihlásenia : Dzindzik Pavol 

Odstúpenie R na DK: 

KR odstupuje R Mráz Pavol na DK s návrhom na pokarhanie, na základe správy DZ 

(4.10.2020, 9.kolo, 8.liga dospelí, Bukovec – Kostolné) 

Pochvala – FK Bor.Sv.Jur : 

R Mráz, AR1 Čech, AR2 Hušek (VI.liga dospelí, 9.kolo, Kopčany – Bor.Sv.Jur) 

Pochvala – TJ Bukovec : 

R Mráz, AR1 Rusinko (VIII.liga dospelí, 9.kolo, Bukovec – Kostolné) 

Vetácia rozhodcu : 

KR berie na vedomie žiadosť FK TJ Kúty. 

 

                                     Marián Bašnár 

                                       predseda KR              

 

IV.SPRÁVY DK : 

 

Vylúčený po ČK. 

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

U71 Pavol Krč 1244385 TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr dosp.  

Vylúčený za HNS – DK  na základe vyjadrenia  U68 , U69 a zápisu o stretnutí - Kopnutie súpera 

nadmernou silou mimo súboja o loptu  z následkom, ktorého prišlo zraneniu domáceho hráča č.16 a 

ktorá má za následok práceneschopnosť  podľa DP čl. 49/1c  

DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace nepodmienečne s prerušením, podľa DP čl.49/2c, 34/7 

od 28.09.2020  a prerušením od 08.11.2020 do 13.03.2021 

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia– nepodmienečné pozast. výkonu športu na 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U72 Radoslav Jurčík 1121257, TJ Družstevník Vrádište  III.tr  dosp. od 04.10.2020  

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 
U73 Dominik Mihál 1320035, TJ Družstevník Unín  II.tr dosp. DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U50, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

U74 Tomáš Velický 1157215, TJ Družst. Lakš.Nová Ves  MO dosp.. DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U51, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

U75 Roman Velický 1108359, TJ Družst.Lakšárska Nová Ves  MO dosp.. DK berie na vedomie 

žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U52,  čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

U76 Erik Benkovič 1269319, TJ Slavoj Moravský Svätý  Ján  MO dosp. DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U53, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

U77 Michal Ferenčík 1310963, FK Borský Svätý Jur  MO dosp DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U45, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

U78 Peter Hladký 1215814, TJ Spartak Šaštín - Stráže  MO  dosp. DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U61, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020.     

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


U79 Denis Havel 1353343, ŠK Baník Čáry  MO  dor  DK berie na vedomie žiadosť menovaného 

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

zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 07.10.2020 do 31.12.2020     

Disciplinárne sankcie: 
U80 TJ Druţstevník Unín MO dor. Odhlásenie družstva dorastu zo súťaže podľa DPč.64/1a  

DS –pokuta 120,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.25 bod g a RP 5,-€ 

U81 FK TJ Kúty B  U11 prípravka. Na základe odstúpenia ŠTK  - Nenastúpenie na majstrovské 

stretnutie  prípraviek 9 kolo FK TJ Kúty B - TJ Iskra Holíč podľa DP č59  

DS – pokuta 20,-€  podľa RS ŠTK čl 25 bod d a RP 5,- € 

U82 Pavol Mráz 1044630 Rozhodca. Na základe odstúpenia KR –na základe správy delegáta zväzu  

zo stretnutia 09.kola TJ Družstevník Bukovec – OŠK Slovan Kostolné podľa DP č.64/1a . 

DK trestá DS – pokarhaním  a RP 10,- € podľa DP čl.11/1,2,3,4 

 

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 FK, ktoré boli prihlásené v 2.ročníku Sportika cupu, že si môžu vyzdvihnúť zdarma 

na sekretariáte v prac.dňoch v čase 9,oo – 14,oo hod. zdravotnícke brašne. 

Kontaktujte sekretára 0905 723 251. 

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/

