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

č. 6  / 2022 – 2023  zo dňa 11.08.2022 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Výnimky/zmeny hracích časov: 

VII. FELBER liga Dospelí 

17. kolo Sobotište – Cerová, v sobotu 12.11.2022 o 14:00 hod. 

VIII. SPORTIKA liga Dospelí 

4. kolo Šajd. Humence – Hradište p.Vr., v sobotu 27.08.2022 o 16:30 hod. 

IX. SPORTIKA liga Dospelí 

4. kolo Chvojnica – Dojč, v sobotu 27.08.2022 o 17:00 hod. 

VI. liga Dorast U19 

6. kolo Kunov – Gbely, v sobotu 10.09.2022 o 12:00 hod. v Sobotišti 

8. kolo Kunov – Hlboké, v sobotu 24.09.2022 o 12:00 hod. v Sobotišti 

10. kolo Kunov – Borský Mikuláš, v sobotu 08.10.2022 o 12:00 hod. v Sobotišti 

IV. liga Starší žiaci U15 

Skupina A 

1. kolo Kunov – Šaštín, v pondelok 12.09.2022 o 17:30 hod. 

Skupina B 

1. kolo Lakšárska Nová Ves – Gbely, v sobotu 20.08.2022 o 10:00 hod. 

IV. liga Mladší žiaci U13 

1. kolo Kúty – Kunov, vo štvrtok 08.09.2022 o 17:30 hod. 

3. kolo Rybky – Jablonica, v sobotu 27.08.2022 o 10:00 hod. 

4. kolo Rybky – Gbely, v stredu 31.08.2022 o 17:30 hod. 

6. kolo Rybky – Kopčany A, v stredu 07.09.2022 o 17:30 hod. 

8. kolo Rybky – Šaštín, v sobotu 24.09.2022 o 10:00 hod. 

13. kolo Rybky – Kúty, v nedeľu 30.10.2022 o 11:00 hod. 

III. liga Prípravky U11 

Skupina A 

1. kolo Radošovce – Holíč B, v utorok 16.08.2022 o 17:00 hod. 

1. kolo Kunov – Mokrý Háj, v pondelok 05.09.2022 o 18:00 hod. 

Skupina B 

1. kolo Kúty – Moravský Sv. Ján, v piatok 12.08.2022 o 17:30 hod. 

1. kolo Radimov – Čáry, vo štvrtok 25.08.2022 o 17:30 hod. 

III. liga Prípravky U9 

Skupina A 

1. kolo Holíč – Kunov B, v pondelok 05.09.2022 o 17:00 hod. 

1. kolo Smrdáky – Kunov A, v stredu 07.09.2022 o 18:00 hod. 

3. kolo Rybky – Holíč, v nedeľu 28.08.2022 o 11:00 hod. 

5. kolo Rybky – Kunov B, v nedeľu 04.09.2022 o 11:00 hod. 

6. kolo Rybky – Hlboké, v sobotu 10.09.2022 o 16:00 hod. 

11. kolo Rybky – Kunov A, v sobotu 08.10.2022 o 10:00 hod. 

13. kolo Rybky – Smrdáky, v sobotu 22.10.2022 o 10:00 hod. 

2. Oznamy ŠTK 

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

b) 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 hráča do nominácie na prvé majstr.stretnutie vo vyššej vekovej 

kategórii. 

c) ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl.42 odst.2 predložené súpisky hráčov TJ Iskra Holíč pre A a B 

mužstvo v kategórii Prípravky U11 v súťažnom ročníku 2022/2023. Súpisky je možné v priebehu 

ročníka dopĺňať. 



d) ŠTK schvaľuje predložené súpisky hráčov TJ Kopčany pre A a B mužstvo v kategórii Mladší žiaci 

U13 v súťažnom ročníku 2022/2023. Súpisky je možné v priebehu ročníka dopĺňať. 

e) Vyzýva FK Družst.Senica , časť Kunov v zmysle SP čl.42 odst.1 na predloženie súpisiek 

v kategóriách mládeže ,v ktorých majú „A“ i „B“ družstvo. 

3.Návod na registráciu HU a VD v ISSF 

a/ Prihlásiť sa do ISSF ako klubový manažér 

b/ Elektronická podateľńa/ 4 riadok -registrácia osoby 

c/ Zaregistrovaná osoba / priezvisko , alebo reg.číslo osoby, ktorá bude vykonávať činnosť HU,VD/ 

d/ Zaškrtnúť typ funkcií 

e/ Zaslať žiadosť 

f/ Požiadaná osoba odsúhlasí cez email typ funkcie 

g/ V zápasovej súpiske nahodiť VD, HU 

4. Napomenutie klubov 

ŠTK napomína FK za porušenie Rozpisu súťaže (nenahratie hlavného usporiadateľa a/alebo 

vedúceho mužstva v ISSF do Zápisu o stretnutí v kategórii dospelých), v prípade opakovaného 

porušenia budú kluby odstúpené na DK: TJ Slovan Dubovce, ŠFK Štefanov, TJ Chvojničan 

Radošovce, OŠK Rohov, TJ Druž. Rovensko, TJ Kerko Šajd. Humence, TJ Druž. Smolinské, FC 

Sekule, FK Smrdáky, TJ Druž. Koválov, TJ Druž. Trnovec, TJ Druž. Osuské, TJ Kopaničiar 

Chvojnica, TJ Druž. Bukovec, TJ Druž. Prietrž. 

