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

č. 30 / 2021 – 2022  zo dňa 21.04.2022 

 

 

I.SPRÁVY VV ObFZ 

 

1.Stretnutie štatutárov FK MO - VI.Felber ligy dospelí 

V pondelok  25.apríla  o 17,oo hod. sa uskutoční v Senici, kaviareń Positivo Café,Hviezdoslavova ul  / 

oproti Orange kanc/ .spoločné stretnutie klubov ObFZ Senica a ObFZ Trnava, ktorí prejavili záujem 

hrať V. ligu Západ. Hlavným bodom  je otvorenie V.ligy západ v súťaž.ročníku 2022/ 23. 

Za každý FK môže byť prítomná iba jedna oprávnená , resp. poverená osoba.  

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

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Zmeny hracích časov 

VI. Felber liga dospelých 

Skupina o víťaza 

3. kolo Mokrý Háj – Stráže, v nedeľu 24.04.2022 o 16:00 hod. 

VII. Sportika liga dospelých 

Unín – v nadstavbovej časti vždy v nedeľu, striedavo ÚHČ dospelých a ÚHČ dorastu  

Prípravky U11 

Skupina A 

16. kolo Brezová p.Br. – Borský Mikuláš, v utorok 10.05.2022 o 17:30 hod. 

18. kolo Koválov – Kunov, v stredu 20.04.2022 o 17:00 hod. 

18. kolo Rybky – Borský Mikuláš, vo štvrtok 28.04.2022 o 17:30 hod. 

Skupina B 

18. kolo Kopčany – Petrova Ves, v pondelok 25.04.2022 o 16:00 hod. 

19. kolo Sekule – Borský Sv. Jur, v sobotu 23.04.2022 o 14:00 hod. 

Prípravky U9 

16. kolo Šaštín – Moravský Sv. Ján, v piatok 22.04.2022 o 17:00 hod. 

2. Oznamy ŠTK 

a) Kontumácia: VIII. Sportika liga dospelých 

18. kolo Vrádište – Osuské, na základe stanoviska HR (predčasné ukončenie stretnutia z dôvodu 

nízkeho počtu hráčov hostí) ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 82/1g, v zmysle SP čl. 11/3 

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Druž. Vrádište. ŠTK v zmysle RS 2021/2022 časť 

B, bod 25/ŠTK/f prípad TJ Druž. Osuské odstupuje na DK ObFZ Senica s návrhom pokuty 100,- €. 

Upozornenie: ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Osuské, že sa jedná v poradí o druhú kontumáciu 

v tomto súťažnom ročníku a po prípadnej tretej kontumácii bude družstvo dospelých v súlade so 

Súťažným poriadkom SFZ automaticky vylúčené zo súťaže. 

b) Kontumácia: VI. liga Dorast U19 

18. kolo Oreské - Kunov, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Druž. Kunov.Stretnutie kontumuje 

podľa SP čl.82/1b, v zmysle SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FK Oreské. 

ŠTK v zmysle RS 2021/2022 časť B, bod 25/ŠTK/d prípad TJ Kunov odstupuje na DK s návrhom 

pokuty 20,- € a v zmysle RS časť B, bod 25/ŠTK/h nariaďuje dokladovať úhradu v prospech FK Oreské 

v sume 40,- € v termíne do 10.05.2022. 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenie R 23.-24.4.2022 : 

Sobota : Prelec po 14,00, Mráz Pavol do 15,00 (všetci ZsFZ) , Tubl Milan 

Sobota, nedeľa :Babic Patrik (do prihlásenia), Štora Ivan, Jablonický Lukáš, nedeľa : Matúš  



Otvorenie ZoS ISSF : 

KR žiada delegované osoby, aby v prípade zistenia nezrovnalostí v zápise o stretnutí po jeho 

uzatvorení ISSF,zaslali žiadosť o otvorenie zápisu formou podania na komisiu KR ( s dôvodom 

o otvorenie zápisu ).Bez podania na KR s odôvodnením nebude zápis o stretnutí otvorený. 

Pochvala R/AR: 

KR berie na vedomie pochvalu na R Dzindzik st., AR1 Michalička, AR2 Bednár  od  FC Dr. Rybky  

(17.4.2022, 2.kolo nadstavby, VI.liga dospelí, Čáry-Rybky) 

Odstúpenie R na DK : 

KR na základe vlastných zistení odstupuje R Matúša Františka na DK za Porušenie štatútu R a 

nedostavenie sa na predvolanie KR, bez ospravedlnenia). 

Oznam: 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade udelenia OT ( ŽK, 2.ŽK/ ČK ) členom realizačného 

tímu uviedli danú skutočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tiež zaslali 

podanie na komisiu DK. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade neuvedenia neprístojností pred, počas, po skončení 

stretnutia alebo neuvedenia (či úmyselne nesprávne) OT do zápisu o stretnutí, budete odstúpení na DK 

(návrh pokuty min. 30,- € ) !!! 

