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

č. 25 / 2021 – 2022  zo dňa 17.03.2022 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Výnimky a zmeny hracích časov 

VI. FELBER liga Dospelí 

Borský Sv. Jur – vždy v nedeľu striedavo ÚHČ dospelých a ÚHČ dorastu 

VIII. SPORTIKA liga Dospelí 

Predohrávka: 21. kolo Vrádište – Chvojnica, v sobotu 26.03.2022 o 14:30 hod.  

2. Oznamy ŠTK 

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

b) Odhlásenie mužstva zo súťaže: ŠTK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Petrova Ves o odhlásení 

družstva prípravky U9 zo súťaže. V zmysle SP čl. 12/2 budú všetky výsledky družstva v tabuľke 

anulované. ŠTK odstupuje v zmysle RS 2021/2022 časť B, bod 25/ŠTK/g prípad ŠK Petrova Ves na DK 

ObFZ Senica s návrhom pokuty 100,-€. 

c) Žreb nadstavbovej časti IV. liga Starší žiaci U15 

Skupina o víťaza: 1. kolo sobota 26.03.2022  

10:00 Mor.Sv.Ján – Dojč, Šaštín – Rybky, Hlboké – Kúty, 12:00 Pop.Močidľany - Štefanov  

2. kolo sobota 02.04.2022  

10:00 Dojč – Šaštín, Rybky – Hlboké, Štefanov – Kúty, 12:30 Pop.Močidľany – Mor.Sv.Ján 

Skupina o umiestnenie: 1. kolo sobota 02.04.2022 

10:00 Mokrý Háj – Kunov, Cerová – Kopčany, Bor.Mikuláš - Jablonica 

3.Finále Sportika cupu 

Termín a miesto finálového stretnutia III.ročníka Sportika cupu bude určené na aprílovom zasadnutí 

VV, kde budú pozvaní i zástupcovia FK Jablonice a Kopčian. 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

                 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenia zasielať na emailovú adresu :  kr.obfzsenica@gmail.com 

Ospravedlnenia zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Ospravedlnenie R: 

Sobota 19.3.2022 : Tubl Milan 

Seminár RaDZ: 

KR pozýva na náhradný seminár (licencie A)  dňa 22.3.2022 o 16,40 hod R Fekete Mário, Thao Tran 

Dinh.Úspešné absolvovanie seminára je súčasťou predlženia licencie A - pokračovanie v činnosti R. 

Predvolanie : 

KR pozýva na zasadnutie dňa 22.3.2022 o 16,10 hod DZ Machlica Milan, účasť povinná! 

KR pozýva na zasadnutie dňa 22.3.2022 o 16,20 hod R Štora Ivan, účasť povinná! 

Obsadenie R, DZ : 

KR žiada delegované osoby o sledovanie obsadenia R/DZ, ktoré bude uverejnené najneskôr v stredu 

na najbližšie stretnutia o víkendu na, www.obfzsenica.sk  / ROZHODCOVIA / Obsadenie rozhodcov 

Zmeny v obsadení budú uverejnené najneskôr v piatok do 16,00 hod (označené žltou farbou),  

po 16,00 hod telefonicky ( prípadne sms ). 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

 

 

 

 

mailto:kr.obfzsenica@gmail.com


IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

U159 Roman Konečný 1145448 TJ Iskra Holíč MO dospelí 

DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U141, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 

písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 

16.03.2022 do 30.06.2022. 

U160 Filip Pagáč 1259273  FK Smrdáky  II.trieda dospelí DK berie na vedomie žiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloženej U116, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku DS  (1stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 16.03.2022 do 30.06.2022    

Disciplinárne sankcie: 

U161 OFK Mokrý Háj MO Starší žiaci. Na základe odstúpenia ŠTK  - Vzdanie majstrovského 

stretnutia  žiakov 13 kolo  TJ Družstevník Dojč  - OŠK Mokrý Háj podľa DP č59  

DS – pokuta 20,- € na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod c  a RP 5,- € 

U162 ŠK Petrová Ves Prípravky U9. Na základe odstúpenia ŠTK  - Odhlásenie družstva  prípraviek 

U9 zo súťaže podľa DPč64/1a  

DS – pokuta 100,- €  na návrh ŠTK,  podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod g  a RP 5,- € 

 

                                          Ľuboš Štora 

                                          predseda DK 

 

V.SPRÁVY TMK 

 

Na zasadnutí TMK ObFZ  Senica, ktoré  sa uskutočnilo dňa 14.3.2022 o 10,oo hod. v Skalici bolo  

schválené konanie seminára na predĺženie –  UEFA Grassroots “C“ licencie.      

Termín a miesto bude oznámené v nasledujúcich ÚS. 

 

                                           Andrej Fišan 

                                            predseda TMK 

 

VI.SPRÁVY MATRIKY  

 

RaPP SFZ - Článok 19 - Registračné obdobia 

2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

Aby bola žiadosť podľa odseku 2 spracovaná v rámci jedného z registračných období, musí sa 

hráč v súlade s článkom 18 ods. 8 a klub v súlade s článkom 18 ods. 9 vyjadriť najneskôr v posledný 

deň daného registračného obdobia; inak príslušná matrika transfer nevykoná. 

 

Pri zahraničnom transfere je klub povinný doručiť matrike SFZ : 

a/ vyplnené tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ – ISSF – dokumenty 

b/ fotokópiu dokladu totožnosti hráča / pas, OP/ 

Pri prestupe s obmedzením je materský klub oprávnený sa vyjadriť do 10 dní od schválenia žiadosti  

hráčom.Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s prestupom súhlasí a matrika  

transfer vykoná / RsPP čl.18/13/. 

 

                                          Miroslav Maca 

                                          sekretár ObFZ 

 

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/

