Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 5 / 2022 – 2023 zo dňa 03.08.2022
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1. Výnimky/zmeny hracích časov:
VII. liga Dorast U19
2. kolo Oreské – Dojč, vo štvrtok 18.08.2022 o 17:30 hod.
IV. liga Mladší žiaci U13
1. kolo Gbely – Hlboké, vo štvrtok 18.08.2022 o 17:30 hod.
2. kolo Kunov – Kopčany B, vo štvrtok 18.08.2022 o 18:00 hod.
Jablonica – Borský Sv. Jur, 5. kolo v nedeľu 04.09.22 o 10:00 hod. v Bor.Sv. Jure, 18. kolo v Jablonici
III. liga Prípravky U11
Skupina A
2. kolo Jablonica – Kopčany, v sobotu 20.08.2022 o 12:00 hod. v Osuskom
III. liga Prípravky U9
Skupina A
1. kolo Rybky – Radošovce, v nedeľu 14.08.2022 o 11:00 hod.
3. kolo Jablonica – Radošovce, v sobotu 27.08.2022 o 10:00 hod. v Osuskom
4. kolo Holíč – Hlboké, v stredu 31.08.2022 o 17:00 hod.
5. kolo Jablonica – Holíč, v sobotu 03.09.2022 o 10:00 hod. v Osuskom
2. Oznamy ŠTK
a) Lekárska prehliadka: SP čl. 50 / 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 lekár.prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu.
b) Aktuálne platné termíny stretnutí: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-senica/
c) ŠTK žiada ISSF manažérov o nahratie funkcionárov do ISSF. V Zápise o stretnutí sú obe družstvá
povinné uviesť trénera a vedúceho mužstva, domáci klub uvádza aj hlavného usporiadateľa.
d) ŠTK upozorňuje FK na povinnosť predloženia vyplnených tlačív, oprávňujúcich štart hráča vo
vyššej vekovej kategórii (tzv. ostaršenie hráča je platné 1 rok), rozhodcovi stretnutia a mať ho
k dispozícii ešte pred zaradením do nominácie na prvé majstr.stretnutie vo vyššej vekovej kategórii.
e) ŠTK schvaľuje striedavý štart hráča pre súťažný ročník 2022/2023:
Samuel Sloboda (TJ Iskra Holíč – TJ Nafta Gbely) v kategórii dorast U19.
f) ŠTK v zmysle SP čl.28/8 zamieta striedavý štart hráča pre súťažný ročník 2022/2023: Michal
Zeithaml (FC - Žolík Malacky – TJ Slavoj Moravský Sv. Ján) v kategórii dorast U19. „Vo vekovej
kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubmi rozdielnej úrovne
súťaží, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch úrovní súťaží.“
g) ŠTK vyzýva TJ Iskra Holíč k predloženiu súpisiek hráčov pre A a B mužstvo v kategórii Prípravky
U11 do 09.08.2022. Súpisky je možné v priebehu súťažného ročníka 2022/2023 dopĺňať.
h) ŠTK vyzýva TJ Kopčany k predloženiu súpisiek hráčov pre A a B mužstvo v kategórii mladší žiaci
U13 do 09.08.2022. Súpisky je možné v priebehu súťažného ročníka 2022/2023 dopĺňať.
i) ŠTK vyzýva TJ Družstevník Senica, časť Kunov k predloženiu súpisiek hráčov pre A a B družstvo
v kat.PrípravkyU9 do 09.08.2022. Súpisky je možné v priebehu súťaž.ročníka 2022/2023 dopĺňať.
3. Spoločné družstvá mládeže
ŠTK schvaľuje predložené dohody o spoločnom družstve mládeže a predložené súpisky hráčov:
a) v kategórii dorast U19 pre kluby ŠK Baník Čáry a TJ Spartak Šaštín-Stráže,
b) v kategórii dorast U19 pre kluby TJ Slavoj Moravský Sv. Ján a FK Borský Sv. Jur,
c) v kategórii dorast U19 pre kluby OŠK Rohov a TJ Družstevník Rovensko,
d)v kategórii starší žiaci U15 pre kluby TJ Slovan Šaštín-Stráže a ŠK Baník Čáry,
e) v kategórii mladší žiaci U13 pre kluby FK Borský Sv. Jur a ŠK Baník Čáry
f) v kategórii prípravky U11 pre kluby TJ Družstevník Radimov a TJ Družstevník Smolinské,
Ján Cigánek
predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Úhrada členského - ISSF:
KR upozorňuje na vygenerovanie členského poplatku a jeho úhrada pre novú sezónu 2022/23.