KR doporučuje rozhodcom, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR (i príp. DZ) 

a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia. 

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 ). 

Výzva : 

Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili 

na sekretariáte ObFZ Senica, Sadova 638/43 Telefón: 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR 

Telefón: 0905 795 284. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

DS po 5 ŽK 

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 

U197 Dominik Chvátal  1250386 TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO dospelí od 18.04.2022 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 

U198 Adam Beňo  1296840 FC Družstevník Rybky MO dospelí  DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U167, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 20.04.2022 do 31.08.2022  

U199 Alexandar Krulj  1415755 FC Družstevník Rovensko II.tr dospelí  DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U168 a rozhodla , že žiadosť zamieta. 

Disciplinárne sankcie: 

U200 FC Družstevník Hlboké MO dorast DK na základe stanoviska DO a klubu U196  za HNS 

trénera –urážlivé výroky voči R  na hracej ploche  podľa čl.71/1, 71/3,a,d,f, 37/3, 48/1c DP trestá:  

DS – pokuta 50,-€ a RP 5.-€ podľa čl.9/1c,12/1, 48/4 a RS B čl.25ods.DK  písmeno j. 

Jozef  Jediný – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s 

delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 2 týždne  nepodmienečne, podľa čl.48/2b,16/1,2, 

18/1, 19/1 od 11.04.2022 a zároveň ruší ochranné opatrenie uložené  v U196 

U201 TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves MO dospelí DK na základe stanoviska DO a dotknutých 

klubov U191,192,194  za HNS – hanlivé a urážlivé výroky voči R  na hracej ploche po stretnutí 1.kola 

Nadstavbovej časti skupiny o titul MO Dospelí TJ Iskra Holíč – TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves   

podľa čl.71/1, 71/3a,d,f,h, 48/1c, DP trestá: DS – pokuta 50,-€ a RP 10.-€ podľa čl.48/4 DP 

Peter Hílek 1154938  – hráč. Zákaz výkonu  športu  alebo akejkoľvek funkcie na 4 týždne  

nepodmienečne, podľa čl.48/2b, od 11.04.2022a zároveň ruší ochranné opatrenie uložené  v U193. 



U202 TJ Družstevník Sobotište MO dospelí, DK na základe stanoviska DO, dotknutých klubov za 

HNS a porušenie povinnosti organizátora stretnutia – inzultáciu rozhodcu prevádzkovateľom bufetu 

po stretnutí 2.kola Nadstavbovej časti skup.o záchranu MO dosp.TJ Družstevník Sobotište – TJ Borský 

Svätý Jur podľa čl57/1f, DP trestá: DS – pokuta 400,-€ a RP 10.-€ podľa čl.57/2 DP 

A. Slezáková  – hlavný usporiadateľ – zákaz výkonu funkcie usporiadateľa na 2 týždne N od 

20.04.2022 

Peter Pajpach –prevádzkovateľ bufetu – zákaz vstupu do areálu TJ Družstevník Sobotište na 6 

mesiacov N od 20.04.2022podľa DP 20/1,2- uvedené opatrenie zabezpečí TJ Družstevník Sobotište 

DK podľa čl.57/3b DP nariaďuje odohratie najbližšieho domáceho stretnutia na neutrálnej pôde  

najmenej 10km od obce, Miesto konania stretnutia nahlásiť ŠTK a KR ObFZ do 26.04.2022 

U203 TJ Družstevník Senica, časť. Kunov MO Dorast. DK na základe odstúpenia ŠTK  - Vzdanie 

majstrovského stretnutia  dorastu 18 kolo  FK Oreské  - TJ Družstevník Senica, časť.Kunov  podľa DP 

č59 trestá :DS – pokuta 20,- € na návrh ŠTK, podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod d  a RP 5,- € 

U204 TJ Družstevník Osuské III.trieda dosp.DK na základe odstúpenia ŠTK  - Predčasné ukončenie 

majstr. stretnutia  dosp.z dôvodu nízkeho počtu hráčov v 18.kole  TJ Družst. Vrádište  - TJ Družstevník 

Osuské  podľa DP č60 trestá DS – pokuta 100,-€ / RS „ B „ ŠTK čl 25 bod f ,čl.12/6 DP  a RP 10,- € 

U205 František Matúš 1163742- Rozhodca. Na základe odstúpenia KR – za porušenie štatútu 

rozhodcu – neospravedlnená účasť na zasadnutí komisie KR 

DS – Zákaz výkonu  športu  alebo akejkoľvek funkcie na 2 týždne nepodmienečne  od 20.04.2022 do 

03.05.2022 podľa DP čl.9/1c,2/b1,3 ,16/1 ,17/1 a RP 10,- € 

 

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 

 

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/

