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a predsedovia odborných komisií.
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     zastupovaním  
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Členovia  Výkonného výboru a predsedovia komisií majú voľný vstup na futbalové
stretnutia v rámci súťaží ObFZ Trnava na základe predloženia preukazu ObFZ.
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A.  Všeobecné ustanovenia
A.1.  Riadenie súťaží

ObFZ riadi prostredníctvom svojich odborných komisií v ročníku 2019/2020 tieto súťaže:

Kategória dospelých
VI. liga MEVA SPORT   14  družstiev  
VII. liga SWAN   (TT)  14  družstiev 
VII. liga RUBBEX   (PN, HC)  14  družstiev   
VIII. liga SELECT   10  družstiev
VIII. liga MEVA SOX  10  družstiev 
BESTRENT cup ObFZ Trnava                 všetky družstvá dospelých

Kategória dorast - U19 
VI. liga  sk. A    - 10  družstiev  
VI. liga  sk. B   -  7  družstiev 

Kategória st. žiaci - U15
IV. liga     - 14  družstiev 
V. liga  sk. A   - 10  družstiev  
V. liga  sk. B   - 10  družstiev 

Kategória ml. žiaci – U 12 
Skupina  sk. A - 12  družstiev 
Skupina  sk. B - 12  družstiev
Skupina  sk. C - 10  družstiev 
Skupina  sk. D - 11  družstiev 

Kategória prípravka U – 9 
Skupina  sk. A -  8  družstiev 
Skupina  sk. B -  6  družstiev

A.2.  Termínová listina

a) Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou Rozpisu súťaží a termíny v nej 
uvedené sú záväzné pre  všetky  kluby v riadení ObFZ Trnava.

b) Hracím dňom je sobota a nedeľa. Ak hrajú počas víkendu všetky skupiny dospelých, 
ŠTK nariaďuje  jednu skupinu dospelých odohrať v sobotu (VIII. ligy SELECT a 
MEVA SOX budú hrať spoločne). Zo soboty na nedeľu v ÚHČ schválime preloženie 
takéhoto stretnutie len z dôvodu hodov, resp. podobných slávnostných príležitostí 
v obci. V ďalších odôvodnených prípadoch bude možné tieto plánované sobotné 
stretnutia odohrať v nedeľu  minimálne 3 hodiny pred ÚHČ dosp. 

 V podmienkach ObFZ Trnava sa za pracovný deň považuje aj štátny sviatok.
c) Hracím dňom pre kategóriu dorast je sobota, UHČ dospelých. 
d) Hracím dňom pre kategóriu U-15 starší žiaci je nedeľa,  2,5 hod. pred  UHČ 

dospelých. 
e) Hracím dňom pre kategóriu  U-12 mladší žiaci je sobota o 10.30 hod.
f) Pre kategóriu  U-9 prípravka bude v ISSF ako ÚHČ uvedená sobota o 12.00 

hod. 
g) Oficiálne hracie dni a začiatky stretnutí sú stanovené ŠTK . 
h) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť prerokované ŠTK. 

Klubom budú oznámené v ISSF a v Úradnej správe na internetovej stránke ObFZ, 
alebo v odôvodnených prípadoch  telefonicky. Svojvoľné preloženie termínu 
stretnutia bude mať športovo-technické dôsledky v zmysle SPF.

i) ŠTK si vyhradzuje právo nariadiť stretnutia posledného kola, v ktorých hrajú 
družstvá zainteresované do postupu a zostupu v súťaži, aby sa odohrali v 
rovnakom dni a čase. 



