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

č. 40 / 2021 – 2022  zo dňa 30.06.2022 

 

 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV ObFZ  sa uskutoční dňa 02.07.2022( sobota  ) o 13,3o hod.v sídle ObFZ. 

2. Oznam pre FK VI.ligy západ dospelí 

ŠTK ZsFZ oznamuje, že dňa 02.07.2022 /sobota/ sa v priestoroch Agroinštitútu, ul. Akademická č. 2, 

Nitra uskutoční Aktív ŠTK ZsFZ určený pre FK pôsobiace v súťažiach ZsFZ:  

o 14.00 hod. pre účastníkov VI. líg a mládežníckych družstiev. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Oznamy ŠTK 

a) Kontumácia: VI. liga Dorast U19, Skupina o víťaza 

10. kolo Štefanov - Cerová, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie FK Cerová.Stretnutie kontumuje podľa 

SP čl.82/1b, SP čl.11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva ŠFK Štefanov. ŠTK v zmysle 

RS časť B, bod 25/ŠTK/e prípad FK Cerová odstupuje na DK s návrhom pokuty 50,- €. 

b) Aktív ŠTK ObFZ Senica 

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 

4. júla 2022 o 17:00 hod. (pondelok) v zasadačke Jednoty Senica.  

Na aktíve sa môže zúčastniť len jeden zástupca FK. 

Vyplnený adresár s aktuálnymi údajmi prosím zaslať emailom späť do 2.7.2022. 

c) Predpokladané začiatky súťaží 2022/2023 (podliehajú schváleniu VV ObFZ): 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 30.-31.07.2022 

Dospelí VII., VIII., IX. liga:  06.-07.08.2022 

Dorast, žiaci, prípravky - prispôsobené počtu prihlásených účastníkov: predpoklad 13.-14.08.2022 

d) Pasportizácia hracích plôch 

ŠTK oznamuje FK, že pasportom hracích plôch končí predĺžená platnosť dňa 30.6.2022. V mesiacoch 

júl a august bude vykonaná pasportizácia všetkých HP, ktoré nemajú pasport SFZ alebo ZSFZ. 

2. Prihlasovanie družstiev 

a) Podmienky pre zaradenie družstiev pre budúci súťažný ročník : 

Najneskôr do 01.07.2022 23:59 hod. je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF záväznú 

elektronickú prihlášku družstva do súťaže ako aj do Pohára ObFZ – Sportika cup.  

Postup podania prihlášky:  

I. vytvoriť si „družstvo“, ktoré chcete do súťaže prihlásiť (súťaže, družstvá - nové družstvo) a vyplňte 

len políčka označené červenou hviezdičkou  

II. veková úroveň súťaže (dospelí – VII. liga, VIII. liga, IX. liga SE+MY, dorast U19, žiaci U15, 

mladší žiaci U13, prípravky U11, U9) 

III. políčko kategória nevypĺňať, len ak je B družstvo 

IV. vytvoriť prihlášku: Elektr. podateľňa – prihláška do súťaže (posledná kolónka) 

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každú vekovú kategóriu zvlášť! Platba štartovného prebehne 

cez zberné faktúry. V prihláške môžu kluby uviesť najviac 2 požadované termíny domáceho stretnutia 

(hody, oslavy) a zároveň uviesť požadovaný hrací deň a hrací čas domácich stretnutí. 

b) V kategórii starších žiakov U15 budú vytvorené 2 súťaže: 

Skupina A – na celé ihrisko s veľkými bránami a počtom hráčov na hracej ploche 10 + brankár 

Skupina B – na skrátené ihrisko s prenosnými bránami, počet hráčov 7 + brankár, resp. 8 + brankár 

Pre vytvorenie ktorejkoľvek ligovej súťaže je potrebné mať aspoň 6 prihlásených mužstiev. 

c) Štart hráčov v mládežníckych kategóriách pre budúci súťažný ročník: 

- dorast U19: štartujú hráči narodení 01.01.2004 a mladší  

- mladší dorast U17: hráči nar. 01.01.2006 a mladší 

Za dorast U19, U17 môže štartovať žiak vo vek. kateg. U15 (SP čl.46/1b), po súhlase lekára a rodiča.   



- starší žiaci U15: hráči nar. 01.01.2008 a mladší 

- mladší žiaci U13: hráči nar. 01.01.2010 a mladší  

Za žiakov U15 a U13 môže štartovať prípravkár v kat. U11 (SP čl.46/1a), po súhlase lekára a rodiča. 

- prípravky U11: hráči nar. 01.01.2012 a mladší, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku. 

- prípravky U9: hráči nar. 01.01.2014 a mladší, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku. 

SPORTIKA CUP – Pohár ObFZ Senica 

Finále: Jablonica – Kopčany sa uskutoční  v sobotu 02.07.2022 o 17:00 hod. na štadióne FK Senica. 

