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

č. 15  / 2020 – 2021  zo dňa 15.10.2020 

 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zrušené zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Vzhľadom k aktuálnym nariadeniam štátnych orgánov, ktoré sme povinní rešpektovať, si Vám 

dovoľujem oznámiť, ţe ruším zasadnutie VV  plánované na deň 26.10.2020. 

2.Hlasovanie per rollam : 

VV hlasovaním per rollam / za : 7 / odsúhlasil návrh ŠTK na prerušenie súťaţí ObFZ Senica od  

15.10.2020 vo všetkých vekových kategóriách do odvolania. 

 

                                            Miroslav Guček 

                                            predseda ObFZ 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Pozastavenie všetkých súťaţí riadených ObFZ Senica 

ŠTK ObFZ Senica  na základe  nariadenia vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a Úradu 

verejného zdravotníctva , ako i odporúčania SFZ s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje 

súťaţe ObFZ vo všetkých vekových kategóriách.Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti ObFZ k 

dodrţiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaţí rozhodneme po uvoľnení 

opatrení zo strany štátnych orgánov SR. 

ObFZ Senica situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude 

okamţite informovať prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky www.obfzsenica.sk ako aj na 

facebookovej stránke Oblastný futbalový zväz Senica – oficiálna stránka. 

2.Výzva na úhradu zbernej faktúry : 

ŠTK oznamuje, ţe k 15. 10. 2020 ISSF eviduje nasledovných neplatičov za neuhradenie zbernej 

faktúry: Bukovec, Kunov, Šaj.Humence (dátum splatnosti bol 13. 10. 2020) 

Upozorňujeme na SP čl.83/ 1, čl.84/ b. 

3.Oznamy 

VII. liga Sportika Dospelí - Kontumácia 

10.kolo FK Smrdáky –TJ Druţstevník Smolinské, ŠTK na základe stanoviska HR stretnutie v zmysle SP 

čl. 82/dkontumujea v súlade so SP čl. 11/3 priznáva 3 body askóre dosiahnuté na ihrisku vprospech 

druţstva FK Smrdáky. ŠTK vzmysle RS časť B bod 25/ŠTK/f odstupuje druţstvo TJ Smolinské na DK 

ObFZ Senica snávrhom pokuty 100,- €. 

VIII. liga Sportika Dospelí - Kontumácia 

Uznesenie ŠTK ObFZ Trenčín: 10. kolo, FC Bradlan Košariská – TJ Druţstevník Bukovec, ŠTK berie 

na vedomie námietku TJ Druţstevník Bukovec. ŠTK pre porušenie SP MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 

body v prospech TJ Druţstevník Bukovec. ŠTK odstupuje FC Bradlan Košariská pre porušenie SP na 

DK s návrhom pokuty 70€. (SP čl. 11, čl. 81/1a, čl. 82/1f, čl. 52/n, RS čl. 21/n)10. kolo  

Upozornenie na SP čl. 12/1: V prebiehajúcom súťaţnom ročníku 2020/2021 sa jedná o v poradí 

druhú kontumáciu stretnutia zapríčinenú druţstvom FC Bradlan Košariská.V prípade tretej 

kontumácie dôjde k vylúčeniu druţstva zo súťaţe podľa SP čl. 12/1. 

4. Sportika Cup – zrušené ţrebovanie: 

Ţrebovanie 3.kola Sportika cupu  , ktoré sa malo uskutočniť v stredu 21.10.2020 je zrušené. 

Termín ţrebovania bude včas oznámený. 

5. Napomenutie: 

ŠTK napomína FK Smrdáky a  ŠK Petrova Ves za svojvoľné preloţenie mládeţníckeho stretnutia 

v kategórii Prípraviek U9 bez včasného oznámenia dohody riadiacemu orgánu súťaţe.V prípade 

opakovaného priestupku budú FK odstúpené na DK. 

 

                                            Ján Cigánek  

                                           predseda ŠTK 



 

IV.SPRÁVY DK : 

 

Vylúčený po ČK.  

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

U83 Martin Furko TJ Druţstevník Hradište pod Vrátnom II.tr dosp. Vylúčený za HNS –Kopnutie 

súpera nadmernou silou v prerušenej hre podľa DP čl. 49/1b  

DS – pozastavenie výkonu športu na 4ssN, podľa DP čl.49/2b, od 11.10.2020   

Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia - nepodmienečné pozast.výkonu športu na 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U84 Jozef Smolka 1339414, TJ Nafta Gbely  MO  dor. od 11.10.2020  

U85 Jozef Kopálek 1157147. TJ Druţstevník Popudinské Močidľany  MO  dosp. od 11.10.2020  

U86 Patrik Vizváry 1196458. TJ Druţstevník Rovensko  II.tr  dosp. od 11.10.2020  

DS po 5.ŢK  

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 
U87 Dávid Helt  1145447 TJ Slovan Dubovce MO dosp. od 11.10.2020 

U88 Alexander Maxian  1250997 FK Borský Svätý Jur MO dosp. od 12.10.2020 

Disciplinárne sankcie: 
U89 FC Sekule II,tr dosp.  RP 10,- € a pokuta 70,-€ podľa DPčl.71/1,71/3a 48/1c a podľa RS B čl.25 

bod j Vladimír Hujsa 1059502 – tréner , zákaz výkonu funkcie, zákaz výkonu športu a zákaz vstupu do 

priestorov umoţňujúcich styk s deleg.osobami na 4 ssN podľa DP č.48/2c,16/1,2 18/1 a 19/1 od 

12.10.2020   

U90 TJ Druţstevník Smolinské II.tr dosp. Na základe odstúpenia ŠTK - Spôsobenie predčasného 

ukončenia majstrovského stretnutia dospelých  pre nízky počet hráčov 10.kolo II.trieda FK Smrdáky -

TJ Druţst.Smolinské  podľa DPč64/1a.,DS –pokuta 100,-€podľa RS B ŠTK čl 25 bod f a RP 10,-€. 

Oznam: 
Na základe rozhodnutia VV ObFZ Senica zo dňa 15.10.2020 DK prerušuje všetky disciplinárne 

opatrenia udelené v súťaţnom ročníku 2020/2021 do odvolania – do začiatku prerušenej súťaţe. 

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, ţe  zmysle nariadenia SFZ v súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami 

Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu a športovým podujatiam, ţe  v termíne  

od 15.10.2020 do 31.10.2020 bude sekretariát zatvorený. 

V prípade potreby kontaktujte sekretára emailom , resp. telefonicky na tel.č.0905 723 251.  

 

Sekretár oznamuje FK, ktoré boli prihlásené v 2.ročníku Sportika cupu, ţe si môţu vyzdvihnúť zdarma 

na sekretariáte po dohode so sekretárom zdravotnícke brašne. 

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/