A.2.1.  Termínová listina ObFZ Trnava - jesenná časť ročníka 2019-2020

Dátum V sobotu
hrá súťaž

VI. liga 
MEVASPORT       

VII. ligy    
SWAN, RUBBEX

VIII. liga
SELECT, MEVASOX

03. 8. – 04. 8. BESTRENT CUP  ObFZ Trnava – 1. kolo

10. 8. – 11. 8. RUBBEX 1. kolo 1. kolo

17. 8. – 18. 8. SWAN 2. kolo 2. kolo

24. 8.  – 25. 8. VIII. ligy 3. kolo 3. kolo

31. 8. – 1. 9. MEVASPORT 4. kolo 4. kolo

7. 9.  – 8. 9. RUBBEX 5. kolo 5. kolo

  11. 9.  streda             BESTRENT CUP  ObFZ Trnava – 2. kolo

14. 9. – 15. 9. SWAN 6. kolo 6. kolo

21. 9. – 22. 9. VIII. ligy 7. kolo 7. kolo

28. 9. – 29. 9. MEVASPORT 8. kolo 8. kolo

5. 10. – 6. 10. RUBBEX 9. kolo 9. kolo

12. 10. – 13. 10. SWAN 10. kolo 10. kolo

19. 10. – 20. 10. VIII. ligy 11. kolo 11. kolo

26. 10. – 27. 10. MEVASPORT 12. kolo

2. 11. – 3. 11.     13. kolo

9. 11. - 10. 11.       BESTRENT CUP  ObFZ Trnava – 3. kolo
 

Dátum
Dorast  „A“  
Dorast  „B“

Žiaci  IV. liga

Žiaci V. liga  „A,“ 
Žiaci V. liga  „B“ 

Prípravka

Dorast  „A“             
U-15

V. liga  „A“,“B“
U-12

skupina „C“

Dorast  „B“ Prípravka 
U-9

17. 8. – 18. 8. 12. kolo

24. 8.  – 25. 8. 1. kolo 1. kolo 1. kolo 1. kolo

29. 8. 13. kolo

31. 8. – 1. 9. 2. kolo 2. kolo 2. kolo 2. kolo 1. kolo

7. 9.  – 8. 9. 3. kolo 3. kolo 3. kolo 3. kolo 2. kolo

14. 9. – 15. 9. 4. kolo 4. kolo 4. kolo 4. kolo 3. kolo

21. 9. – 22. 9. 5. kolo 5. kolo 5. kolo 5. kolo 4. kolo

28. 9. – 29. 9. 6. kolo 6. kolo 6. kolo 6. kolo 5. kolo

5. 10. – 6. 10. 7. kolo 7. kolo 7. kolo 7. kolo 6. kolo

12. 10. – 13. 10. 8. kolo 8. kolo 8. kolo 8. kolo 7. kolo

19. 10. – 20. 10. 9. kolo 9. kolo 9. kolo 9. kolo

26. 10. – 27. 10. 10. kolo 10. kolo 10. kolo

2. 11. – 3. 11. 11. kolo 11. kolo

A.2.2.   Termínová listina ObFZ Trnava - jarná časť ročníka 2019-2020

Dátum V sobotu
hrá súťaž

VI. liga 
MEVASPORT       

VII. ligy    
SWAN, RUBBEX

VIII. liga
SELECT

MEVASOX

8. 3. Ne / 8. 4. Str.   BESTRENT CUP  ObFZ Trnava - štvrťfinále

14. 3. – 15. 3. 14. kolo

21. 3. – 22. 3. RUBBEX 15. kolo 12. kolo

28. 3. – 29. 3. SWAN 16. kolo 13. kolo

4. 4. – 5. 4. VIII. ligy 17. kolo 14. kolo

11. 4. – 12. 4. MEVASPORT 18. kolo 15. kolo

18. 4 – 19. 4. RUBBEX 19. kolo 16. kolo

25. 4. – 26. 4. SWAN 20. kolo 17. kolo

 2. 5. – 3. 5. VIII. ligy 21. kolo 18. kolo

7. 5.  streda   BESTRENT CUP  ObFZ Trnava - semifinále

  9. 5. – 10. 5. MEVASPORT 22. kolo Nadstavba 1.kolo

  16. 5. – 17. 5. RUBBEX 23. kolo 2. kolo

  23. 5. – 24. 5. SWAN 24. kolo 3. kolo

  30. 5. – 31. 5. VIII. ligy 25. kolo 4. kolo

6. 6. – 7. 6. 26. kolo 5. kolo
 

Dátum
Dorast  „A“  
Dorast  „B“

Žiaci  IV. liga

Žiaci V. liga  
„A,“ Žiaci V. liga  
„B“ Prípravka

Dorast  „A“             
U-15

V. liga  „A“,“B“
U-12

skupina „C“

Dorast  „B“ Prípravka 
U-9

14. 3. – 15. 3. 14. kolo

21. 3. – 22. 3. 15. kolo 11. kolo

28. 3. – 29. 3. 16. kolo 12. kolo 12. kolo

4. 4. – 5. 4. 17. kolo 13. kolo 10. kolo 13. kolo

11. 4. – 12. 4. 18. kolo 14. kolo 11. kolo 14. kolo 8. kolo

