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

č. 21 / 2021 – 2022  zo dňa 12.02.2022 

 

1.SPRÁVY VV ObFZ 

 

1.Zasadnutie VV 

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 28.2.2022 / pondelok/ o 17,00 hod. v sídle ObFZ Senica. 

Predsedovia OK v čase uvedených na pozvánke,ktorá bude zaslaná emailovou poštou. 

2.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  - oproti EURO domu. 

/ Parkovanie pri šport.hale pri aut.st., resp.parkovisko vedľa Euro domu/ 

Pozvánka bola zaslaná 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 súťaž.ročníku 2022/ 23. 

Za každý FK môže 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 

VIII. SPORTIKA liga Dospelí 

Dojč – vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

2. Oznamy ŠTK 

a) ŠTK vyzýva FK k podaniu žiadostí o výnimky UHČ pre jarnú časť ročníka 2021/2022 cez ISSF:  

- VI.FELBER liga dospelí: do 26.2.2022  

- pre všetky ostatné súťaže do 01.03.2022.  

b) ŠTK upozorňuje  kluby,  že  podania  zaevidované  do uvedených  termínov budú  riešené  bez 

poplatkov. Po tomto termíne budú poplatky účtované v zmysle Rozpisu súťaží. 

c) ŠTK  upozorňuje  na  obmedzenie  pre  hracie časy  mládežníckych  stretnutí najneskôr  3  hod. 

pred  UHČ dospelých. Výnimku z tohto pravidla na HČ 2,5 hod. pred UHČ dospelých majú 

mládežnícke stretnutia, ktoré sú hrané ako predzápas kategórie dospelých a pre hostí sú k dispozícii 

aspoň 2 šatne. Ďalšiu  výnimku  z tohto  pravidla  majú kategórie  U9,  U11  a U13  (stretnutia  

rozhodujú  laici),  kde k žiadosti o neskorší hrací čas je potrebné prostredníctvom ISSF predložiť 

dohodu oboch klubov. 

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

e) ŠTK vyzýva FK na predloženie dohody náhradného termínu pre odložené stretnutia z jesennej časti 

do 02.03.2022, inak termín nariadi ŠTK v zmysle SP čl.37 / 1,2, SP čl. 69 odst.3.  

Prípravky U9: Hlboké – Petrova Ves 

Prípravky U11: Štefanov – Rybky, Bor.Mikuláš – Radošovce, Brezová p.Br. – Rybky, Štefanov – 

Bor.Mikuláš, Šaštín – Petrova Ves 

Mladší žiaci U13: Borský Mikuláš – Kúty, Kúty – Gbely, Borský Mikuláš – Šaštín, Gbely – Radošovce, 

Gbely - Šaštín 

Starší žiaci U15: Šaštín – Kúty, Dojč – Mokrý Háj 

VI. Felber liga dospelí, skup. A: Oreské – Dubovce, Jablonica – Pop.Močidľany, Oreské – Jablonica, 

Hlboké – Rybky, skup. B: Stráže – Bor.Mikuláš 

3.Zmeny štatutárov FK 

ŠTK žiada 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 , že seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Senica sa uskutoční  

dňa 26.2.2022 o 8,oo hod. , zasadačka rešt.Maldini v Senici / areál štadióna FK Senica/. 

Prezentácia bude prebiehať od 08.15 hod. 

Účasť na seminári je povinná pre deleg.osoby z dôvodu predĺženia 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 žiada 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. 

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

2.Kontakt na KR 

KR oznamuje novú emailovú adresu pre zasielanie ospravedlnenia a a kontakt na členov KR : 

kr.obfzsenica@gmail.com 

Žiadame delegované osoby, aby používali uvedenú emailovú adresu. 

 

                                            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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