ŠTK upozorńuje funkcionárov , trénerov a hráčov, že od 1.7.2022 je potrebné vygenerovať v ISSF 

členský poplatok SFZ pre osoby i FK. 

Upozorňujeme funkcionárov a fanúšikov zúčastnených družstiev, že je prísne zakázané používať 

pyrotechniku.Predpredaj vstupeniek  v kaviarni Positivo Café  v Senici. 

Vstupné : Muži, ženy A tribúna 3,-€, tribúny B,C,D 2,-€, ženy, deti zdarma 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Doškoľovací letný seminár : 

KR oznamuje R a DZ, že koncom mesiaca júl 2022 sa uskutoční doškoľovací letný seminár (zmeny 

PF+pokyny pred jarnou časťou súťaží 22/23) spolu s náborom nových adeptov na rozhodcu. Presný 

termín a miesto konania (Senica) bude upresnený v nasledujúcich ÚS. Účasť všetkých aktívnych 

rozhodcov a delegátov bude povinná! 

Obsadenie R - Finále Sportika Cupu : 

Sobota 2.7.2022 o 17,00 hod , TJ Tatran Jablonica - TJ Kopčany : 

R Knap, AR1 Šturdík, AR2 Jablonický, DZ Juráň 

Úhrada členského - ISSF: 

KR oznamuje R a DZ, že od 1.7.2022 bude nutné si vygenerovať v ISSF vo svojom profile ,,členský 

poplatok,, a následne ho uhradiť na účet SFZ so správnym VS (podľa novej faktúry, ktorú si vytlačíte 

pre obdobie 1.7.2022-30.6.2023). 

Vygenerovanie člen.poplatku a jeho úhrada je podmienkou pre činnosť R/DZ pre sezónu 2022/23! 

Výzva : 

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

na sekretariáte ObFZ Senica, 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR Telefón: 0905 795 284. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

Vylúčený po 2xŽK. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek 

funkcie  na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b1,2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 

U318 Dušan Pálka 1329871, TJ Sokol Borský Mikuláš  MO  dospelí od 26.06.2022 

U319 Tadeáš  Kubinský  1324769, TJ Družstevník Rybky  MO  dorast od 27.06.2022 

U320 Denis Šimek 1309664, TJ Slovan Šaštín - Stráže  MO  dorast od 27.06.2022 

DS po 5.ŽK  

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

U321 Matej Mikuško 1355554 TJ Slovan Šaštín -  Stráže MO dorast od 27.06.2022 

U322 Roderik Stanek 1416768 TJ Družstevník Senica časť. Kunov MO dorast od 26.06.2022 

U323 Andrej  Kubanka  1419216, TJ Družstevník Rybky  MO  žiaci  od 26.06.2022 

DS po 12.ŽK 

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

čl25.písmeno e 

U324 Pavol Nosko 1166939 FK Cerová MO dospelí od 26.06.2022 



Disciplinárne sankcie: 

U325 FK Cerová MO Dorast. DK na základe odstúpenia ŠTK  - Vzdanie majstrovského stretnutia  

dorastu 10 kolo nadstavbovej časti  ŠFK Štefanov  - FK Cerová trestá podľa DPč59  

DS – pokuta 50,-€  podľa RS „ B „ ŠTK čl 25 bod e  a RP 5,- € 

Oznam 

Podania do ISSF treba podávať vždy  do stredy 12,00 hod. 

DK oznamuje klubom,  hráčom a členom realizačných  tímov , ktorým bola udelená disciplinárna 

sankcia na časové obdobie (týždne, mesiace, stretnutia )sa posledným kolom tresty prerušujú a budú 

pokračovať na začiatku súťažného ročníka 2022/2023 podľa  DP 17/8 a 34/7 

DK oznamuje klubom, že hráč , ktorý  v poslednom súťažnom kole ročníka 2021/2022 súťažného 

ročníka bol napomínaný 5xŽK ( 37/5a), 9xŽK ( 37/5b )  alebo 12x ŽK( 37/5c)  môže podľa DP 37/7 do 

začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS  požiadať o určenie pokuty namiesto 

pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2022/2023.V prípade, ak hráč o 

uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole  nového 

súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom – Žiadosť o určenie pokuty  za 

pozastavenie výkonu športovej činnosti a doručiť v stanovenej lehote cez ISSF formou podania na 

komisiu DK ObFZ  Senica.  

Stanovená finančná pokuta:  dospelí – 30,-€                                                                                                                                  

                                              dorast – 10,-€ 

žiaci – 0,-€ 

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 

 

 

 VI.SPRÁVY MATRIKY 

 

Matrikár oznamuje funkcionárom FK, že dńom 28.6.2022 prišlo k novelizácii RaPP SFZ. 

Viac info: futbalsfz/sfz/legislatíva/predpisy/poriadky. 

Upozorńujem funkcionárov , trénerov a hráčov, že od 1.7.2022 je potrebné si vygenerovať v ISSF 

členský poplatok SFZ pre osoby i FK. 

 

                                         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/