18. 4 – 19. 4. 19. kolo 15. kolo 12. kolo 15. kolo 9. kolo

25. 4. – 26. 4. 20. kolo 16. kolo 13. kolo 16. kolo 10. kolo

 2. 5. – 3. 5. 21. kolo 17. kolo 14. kolo 17. kolo 11. kolo

  9. 5. – 10. 5. 22. kolo 18. kolo 15. kolo 18. kolo 12. kolo

  16. 5. – 17. 5. 23. kolo 19. kolo 16. kolo 19. kolo 13. kolo

  23. 5. – 24. 5. 24. kolo 20. kolo 17. kolo 20. kolo 14. kolo

  30. 5. – 31. 5. 25. kolo 21. kolo 18. kolo 21. kolo 15. kolo Sk. B

6. 6. – 7. 6. 26. kolo 22. kolo



A.2.3. Hracie časy 

Obdobie ÚHČ 
dospelí

ÚHČ dorast 
sobota

 ÚHČ  U-15 
nedeľa 

ÚHČ U-12 
sobota

 ÚHČ  
U-9 

1. - 31. 8. 2019 17:00 17:00 14:30

Sobota
10:30

Sobota
12:00

1. - 15. 9. 16:00 16:00 13:30

16. - 30. 9. 15:30 15:30 13:00

1. - 15. 10. 14:30 14:30 12:00

16. - 31. 10. 14:00 14:00 11:30

1. - 15. 11. 13:30 13:30 11:00

1. – 15. 3. 2020 14:30 14:30 12:00

16. – 31. 3. 15:00 15:00 12:30

1. – 15. 4. 15:30 15:30 13:00

16. – 30. 4. 16:00 16:00 13:30

1. – 15. 5. 16:30 16:30 14:00

16. 5. – 30. 6. 17:00 17:00 14:30

A.3.  Požiadavky o zmenu termínu a ÚHČ

Postupy zadávania požiadaviek na zmeny termínu alebo ÚHČ v ISSF.
a) Dlhodobé žiadosti - nie je potrebný súhlas súpera,
 - domáci klub požiada o zmenu hracieho dňa alebo času na celú časť súťaže, t.j. 
samostatne pre jesennú a samostatne pre jarnú časť, najneskôr 14 dní pred jej začiatkom.  
V ISSF cez - elektronická podateľňa – zaevidovanie podania na komisiu – komisia 
ŠTK.
b) Žiadosť o zmenu UHČ konkrétneho stretnutia, ktorá si nevyžaduje súhlas súpera, t.j. 
      -  je podaná domácim klubom, 
      -  hracím dňom je sobota alebo nedeľa,
      -  je podaná najneskôr 21 dní pred stretnutím,
sa podáva nasledovne: v ISSF – plánované klubové zápasy – vyhľadáte konkrétny 
zápas – detail – podanie na komisie – zaevidovať podanie na komisiu – komisia, 
vybrať športovo-technická – vypísať text – zaevidovať podanie.
c) Žiadosť o zmenu UHČ konkrétneho stretnutia, ktorá si vyžaduje súhlas súpera, t.j. 
 -  je  podaná v čase kratšom ako 21 dní pred stretnutím,
 -  hracím dňom má byť pracovný deň alebo sviatok,
 -  je podaná hosťujúcim klubom,
sa podáva nasledovne: v ISSF – plánované klubové zápasy – vyhľadáte konkrétny 
zápas – detail – žiadosť o zmenu termínu /hracej plochy – zaevidovať žiadosť – 
doplniť navrhovaný dátum, čas (v presnom tvare podľa vzoru) miesto – poznámka 
(stručný dôvod) – zaevidovať žiadosť.

Klub, ktorý je žiadaný o zmenu, je povinný sa k doručenej žiadosti  vyjadriť (súhlasím/
nesúhlasím). 
d) Stretnutia mládeže hrané v nedeľu sa nemôžu prekrývať s ÚHČ dospelých. 
Stretnutia družstiev U-9 a U-12 sa nemôžu hrať ani v sobotu ÚHČ dospelých. 
e) Dohodu o zmenu termínu predloženú v čase kratšom ako 5 dní pred termínom 
stretnutia, nemusí ŠTK
      akceptovať. 
f )  Ak domáci FK požiada najneskôr 10 dní pred stretnutím o zmenu času na deň kedy 
je  naplánovaný, ŠTK môže túto zmenu schváliť. Súper je v takomto prípade povinný sa 
dostaviť na stretnutie v danom čase.