Členský poplatok ISSF rozhodca (pre aktívny účet) nevygenerovali/ neuhradili ku dňu 03.8.2022 R :
Kahún Miroslav a 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!
Výzva :
Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili
na sekretariáte ObFZ Senica,0905 787 973, alebo priamo tajomníkovi KR Telefón: 0903 915 614.
Marián Bašnár
predseda KR

IV. SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
U01 Marek Šefčovič 1187542 FK TJ Kúty VI.liga dospelí. DK berie na vedomie žiadosť menovaného
o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu – U314 a podľa čl.37/7 DP rozhodla o určení pokuty
za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP ( zberná faktúra)
U02 Pavol Nosko 1166939 FK Cerová VII.liga dospelí. DK berie na vedomie žiadosť menovaného
o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu – U324 a podľa čl.37/7 DP rozhodla o určení pokuty
za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP ( zberná faktúra)
U03 Andrej Kubanka 1419216, FC Dr.Rybky MO žiaci. DK berie na vedomie žiadosť menovaného
o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu – U323 a podľa čl.37/7 DP rozhodla o určení pokuty
za pozastavenie výkonu športu vo výške 0€, podľa čl.12/2 DP.
U04 Marcel Lašák 1182257 OFK Mokrý Háj VI.liga dospelí DK berie na vedomie žiadosť
menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu – U313 a podľa čl.37/7 DP rozhodla
o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP ( zberná faktúra)
Disciplinárne sankcie:
U05 OFK Mokrý Háj Odhlásenie družstva Mladších žiakov U13 zo súťaže podľa DPč.64/1a
DS – pokuta 100,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.24 bod g a RP 5,-€
U06 TJ Družstevník Popudinské Močidľany Odhlásenie družstva staršieho dorastu U19 zo súťaže
podľa DPč.64/1a
DS – pokuta 120,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.24 bod g a RP 5,-€
Oznam:
U07 Gregor Polák 1308550 TJ Družst. Sobotište VII.liga dospelí.DK oznamuje klubu a hráčovi, že
žiadosť o určenie pokuty za pozast.výkonu nespĺňa náležitosti, hráč bol vylúčený po 2xŽK (U311)
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 )
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 03.8.22 prihlásených trénerov : Bradáč, Cintula, Barkóci ,Ivan,Lipták, Váňa,
Konečný, Pekar , Hlúpik, Malík, Winkler, Tolla, Nemčovič, Deszat, Kodhaj.
Predchádzajúce slovenské trénerské licencie (t. j. III./C, II./B, I./A alebo B ) boli platné do 31.12.2014.
Od 1.1.2015 na území SR platia len licencie UEFA, resp. špecializované trénerské licencie. Tréneri,
ktorí sú držiteľmi starších trénerských kvalifikácií a licencií, mali možnosť v rokoch 2003 – 2014
v rámci rekvalifikačného štúdia získať medzinárodne uznávané licencie (v rámci UEFA).
Podmienky predĺženia (počet hodín na špecial.seminároch) UEFA Grassroots C 5hod.
V prípade, že si tréner nepredĺžil platnosť svojej trénerskej licencie, za každých 12 mesiacov od
ukončenia platnosti licencie sa od neho vyžaduje 5 hodín navyše na seminároch alebo inej
vzdelávacej aktivite vo futbale.
Andrej Fišan
predseda TMK
VI.SPRÁVY MATRIKY A SEKRETARIÁTU
Telefónne číslo sekretára pre matričné úkony : +421 905 787 973
Upozornenie matrikára:
Pri žiadosti podanej cez ISSF o vydanie nového členského preukazu je potrebné nahrať i aktuálnu
fotografiu. Podané žiadosti s fotografiou z predchádzajúcej žiadosti o vydanie RP budú zamietnuté!
Sekretár upozorňuje na splatnosť zberných faktúr - 10.8.2022, kedy musí byť úhrada na účte SFZ.
V prípade, že je FK vedený ako neplatič, matrika nevykonáva žiadne matričné úkony do zaplatenia
zbernej faktúry.
Oznam :
a/ 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.
b/Sekretár upozorňuje FK na nevyčerpané kredity na rok 2022 a žiada FK, aby čerpali sumy
pridelených kreditov čo najskôr / Sportika – 0949 288 131/.
Upravené stránkové hodiny :
Sekretár oznamuje, že v termíne 4.-5.8.2022 bude sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Podané žiadosti , spĺňajúce podmienky RaPP do termínu 5.8.2022 do 16,oo hod. budú vybavené.
Žiadosti o vytvorenie účtu budú vybavené od pondelka 8.8.2022, alebo na matrike iného zväzu.
Žiadame funkcionárov, aby zbytočne telefonicky neurgovali vybavenie matričných úkonov.
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.

