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

č. 4  / 2022 – 2023  zo dňa 27.07.2022 

 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Výnimky/zmeny hracích časov: 

VIII. SPORTIKA liga Dospelí 

6. a 17. kolo Smrdáky - Unín, v obrátenom poradí, 6.kolo v nedeľu 11.09.2022 o 16:00 hod. v Uníne, 

17. kolo v Smrdákoch 

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

ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Druž. Popudinské Močidľany o odhlásení družstva dorastu 

U19 zo súťaže. ŠTK odstupuje v zmysle RS 2022/2023 (časť B, bod 24/ŠTK, písm. g) prípad  na DK 

ObFZ  s návrhom pokuty 120,-€. 

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

ŠTK berie na vedomie vyjadrenie OFK Mokrý Háj o odhlásení družstva mladších žiakov U13 zo 

súťaže. ŠTK odstupuje v zmysle RS 2022/2023 (časť B, bod 24/ŠTK, písm. g) prípad  na DK ObFZ       

s návrhom pokuty 100,-€. 

1. kolo Borský Sv.Jur – Rybky, v sobotu 13.08.2022 o 12:00 hod. 

Prípravky U11 – sobota o 12:00 hod. 

Skupina A 

4. kolo Holíč B – Sobotište, vo štvrtok 01.09.2022 o 16:00 hod. 

Prípravky U9 – nedeľa  o 12:00 hod. 

Skupina A 

7. kolo Koválov – Holíč, vo štvrtok 15.09.2022 o 16:00 hod. 

8. kolo Holíč – Radošovce, v sobotu 17.09.2022 o 10:00 hod. 

12. kolo Holíč – Rybky, v sobotu 15.10.2022 o 10:00 hod. 

14. kolo Holíč – Jablonica, v sobotu 29.10.2022 o 10:00 hod. 

2. Oznamy ŠTK 

a) Spoločné družstvo mládeže:  

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

Senica. Minimálny počet hráčov z jedného FK 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 FK. 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. 

b) Lekárska prehliadka: 

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. 

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

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Úhrada členského - ISSF: 

KR oznamuje R, že od 1.7.2022 je nutné si vygenerovať v ISSF ,,členský poplatok,, a  uhradiť na účet 

SFZ so správnym VS (podľa faktúry, ktorú si vytlačíte pre obdobie 1.7.2022-30.6.2023).Vygenerovanie 

členského poplatku a jeho úhrada je podmienkou pre činnosť R pre novú sezónu 2022/23. 

Členský poplatok ISSF rozhodca (pre aktívny účet) nevygenerovali/ neuhradili ku dni 26.7.2022 R : 

Štora Ivan, Kahún Miroslav, Dzindzik Pavol st., Babic Patrik, Bednár Marián. 

 



Vetovanie R : 

KR oznamuje klubom, že pred a počas ,,jesene,, súťažného ročníka 2022/23 je možné formou podania 

cez ISSF na KR vetovať len jedného rozhodcu. Iné možnosti vetovania nebudú akceptované! 

KR berie na vedomie žiadosť o vetovanie rozhodcu TJ Družstevník Popudinské Močidľany. 

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 tajomníkovi KR 

Telefón: 0903 915 614. 

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! 

 

                                            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 . 

ObFZ eviduje k 27.7.22 prihlásených trénerov : Bradáč, Cintula, Barkóci ,Ivan,Lipták, Váňa,        

Konečný, Pekar , Hlúpik, Malík, Winkler, Tolla, Nemčovič . 

 

                                           Andrej Fišan 

                                          predseda TMK 

 

 VI.SPRÁVY MATRIKY A SEKRETARIÁTU 

 

Upozornenie matrikára: 

Pri žiadosti podanej cez ISSF o vydanie nového členského preukazu je potrebné nahrať i aktuálnu 

fotografiu. Podané žiadosti s fotografiou spred 3 – 5 rokov budú zamietnuté! 

Oznam : 

Dńom 28.6.2022 prišlo k novelizácii RaPP SFZ a dňom1.7.2022 k novelizácii Súťažného poriadku 

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. 

Upravené stránkové hodiny : 

V termíne  28.7.štvrtok – zatvorené 

                 29.7.piatok  -  13,oo – 16,oo hod. 

 

                                         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.                                

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