 A.4. Vyžrebovanie

Vyžrebovanie je uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF) a na 
internetovej stránke www.obfz-trnava.futbalnet.sk.
 
Dlhodobé súťaže sa odohrajú dvojkolovým systémom, okrem súťaže dorastu sk. „B“ a 
prípravky U-9 sk. „B“, ktoré sa odohrá trojkolovo. VIII. liga SELECT a MEVASOX  po odohraní 
dvojkolovým systémom sa súťaž rozdelí na 2 skupiny, skupina družstiev umiestnených 
na 1.- 5. mieste a 6.- 10. mieste a bude pokračovať  nadstavbou jednokolovo každý s 
každým.

A.5.  Miesto stretnutia

a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ (platia aj protokoly schválené 
ŠTK ZsFZ a SFZ, ak má klub v týchto súťažiach zastúpenie). Stretnutia sa hrajú na ihriskách 
klubov uvedených vo vylosovaní na prvom mieste.

b) Stretnutie je možné v odôvodnených prípadoch odohrať v opačnom poradí ako 
je vyžrebované na základe vzájomnej dohody klubov, pričom táto dohoda podlieha 
schváleniu ŠTK.

c) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK sa odohrajú na hlavných 
trávnatých hracích plochách (HP). V prípade nepriaznivého počasia možno stretnutia 
odohrať na schválených náhradných trávnatých alebo umelých HP. 

d) Posledné tri kolá jesennej časti súťaže a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa vo všetkých 
kategóriách povoľujú odohrať na schválených náhradných trávnatých a schválených 
umelých HP. Klub je povinný na požiadanie predložiť delegovanej osobe (rozhodca, resp. 
delegát stretnutia) protokol o schválení HP. Klub, ktorý chce odohrať stretnutie na umelej 
HP je povinný nahlásiť túto skutočnosť súperovi najneskôr 24 hod. pred  ÚHČ stretnutia. 
ŠTK si vyhradzuje právo povoliť v odôvodnených prípadoch odohrať stretnutie na umelej 
HP aj v priebehu súťaže.



A.6.  Hospodárske náležitosti

a) Každý  klub hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. 

b) Klub je povinný na základe podanej prihlášky do súťaže zaplatiť na účet ObFZ  
nenávratný štartovný vklad, ktorý bude klubu fakturovaný v mesačnej zbernej 
faktúre.

  Dospelí  VI. liga  120  €  
  Dospelí  VII. liga  100  € 
  Dospelí  VIII. liga  90  € 
  Dorast    30  € 
  Žiaci    15  € 
  Prípravka  15  €
  BESTRENT cup  bezplatne       
                
c) Všetkým aktívnym klubom sa bude generovať ročný servisný poplatok za ekonomickú 

agendu vo výške 144 €. Servisný poplatok bude v zbernej faktúre generovaný 2 krát 
za rok a to v mesiaci júl a marec po 72 €.  Pre kluby, ktoré majú v súťažiach ObFZ len 
jedno mládežnícke družstvo bude servisný poplatok znížený o polovicu, t.j.  72 €.

d)  Výška náhrad delegovaných osôb v súťažiach ObFZ Trnava ( uhrádzané mesačne 
v zbernej faktúre).  

Súťaž R AR DS
VI. liga 42€ 37€ 37€

VII. liga 36€ 31€ 31€

VIII. liga 36€ 31€ 31€

Bestrent -Cup 28€ 23€ 23€

Dorast 17€ 12€ 12€

Starší žiaci 15€ 12€ 12€

Mladší žiaci 12€ - -

Prípravka - - -

Delegovaným osobám  budú náhrady zasielané na bankový účet najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. 

Ak sa R, AR, DS  dostaví na stretnutie, a to sa z rôznych príčin neodohrá, má nárok na 
cestovné náhrady vo výške 0,10 €/km. Cestovné bude uhradené z účtu ObFZ Trnava.

Ak si R (AR) nesplní svoje povinnosti spojené s prácou v ISSF,  Rozpisom súťaží alebo 
inými normami, KR podľa zváženia môže pristúpiť k zníženiu náhrad R za toto stretnutie 
maximálne o 50%.

