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

č. 2 / 2022 – 2023  zo dňa 15.07.2022 

 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Výnimky/zmeny hracích časov: 

VII. FELBER liga Dospelí – nedeľa ÚHČ dospelých 

Rohov – vždy v nedeľu o 10:00 hod. 

Štefanov – okrem 4. kola (nedeľa ÚHČ) vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

Lakš. Nová Ves - vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

VIII. SPORTIKA liga Dospelí –  nedeľa ÚHČ dospelých 

3. a 14. kolo Borský Sv.Jur – Kunov, v obrátenom poradí, 3.kolo v nedeľu 21.08.2022 o 10:00 hod. 

v Kunove, 14. kolo v Borskom Sv. Jure 

Hradište p. Vr., Vrádište, Smrdáky - vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

Kunov – vždy v nedeľu o 10:00 hod. 

IX. SPORTIKA liga Dospelí – nedeľa ÚHČ dospelých 

Dojč – vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

Prietrž – okrem 8. kola (nedeľa ÚHČ) vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

Podbranč – okrem 6. kola (nedeľa ÚHČ) vždy v sobotu ÚHČ dospelých 

VII. liga Dorast U19 – nedeľa ÚHČ dorastu (3hod. pred ÚHČ dospelých) 

Čáry, Radošovce, Moravský Sv. Ján, Pop. Močidľany – vždy v sobotu ÚHČ dorastu 

Rohov – okrem 1. kola (nedeľa ÚHČ dorastu) vždy v sobotu ÚHČ dorastu 

Oreské – vždy v sobotu o 10:00 hod. 

Kunov – vždy v nedeľu o 13:00 hod. 

IV. liga Starší žiaci U15 – sobota o 10:00 hod. 

Skupina A 

Moravský Sv. Ján – vždy v nedeľu ÚHČ dorastu 

Skupina B 

Pop. Močidľany – vždy v sobotu o 12:00 hod. 

Lakš. Nová Ves – vždy v sobotu ÚHČ dorastu 

IV. liga Starší žiaci U13 – nedeľa o 10:00 hod. 

1. a 14. kolo Jablonica – Bor.Mikuláš, v obrátenom poradí, 1. kolo v nedeľu 14.08.2022 o 10:00 hod. 

v Bor.Mikuláši, 14. kolo v Jablonici 

3. a 16. kolo Jablonica – Rybky, v obrátenom poradí, 3.kolo v nedeľu 28.08.2022 o 10:00 hod. 

v Rybkách, 16.kolo v Jablonici 

Borský Sv. Jur - vždy v sobotu ÚHČ dorastu 

Mokrý Háj – vždy v sobotu o 12:00 hod. 

Kopčany B – vždy v nedeľu o 12:00 hod. 

Prípravky U11 – sobota o 12:00 hod. 

Skupina A 

Sobotište, Pop. Močidľany - vždy v sobotu o 10:00 hod. 

Rybky – v sobotu o 12:15 hod. 

Kunov – v sobotu o 12:30 hod.  

Holíč A –v nedeľu o 10:00 hod., Holíč B – v nedeľu o 12:00 hod. 

Skupina B 

Radimov – sobota 10,oo hod. 

Borský Sv. Jur - v sobotu 10:00 hod. 

Brodské, Moravský Sv. Ján – v nedeľu o 12:00 hod. 

Prípravky U9 – nedeľa  o 12:00 hod. 

Skupina A 

Jablonica – vždy v sobotu o 10:00 hod. 

Holíč – v auguste vždy v sobotu o 14:00 hod. 

 



Skupina B 

Brodské – vždy v sobotu o 12:00 hod. 

Moravský Sv. Ján – vždy v nedeľu o 10:00 hod. 

2. Oznamy ŠTK 

a) ŠTK vyzýva FK k podaniu žiadostí o výnimky UHČ pre jesennú časť ročníka 2022/2023 cez ISSF 

pre mládežnícke kategórie do 20.7.2022.  

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

poplatkov. Po tomto termíne budú účtované poplatky 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 dosp.majú mládežnícke 

stretnutia, ktoré sú hrané ako predzápas kategórie dospelých a pre hostí sú k dispozícii aspoň 2 šatne. 

Ďalšou  výnimkou  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) Spoločné družstvo mládeže:  

ŠTK upozorňuje na možnosť spoločného družstva mládeže, ktoré môže štartovať len v súťažiach ObFZ 

Senica. Minimálny počet hráčov z jedného FO je 3 hráči v každom majstrovskom stretnutí.  

Najneskôr do 01.08.2022 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov s minimálnym počtom 5 

hráčov za každý FO. Súpisku hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať. Družstvo je 

povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu, na ktorej sa jednotlivé 

domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou. 

e) ŠTK upozorňuje FK na čl. 50 SP  bod 1 – zdravotná spôsobilosť: „Hráč je povinný mať potvrdenie 

o lekárskej prehliadke, preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok“. Klub 

je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu. 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Doškoľovací letný seminár : 

KR oznamuje R a DZ, že dňa 29.júla 2022/ piatok / o 17,15 hod.v kaviarni POSITIVO café Senica 

/ oproti Orange predajni/  sa uskutoční doškoľovací letný seminár (zmeny PF+pokyny pred jarnou 

časťou súťaží 22/23) spolu s náborom nových adeptov na rozhodcu. Účasť všetkých je povinná! 

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 

V. SPRÁVY  TMK 

 

1.Školenie trénerov UEFA  C licencie 

Školenie trénerov UEFA  C licencie v Senici sa uskutoční v termíne 10.9.2022 – 5.11.2022. Prihlásiť 

sa na školenie je možné do 31.8.2022 len elektronickou formou.Online prihlášku nájdete na stránke: 

https://ticketing.futbalsfz.sk,na prihlásenie musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/. 

Rozpis jednotlivých blokov nájdete na webovej stránke ObFZ Senica. 

2.Seminár trénerov UEFA Grassroots C a B licencie 

TMK so súhlasom TÚ SFZ  poriada seminár trénerov na predĺženie platnosti  UEFA „C“ a „B“ 

licencie , ktorý sa v rozsahu 5 hodín uskutoční dňa 8.9.2022 o 15,oo hod. v Hlbokom. 

Účastnícky poplatok vo výške 30,-€ je potrebné uhradiť do termínu 4.9.2022 na účet ObFZ Senica: 

IBAN – SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 VS 315014 do poznámky priezvisko trénera. 

Prihlášky zasielajte v termíne do 4.9.2022 online www.trenerportal.sk / p.Junek 0904 837 494 . 

 

                                           Andrej Fišan 

                                          predseda TMK 

https://my.sportnet.online/
http://www.trenerportal.sk/


 

 VI.SPRÁVY MATRIKY A SEKRETARIÁTU 

 

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

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

Upozorńujem funkcionárov ,rozhodcov, 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/

