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

č. 20 / 2021 – 2022  zo dňa 10.02.2022 

 

1.SPRÁVY VV ObFZ 

 

1. Zloženie odborných komisií. 

Výkonný výbor  na svojom zasadnutí dňa 7.2.2022  v zmysle predloţených návrhov zo strany členov 

ObFZ na volenú funkciu zvolil predsedov a členov odborných komisií : 

 

ŠTK – predseda Ján Cigánek, členovia Boris Malík , Ján Lapoš 

KR – predseda Marián Bašnár, členovia Peter Tokoš, Adrián Šturdík 

TMK – predseda Andrej Fišan, členovia Adam Ambra,Pavol Junek,Tomáš Míša,Eduard Pagáč  

EkK- predseda Juraj Smolár, členovia Jaroslav Slaný, Jozef Hrica 

DK – predseda Ľuboš Štora,členovia Peter Samek, Branislav Dutka 

RK – predseda Jozef Mikuš, členovia Ingrid Tripšanská, Ľubomír Vanek 

OdvK –predseda Miroslav Guček, členovia Lukáš Juráň, Jozef Šrámek 

 

2.Nahlásenie kandidátov do disciplinárnej komisie 

VV vyzýva funkcionárov FK, aby v termíne do 13.2.2022 do 23,59 hod. zaslali písomný návrh 

kandidátov do DK na doplnenie orgánu zabezpečenia spravodlivosti o 2 členov, ktorých zvolí VV 

na marcovom zasadnutí VV. 

 

3.Pozvánka na stretnutie štatutárov FK MO - VI.Felber ligy dospelí 

V zmysle uznesenia a rokovania VV , pozývame zástupcov FK, hrajúcich VI.Felber ligu dospelých 

a FK Baník Brodské na pracovné stretnutie , ktoré sa uskutoční dńa 21.2.2022 o 17,30 hod./ pondelok/ 

v Senici,kaviareń Positivo Café na Hviezdoslavovej ulici 484 / 6  / bytový dom ako je kniha na hlavnej 

kriţovatke/ 

Pozvánka bude doručená emailovou poštou.  

Účasť zástupcu FK je žiadúca! 

Stretnutia sa zúčastnia i funkcionári ZsFZ vedení predsedom P.Kováčom. 

Na programe je hlavným bodom otvorenie V.ligy západ v novom súťaţ.ročníku 2022/ 23. 

Za kaţdý FK môţe byť prítomná iba jedna oprávnená , resp. poverená osoba.  

Vstup do miestnosti s respirátorom na tvári. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Výnimky z hracích časov 

ŠTK oznamuje FK, ţe môţu cez ISSF začať podávať výnimky pre jarnú časť súťaţ.roč.2021/22. 

Termíny bezplatných uzávierok podania výnimiek bude oznámený v ÚS č. 21 

ŠTK upozorňuje, ţe stretnutia sa zásadne predohrávajú. 

Dohoda musí byť schválená ŠTK . 

Stretnutia hrané v týţdni sa môţu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.ŠTK neodsúhlasí dohrávať 

majstr.stretnutia po skončení posledného kola jednotlivých kategórií. 

 

2.Zmeny štatutárov FK 

ŠTK ţiada FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov a funkcionárov, aby ich zaslali na ŠTK a zaevidovali 

v ISSF. 

                                              Ján Cigánek 

                                              predseda ŠTK 

                             

 

 

 

 

 



III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

1.Seminár rozhodcov  

KR oznamuje všetkým R ObFZ Senica , ţe seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Senica sa uskutoční  

dňa 26.2.2022 o 8,oo hod. v Senici. 

Prezentácia bude prebiehať od 08.15 hod. 

Miesto seminára bude oznámené v ÚS č.21 a emailovou poštou. 

Účasť na seminári je povinná pre deleg.osoby z dôvodu predĺţenia licencií rozhodcov. 

Na seminári budú podpísané dohody o prac.činnosti na rok 2022. 

Absolvovanie seminára je podmienkou k zaradeniu  R a nominácii na majstr.stretnutia v jarnej časti. 

KR ţiada všetkých R a DZ  o dôsledné štúdium zmien Pravidiel futbalu, ktoré vstúpili do platnosti 

01.07.2021: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/01/pravidla-futbalu-2021-22-

slovenska-verzia-aktualizacia-12-1-2022.pdf 

 

Účastnícky poplatok vo výške 15,-€  je potrebné uhradiť na účet ObFZ Senica v termíne do 21.2.2022. 

 Ţiadame rozhodcov ZsFZ z nášho ObFZ, aby kontaktovali sekretára  za účelom podpisu DPČ. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa  

ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.    
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