V prípade nariadenia úradného dohľadu, v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho 
poriadku, klub uhradí osobe vykonávajúcej úradný dohľad náhrady ako DS.

B.  Technické ustanovenia

B.1.  Všeobecný predpis

a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a tohto Rozpisu 
súťaží. Výklad Rozpisu súťaží náleží ŠTK ObFZ.

b)  ObFZ   vydáva   počas   súťažného  obdobia   Úradné   správy   všetkých   svojich   
odborných  komisií a sekretariátu ObFZ, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje 
operatívne riadenie a styk s klubmi. Úradné správy sú uverejňované na internetovej 
stránke ObFZ. Pokyny zverejnené v Úradnej správe sú záväzné pre všetky kluby, 
rozhodcov a delegátov v riadení ObFZ.

c)   Vo všetkých súťažiach ObFZ je povinnosťou domáceho klubu zabezpečiť počítač 
(notebook) s funkčným pripojením na internet. 

d) Usporiadajúci  klub  vo všetkých  súťažiach  riadených  ObFZ  je  povinný  umožniť  
hosťujúcemu  klubu vykonanie videozáznamu z celého  stretnutia, vrátane vytvorenia 
primeraných podmienok pre  osoby, ktoré záznam  zabezpečujú.

e) V súťaži VI. ligy a súťažiach VII. ligy, je domáci klub povinný nahrávať z celého 
stretnutia na statíve neprerušovaný videozáznam cez mobilnú aplikáciu Sport-
video z jedného vyvýšeného miesta v strede hracej plochy !!! Každý klub je 
povinný záznam archivovať 4 týždne. Za porušenie  tohto  ustanovenia (nenahrávanie, 
nedodanie videa riadiacemu orgánu na vyžiadanie, neúplný záznam)  zaplatí 
príslušný klub pokutu 100 €. V prípade opakovaného neplnenia si tejto povinnosti až 
do výšky 300 €. 

f ) Usporiadateľ je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu. V stretnutiach 
dospelých minimálne 8 usporiadateľov a musia mať oblečené farebné  
rozlišovacie vesty s číslami. Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ 
delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a 
nákresom rozmiestnenia v areáli štadióna. V súťažiach  mládeže (dorastenci, žiaci) je 
minimálny počet usporiadateľov 4.

g) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a 
delegátovi zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel) na ktorom 
sa na stretnutie dostavil, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, 
že nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je 
z technických príčin možné dopravné prostriedky delegovaných osôb  umiestniť 
počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ stretnutia určí miesto, kde 
delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu 
pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna 
pre nemožnosť ich tu umiestniť, musia delegované osoby oznámiť hlavnému 
usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.

h) Hosťujúce družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie včas - najneskôr 30 minút 
pred UHČ. 

i) Usporiadateľ je povinný najneskôr 30 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia 
poskytnúť družstvu hostí uzamykateľnú šatňu na prezlečenie. Stav šatne skontroluje 
pred stretnutím rozhodca (ak je na stretnutí prítomný delegát tak on). 

j) Družstvá sú povinné najneskôr 20 minút pred  začiatkom stretnutia mať v ISSF 
nahrané a uložené nominácie hráčov (SPF čl. 80 bod 1). V prípade nenahrania a 
neuloženia nominácie zo strany klubu v danom čase bude ŠTK postupovať podľa 
bodu B.15/i.  Prípadné nevyhnutné zmeny v nominácii vykoná na vyžiadanie 
rozhodca pred stretnutím. 

k) Kluby sú povinné uvádzať v zápise o stretnutí hlavného usporiadateľa, vedúceho/
tímového manažéra, lekára/maséra u družstiev VI. a VII. ligy videotechnika. Uvedené 



funkcie na stretnutí nemôže vykonávať jedna osoba.  Je vhodné, aby si kluby v ISSF 
na uvedené funkcie pre zastupiteľnosť zaevidovali viac osôb. 

l) Čakacia lehota pre obidve družstvá a delegovaného rozhodcu je 20  minút po  
určenom začiatku stretnutia a možno ju čerpať len v opodstatnených prípadoch (SPF 
čl. 68). Pre delegovaných asistentov rozhodcu a delegáta čakacia lehota neplatí. 

m) Ak hosťujúce družstvo oznámi pred stretnutím usporiadateľovi oneskorenie 
zapríčinené vyššou mocou  (napr. dopravná  nehoda,  nezjazdnosť  cesty,  porucha  
dopravného  prostriedku),  domáce družstvo je povinné počkať  na príchod súpera a 
stretnutie odohrať. V tomto prípade je čakacia doba najviac 40 minút od ÚHČ. To isté 
platí v prípade, keď sa dostaví hosťujúce družstvo v priebehu čerpania čakacej lehoty. 
V oboch týchto prípadoch sa predlžuje čakacia lehota na 40 minút.