S blížiacim sa štartom súťažného ročníka v mládežníckych kategóriách ŠTK upozorňuje kluby na 

povinnosť uvádzať funkcionárov v Zápise o stretnutí (v prípade rozhodovania laikom – uvádzať 

v zápise do poznámky rozhodcu). 

5.Oprava v RS 

Oprava v RS 2022/ 23  str.19 bod 26 odst.c :  Štartujú hráči nar. Od 01.01.2014 a mladší. 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenia zasielať  najneskôr 7 dní pred MFS na emailovú adresu :  kr.obfzsenica@gmail.com 

Ospravedlnení R : Sobota 13.8. : Rusinko,               Sobota/nedeľa 13.-14.8. : Knap, Babic, Otrubčák           

                               Nedeľa 14.8. : Blaha, Tubl 

Ukončenie činnosti R : 

KR oznamuje, že rozhod. činnosť sa rozhodli ukončiť Dzindzik P. ml. a Bednár M. KR menovaným 

ďakuje za doterajšiu činnosť pre ObFZ a v ďalšom živote praje veľa zdravia a osobných úspechov. 

Pochvala R-AR : 

KR berie na vedomie pochvalu od FK Cerová na R Vlk, Blaha, Knap (VII.liga dosp.L.N.Ves-Cerová)                                             

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 Osuské a FC Rybky. 

Upozornenie R : 

KR žiada hlavných rozhodcov (1.kolo) Lapoš, Knap, Michalička, Daniš, Vlk, Blaha o dodržiavanie 

pokynov KR ( neznámí členovia RT, zaslanie podania na ŠTK ). V prípade nerešpektovania budete 

predvolaní na zasadnutie komisie rozhodcov - preškolenie pokynov pre jesennú časť ! 

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. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

 

mailto:kr.obfzsenica@gmail.com


IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

Vylúčený po 2xŽK. 

Disciplin.sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast.výkonu športu  na 1 ss čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 

U08 Martin Šedivý 1184860, TJ Družstevník Unin  VIII.liga dospelí od 08.08.2022 

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

U09 Ján Mlčúch  1140912 TJ Družstevník Koválov VIII.liga dospelí DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U284, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 11.08.2022 do 31.12.2022  

U10 Patrik Baláž 1221576 TJ Družstevník Rovensko VIII.liga dospelí. DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U285, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno g, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (2 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 11.08.2022 do 31.12.2022  

U11 Gregor Polák 1308550 TJ Družstevník Sobotište VII.liga dospelí  DK berie na vedomie žiadosť 

menovaného o zmenu DS, uloženej U311, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno h, podmienečne 

upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutia ) a určuje skúšobnú dobu od 11.08.2022 do 31.12.2022  

Oznam 

U12 TJ Borský Svätý Jur VIII.liga dospelí  DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné  písomné 

stanovisko do 15.08.2022  k neoprávnenému štartu hráča Daniel Rajzík 1313087 v stretnutí TJ Borský 

Svätý Jur – TJ Družstevník Smolinské v 01.kole VIII. lige dospelí  dňa 07.08.2022 

U13 Daniel Rajzík1313087  TJ Borský Svätý Jur VIII. liga  dospelí DK pozastavuje športovú činnosť 

hráčovi do vyriešenia prípadu podľa DP čl.43/1,4  dňom 11.08.2022 

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

sankcia na časové obdobie (týždne, mesiace, stretnutia )sa posledným kolom tresty prerušili 

a pokračujú od  začiatku súťažného ročníka 2022/2023 podľa  DP 17/8 a 34/7 

DK upozorńuje FK, že pri žiadosti o zmenu trestu sa podáva žiadosť o podmienečnú zmenu trestu 

a nie o odpustenie trestu.Uvedené žiadosti s nesprávnym textom budú zamietnuté. 

 

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 

 

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  11.8.22 prihlásených trénerov : Bradáč, Cintula, Barkóci ,Ivan,Lipták, Váňa,        

Konečný, Pekar , Hlúpik, Malík, Winkler, Tolla, Nemčovič, Deszat, Kodhaj,Duška,Sloboda,Dáni, 

Fagan,Fedoráš. 

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.  

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


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., 

B lic.15 hodín. 

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. 

V zmysle pokynov ved.úseku vzdelávania SFZ PaedDr. Zsolta Pakuszu, PhD. trénerom lic.C, ktorým 

skončila platnosť 31.12.2021, stačí na predĺženie absolvovanie seminára v dĺžke 5 hod. 

                                           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! 

Oznam : 

Sekretár upozorňuje FK na  nevyčerpané kredity na rok 2022 a žiada FK, aby čerpali sumy  

pridelených kreditov čo najskôr / Sportika – 0949 288 131/. 

 

Do dnešného dňa 11.8.2022 sú evidovaní ako neplatiči : Podbranč,Mor.Sv.Ján,Š.Humence,Lak.N.Ves, 

Prietrž, Dubovce – pozast.výkonu matričnej činnosti – upozorňujem na SP čl.83 odst.1,2.  

 

Sekretár oznamuje, že v termíne 26.8.2022 /piatok/ - 2.9.2022 / piatok / bude sekretariát z dôvodu  

čerpania dovolenky zatvorený a nebudú vykonávané žiadne matričné úkony /prestupy s obmedzením,  

zákl.registrácia, vydanie nového RP/. 

Podané žiadosti , spĺňajúce podmienky RaPP do termínu 25.8.2022 do 14,oo hod. budú vybavené. 

Žiadame funkcionárov, aby 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.                                

http://www.obfzsenica.sk/

