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

č. 2 / 2021 – 2022  zo dňa 23.07.2020 

 

I.SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE  

 

Odvolacia komisia ObFZ Senica podľa čl. 51 ods. 12 Stanov ObFZ Senica s poukazom na čl. 85 ods. 2 

písm. d) Disciplinárneho poriadku SFZ na základe odvolania OFK Mokrý Háj ruší rozhodnutie 

Športovo-technickej komisie ObFZ Senica č. SE-STK-2021/2022-0071 zo dňa 19.07.2021 a vracia vec 

Športovo - technickej komisii ObFZ Senica na nové konanie a rozhodnutie. 

 

                                   Peter Mihál 

                                  Člen Odv.komisie 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. OFK Mokrý Háj – Elektronická prihláška do súťaže:VI.ligaFelber dospelých ObFZ Senica 

a) ŠTK ObFZ Senica na základe prijatého uznesenia VV ObFZ Senica zo dňa 16.7.2021, 

zaevidovaných stanovísk prostredníctvom ISSF od futbalových klubov zaradených do VI.ligyFelber 

dospelých ObFZ Senica, ako aj v zmysle Súťaţného poriadku SFZ článok 17 bod 6, ZAMIETA 

prihlášku OFK Mokrý Háj do uvedenej súťaţe. ŠTK ObFZ Senica navrhuje zaradiť muţstvo OFK 

Mokrý Háj do VIII.ligy SPORTIKA dospelých ObFZ SE - MY, k čomu je potrebné, aby OFK Mokrý 

Háj prostredníctvom ISSF zaevidoval Elektronickú prihlášku do súťaţe najneskôr do 20.07.2021 o 

12:00 hod. 

b) Voči uzneseniu ŠTK ObFZ Senica č. SE-STK-2021/2022-0071 podal OFK Mokrý Háj dňa 

20.07.2021 odvolanie, ktoré bude posúdené na Odvolacej komisii ObFZ Senica. 

2.Výnimky hracích časov 

VI. FELBER liga Dospelí 

Skupina A 

7. kolo Pop. Močidľany – Sobotište, v nedeľu 05.09.2021 o 16:00 hod. 

Skupina B 

2. kolo Moravský Sv. Ján – Borský Mikuláš, v nedeľu 01.08.2021 o 14:00 hod. 

VI. liga Dorast U19 

Skupina A 

1. kolo Rybky – Cerová, v nedeľu 08.08.2021 o 13:30 hod. 

2. kolo Cerová – Dojč, v nedeľu 15.08.2021 o 12:30 hod. 

5. kolo Radošovce – Cerová, v nedeľu 05.09.2021 o 12:30 hod. 

IV. liga Starší žiaci U15 

Skupina A 
4. kolo Hlboké – Dojč, vo štvrtok 26.08.2021 o 17:00 hod. 

Skupina B 

7. a 14. kolo Kopčany – Šaštín, v obrátenom poradí, v sobotu 18.09.2021 o 13:00 hod. v Šaštíne, 

v sobotu 06.11.2021 o 10:00 v Kopčanoch 

13. kolo Moravský Sv. Ján - Štefanov , v sobotu 30.10.2021 o 10:00 hod. 

IV. liga Mladší žiaci U13 

7. a 14. kolo Gbely – Šaštín, v obrátenom poradí, v nedeľu 19.09.2021 o 10:00 hod. v Šaštíne, 

v nedeľu 07.11.2021 o 10:00 hod. v Gbeloch 

Prípravky U11 

Skupina B 

7. kolo Moravský Sv. Ján – Borský Sv. Jur, v sobotu 18.09.2021 o 13:30 hod. 

9. kolo Moravský Sv. Ján - Brodské, v nedeľu 03.10.2021 o 10:00 hod. 

13. kolo Moravský Sv. Ján – Holíč B, v nedeľu 31.10.2021 o 10:00 hod. 

Petrova Ves – vţdy v sobotu o 10:30 hod. 

Gbely – vţdy v sobotu o 10:00 hod. 

Holíč A – vţdy v sobotu o 10:00 hod. 

 



Prípravky U9 

Gbely – vţdy v sobotu o 12:00 hod. 

Holíč – 2. a 4. kolo v sobotu o 14:00 hod. 

3. Upozornenie na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

Spustenie súťaţí je v súčasnosti regulované vyhláškou ÚVZ SR č. 223/2021 a aktuálnym COVID 

semaforom pre šport. Pri tomto usmernení vychádzame z toho, ţe od pondelka 19.7.2021 sú v stupni 

monitoringu z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID – 19 všetky okresy v SR zelené.  

COVID19 - treba sa riadiť platnými opatreniami a nariadeniami UVZ SR  

link:https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-

opatrenia&catid=256:uvod - viď podujatia )  

a) Podľa SP čl. 55/1 usporiadateľom jednotlivých stretnutí sú domáce kluby(uvedené vo vyţrebovaní 

na prvom mieste), ktoré by mali postupovať v súlade s priloţeným usmernením. 

b) Štart hráča bez potvrdenia o vakcinácii alebo o testovaní podľa SP čl. 52 nie je dôvodom pre 

kontumáciu stretnutia. 