 FK sa môžu so súhlasom rozhodcu dohodnúť na predĺžení čakacej doby (t. j. viac ako 
40 min.)

n) Vo všetkých súťažiach  je domáci oddiel povinný mať k dispozícii počas stretnutia 
4 lopty, ktoré  pred  stretnutím  skontroluje  rozhodca.  Domácemu oddielu sa 
doporučuje zabezpečiť na majstrovské stretnutia dospelých aj podávačov lôpt.

B.2.  Minimálne materiálno – technické vybavenie štadiónov

a) Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom a rozmermi podľa PF, na ktorú 
vlastní FO platný pasport vydaný ŠTK ObFZ (resp. ZsFZ, SFZ). 

b) V súťažiach  VI. a VII. ligy súvislé ohradenie hracej plochy trubkovou bariérou zo strán 
kde sa nachádzajú diváci. V prípade, že sa diváci z rôznych dôvodov za niektorou 
čiarou nemôžu nachádzať, trubková bariéra nie je nutná.  

c) Pre rozhodcov a hráčov obhradený prechod na HP (pevné alebo prenosné zábrany) 
tak aby pri odchode neprichádzalo k stretu s divákmi. V prípade, že zábrany nie je 
možné nainštalovať je potrebné zabezpečiť ich prechod za účasti usporiadateľskej 
služby.

d) Každé ihrisko musí mať kryté striedačky, uzatvorené zo zadnej strany. Pred 
striedačkou 1 m na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá 
je vzdialená 1 m od postrannej čiary hracej plochy. Na striedačkách sa doporučuje 
miesto pre 13 osôb, minimálne však pre 7 osôb, s minimálnou dĺžkou 4 m. V prípade 
požiadavky hosťujúceho družstva o zvýšenie počtu miest, je domáci klub povinný 
toto zabezpečiť, max. však do 13 miest.

e) Tabuľky na striedanie, lekárnička s predpísanou minimálnou vybavenosťou, nosidlá. 
f ) Samostatné šatne pre hráčov domáceho a  hosťujúceho družstva s vybavením 

zodpovedajúcim  hygienickým normám s kapacitou 18 osôb, sprchy s teplou a 
studenou vodou, WC v areáli ihriska. 

g) Samostatná šatňa pre rozhodcov a  DS primeraných rozmerov, na vhodnej 
spoločenskej úrovni a s potrebným vybavením (stôl, 4 stoličky, miesto na uloženie 
osobných vecí)

h) Ďalšie náležitosti podľa Pravidiel futbalu, RS a pokynov ŠTK.

B.3.  Podmienky štartu družstiev

a) Na zaradenie družstva dospelých do súťaží riadených ObFZ Trnava je potrebné 
splnenie podmienok o počte družstiev mládeže (dorast, žiaci, prípravka) zaradených 
do dlhodobých súťaží riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ (čl. 38/b SPF).

 - VI. liga - minimálne 2 družstvá mládeže,  
 - VII. liga - minimálne 1 družstvo mládeže. 
 - VIII. liga - družstvo môže štartovať bez mládežníckeho družstva. 

 V zmysle  čl. 28 SPF  je možné vytvoriť spoločné družstvo mládeže, okrem kategórie 
prípravka (U-9).  Družstvo mládeže sa počíta aj klubu, ktorý bude mať v 
spoločnom družstve minimálne 6 hráčov. Minimálny počet hráčov sa musí 
dodržať počas celého súťažného ročníka. Klub, ktorý má splnený minimálny počet 
družstiev mládeže, môže byť členom ďalšieho spoločného družstva s ľubovoľným 
počtom hráčov svojho klubu. Ak spoločné družstvo mládeže štartuje v 4. alebo 5. 
lige dorastu, alebo v 3. lige žiakov v súťaži ZsFZ, ObFZ ho počíta obidvom klubom. 
Spoločnému družstvu štartujúcemu v iných mládežníckych súťažiach sa družstvo 
počíta len zodpovednému klubu. O vytvorení spoločného družstva mládeže musí 
byť uzatvorená „Dohoda“ dvoch klubov, ktorá bude predložená na  schválenie ŠTK. 
Súčasťou dohody je menný zoznam hráčov s registračným číslom minimálne z klubu, 
ktorý má menší počet hráčov v spoločnom družstve.  

  V prípade, že klub neprihlási do súťaží požadovaný počet družstiev 
mládeže, resp. nevytvorí spoločné družstvo mládeže, je povinný uhradiť za 
každé neprihlásené družstvo kompenzačný poplatok  v sume 1 000 €.

  Finančné prostriedky získané z  kompenzácií za nesplnenie podmienky 
mládežníckych družstiev budú použité výlučne v prospech  klubov, ktorých  
mládežnícke družstvá v súťažiach štartujú.

B.4.  Štarty  hráčov

a)  Každý hráč musí mať platný registračný preukaz  v ISSF. 
b) Hráčom sa doporučuje nosiť so sebou na stretnutia hodnoverný preukaz 

totožnosti (OP, pas, vodičský preukaz a pod.).
d) V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči 

z kategórie dorastu vo vekovej úrovni U-17. Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, 
je oprávnený súťažiť v  kategórii dospelých len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu telovýchovného lekára a jeho zákonného zástupcu so 
súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii (čl. 46/2 SPF).

e) Tréner mužstva nesmie na stretnutie nominovať hráča, ktorý nemá tento súhlas 
vystavený. V prípade, že hráč súhlas má vystavený, ale z určitých dôvodov ho 
nemá na stretnutí k dispozícii je povinný tento súhlas predložiť do 48 hodín 
od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu. V opačnom prípade bude jeho štart 
považovaný za neoprávnený v zmysle čl. 52/j SPF.

f ) V kategórii dorastu (U19)  štartujú hráči narodení  1. 1. 2001 a mladší. 
 V súťažiach riadených ObFZ Trnava môžu štartovať v kategórii dorast aj žiaci 

narodení v roku 2005, po súhlase lekára a rodiča. 
g) V kategórii st. žiakov U15 štartujú hráči narodení  1. 1. 2005  a  mladší  (rovnako 

aj dievčatá). 
h) V kategórii ml. žiakov U-12 štartujú hráči narodení 1. 1. 2008 a mladší  

(dievčatá 1. 1. 2006 a mladšie). 
i) V kategórii prípravka U-9 hráči narodení 1. 1. 2011 a mladší  (dievčatá 1. 1. 

2009 a neskôr). 
j) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu 

o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba 
kluby v danej vekovej kategórii (v zmysle SPF čl. 28, bod 8-10).  Postup v ISSF: 
elektronická podateľňa / žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, 
registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy posledný 
deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka 
štartovať ). Klub môže mať  na striedavý štart z iného klubu maximálne 5 hráčov.

k) Hráč môže byť v jednom dni uvedený v zostavách družstiev v zápise o stretnutí 



 aj viackrát (nie sú porušené normy). Pokiaľ však v jednom stretnutí nastúpil na 
akýkoľvek časový úsek, v ďalšom už nastúpiť nesmie.

l) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami. 
Právo voľby farby dresov má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť. 
Farba dresov brankárov musí byť odlišná od farby dresov ostatných hráčov. Čísla 
dresov hráčov a brankárov môžu byť ľubovoľné, od  1 po 99. 

m) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je 
domáci oddiel povinný mať  k dispozícii. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí 
boli pred začiatkom stretnutia uvedení v zápise ako  náhradníci. Ich RP musia byť  
predložené spolu s ostatnými RP  hráčov do kabíny rozhodcov. Maximálny počet 
náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí je vo všetkých vekových kategóriách 
7 ( prípravka  9).