4. Oznamy ŠTK 

a) Aktuálne platné termíny stretnutí: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-senica/ 

b) ŠTKupozorňuje FK na povinnosť predloženia vyplnených  tlačív,oprávňujúcich  štart  hráča  vo  

vyššej vekovej kategórii (tzv.ostaršenie hráča je  platné 1 rok),rozhodcovi stretnutia a mať ho 

k dispozícii ešte pred zaradením hráča do nominácie na prvé majstrovské stretnutie vo vyššej 

kategórii. 

c) ŠTK upozorňuje FK na čl.50 SP  bod 1 – zdravotná spôsobilosť: „Hráč je povinný mať potvrdenie 

o lekárskej prehliadke, preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok“. Klub 

je povinný predloţiť potvrdenie o lek. prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu. 

d) V regionálnej súťaţi a oblastnej súťaţi môţu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaţí dohodu o 

striedavom  štarte  hráča  vekovej  kategórie  ţiakov  alebo  dorastu  za  oba  kluby  v  danej  vekovej 

kategórii. Platnosť dohody skončí vţdy skončením súťaţného ročníka. Klub môţe uzatvoriť v jednom 

súťaţnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje druţstvo. 

e) ŠTK schvaľuje striedavý štart hráča:Michal Zeithaml(ŠK Ţolík Malacky - TJ Slavoj Moravský Sv. 

Ján) vkategórii dorastU19pre súťaţný ročník 2021/2022. 

f) ŠTK schvaľuje FK Bradlan Brezová pod Bradlom pre domáce stretnutia v kategórii prípraviek U11 

v prípade nepriaznivého počasia vyuţiť ako náhradnú hraciu plochu ihrisko s umelým povrchom. 

 

                                      Ján Cigánek  

                                      predseda ŠTK 

 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnení R: 

Sobota, nedeľa 24.-25.7.2021 – Kahún, Mráz, Prelec, Černek         Nedeľa 25.7.2021 – Thao, Lapoš 

Členský poplatok R - ISSF : 

KR upozorňuje R Čech Jozef o vygenerovanie členského poplatku R (11 €)  v účte ISSF pre nový 

súťaţný ročník 2021/2022 (podrobný postup bol zaslaný e-mailom). Bez vygenerovania a následné 

úhrady členského poplatku nebude moţné delegovať na MFS 2021/2022. 

Oznam R: 

KR upozořnuje R (ZsFZ), ktorí ešte neodovzdali dotazník a neuzatvorili dohodu s ObFZ Senica aby 

tak urobili čo najskôr a kontaktovali sekretára ObFZ ! 

KR oznamuje, ţe od 1.6.2021 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2021/2022  

(s účinnosťou od 1.7.2021 resp. začiatku nového súťaţného ročníka 2021/2022). Ich detailná verzia je  

zverejnená na  https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry  

Vetácia R: 

KR berie na vedomie ţiadosť ISSF od TJ Druţstevník Popudinské Močidľany. 

Upozornenie: 

KR upozorńuje DO na vykonanie lekárskej prehliadky a predloţenie potvrdenia na sekretariát ObFZ – 

obratom!Bez lekárskeho potvrdenia (stačí obvodný lekár) nebude možné  pokračovať v činnosti R.  

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry


Zároveń KR upozorňuje na dodržiavanie Usmernenia UVZ SR: 

:https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-

opatrenia&catid=256:uvod - viď podujatia )  

 

                                       Marián Bašnár 

                                       predseda KR            

 

VI.SPRÁVY MATRIKY 

 

Matrikár upozorňuje na novelizáciu RaPP , ktorá platí od 8.06.2021. 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

U01 TJ Družstevník Osuské  III.tr dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné 

stanovisko k závaţnému zraneniu- zlomeniu nohy domáceho hráča č.11 Dalibor Králik 1140972 

stretnutí 01.kola Sportika cup TJ Druţstevník Osuské – TJ Tatran Jablonica  do 20.07.2021. 

U02 Jakub Štefanka 1309326, TJ Tatran Jablonica MO dosp. Vylúčený za HNS – kopnutie  súpera 

nadmernou silou v súboji o loptu s následným zranením domáceho hráča ktoré viedlo k 

práceneschopnosti  podľa DP čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace N, podľa DP 

čl.45/2b a 17/6  od 19.07.2021 do 18.09.2021 

Oznam: 

DK na základe rozhodnutia VV ObFZ Senica zo dňa 24.05.2021 a následne rozhodnutia ŠTK ObFZ  

Senica US  č.17  zo dňa 26.05.2021 o ukončení futbalových súťaţí pre ochorenie COVID – 19  

s preukázaním na čl14/1Stanov SFZ rozhodla, ţe všetky disciplinárne sankcie ktoré udelila DK  ObFZ  

Senica,  pozastavenie výkonu športu a funkcie uloţené  do 30.06.2021 podľa DP 37/3,5,6 , DP  

41/1,2,3,4 a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu a funkcie  podľa DP , ktoré doposiaľ  

neboli vykonané, sa uvedeným dňom povaţujú za vykonané – rušia sa.                                                                                                                                                  

Disciplinárne opatrenia a sankcie ktoré udelila DK SFZ, ZsFZ a DK ObFZ Trenčín , pre tieto sankcie  

platia rozhodnutia príslušných disciplinárnych komisii. 

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.1,2 DP ) 

 

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.  

                     

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod
http://www.obfzsenica.sk/