 V súťažnom stretnutí je možné striedať:
  v kategórii dospelých 5  hráčov
  v kategórii dorastu 5  hráčov
  v kategórii žiakov  hokejovým spôsobom, max. 18 hráčov
  v prípravkách  hokejovým spôsobom, max. 18 hráčov
 Na lavičke náhradníkov môže sedieť maximálne 13 osôb – 7 náhradníkov, tréner, 
 2 asistenti trénera, lekár, masér a vedúci družstva.
n) Striedanie v stretnutí žiakov je možné vykonávať za nasledovných podmienok: 
 - striedať sa môže v prerušenej aj neprerušenej hre,
 - striedať sa môže len v priestore priesečníku stredovej a autovej čiary na strane 

kde sú striedačky,
 - náhradník môže vstúpiť na hraciu plochu až potom, ak ju striedaný hráč 

opustil,
 - nie je obmedzený celkový počet striedaní družstva, ani počet striedaní 

jedného hráča, 
 - rozhodca v prerušenej hre neposkytuje čas potrebný na vykonanie striedania, 

hra plynule prebieha,
 - za správne vykonanie striedania a správny počet hráčov na hracej ploche, 

zodpovedá tréner a vedúci,
 - ak rozhodca zistí porušenie procesu striedania, napr. vyšší počet hráčov 

na hracej ploche, striedanie z nesprávneho miesta a pod., hru preruší (pokiaľ 
neuplatní výhodu v hre) a nariadi NVK z miesta, kde bola lopta v okamžiku 
prerušenia hry. 

o) Súčasťou výstroja hráčov vo všetkých vekových kategóriách musia byť chrániče 
holenných kostí a rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať.

B.5.  Konfrontácia

a) Konfrontáciu, kontrolu totožnosti (čl. 49 SPF) hráčov družstiev, ktorí sú prítomní 
pred stretnutím, je   možné  vykonať  na  požiadanie pred stretnutím, najneskôr v 
polčasovej prestávke pred začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné 
vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol prítomný na stretnutí pred 
začiatkom druhého polčasu len pri jeho vstupe na hraciu plochu. 

b) Postup vykonania kontroly totožnosti je nasledovný:
 Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni tak, že kapitán 

kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán 
druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. V stretnutí 
mládeže kontrolu totožnosti vykonávajú rovnakým spôsobom spolu s kapitánmi aj 
vedúci obidvoch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa kontrolovaných hráčov na 

 ich osobné údaje. Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni alebo vedúci družstiev 
mládeže rozhodcovi. 

c) V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti 
niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán alebo vedúci družstva mládeže uplatnia 
námietku proti štartu hráča. Na základe tejto  námietky rozhodca skonfrontuje hráča 
sám a výsledok  zaznamená do zápisu o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú 
sám vykonal, rozhodne, že údaje o hráčovi a jeho fotografia v ISSF zodpovedajú 
údajom uvedeným hráčom  a jeho podobe, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a do 
zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia. 

d) Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, alebo v prípade striedajúceho 
hráča cez polčasovú prestávku a kapitán  družstva  súpera  alebo vedúci družstva  
nevzniesol námietku  proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr 
možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totožnosti hráča. Ak hráč, ktorý nebol 
prítomný pred stretnutím nastúpi v priebehu stretnutia, je na vyzvanie rozhodcu 
povinný podrobiť sa konfrontácii po skončení stretnutia. Rozhodca nemôže vykonať 
kontrolu totožnosti hráča alebo náhradníka opakovane. 

e) Ak hráč odmietne kontrolu totožnosti, alebo rozhodca neuzná totožnosť hráča podľa 
ISSF, tento hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. Rozhodca tieto skutočnosti  zdôvodní v 
zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke hráč je z hry vylúčený.

f ) Zástupca družstva súpera a rozhodca sú oprávnení vyhotoviť si 
fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas 
neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii. 

g) V súťažiach mládeže je konfrontácia povinná.
h) Za neoprávnený štart hráča sa považuje i pokus o neoprávnený štart, čiže keď 

pri konfrontácii nebola uznaná totožnosť a hráč na stretnutie nenastúpil.

B.6.  Súpiska družstva

a) Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu 
o stretnutí.

b) Klubu, ktorý má v súťažiach v rovnakej vekovej kategórii viac družstiev na rôznom 
stupni súťaže, sa vytvára v ISSF súpiska všetkých družstiev.

c) Za „B“ družstvo klubu môžu v stretnutí štartovať hráči klubu oprávnení štartovať v 
príslušnej vekovej kategórii, ktorí za „A“ družstvo neštartovali vo viac ako polovici 
majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť  súťažného ročníka (zvlášť 
jeseň a jar) a 3 hráči  z „A“ družstva bez obmedzenia k počtu odohratých stretnutá 
za „A“ družstvo. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek.

B.7.  Námietka, odvolanie, sťažnosť

 a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia, 
výhradne elektronicky  v ISSF na príslušnú komisiu z detailu stretnutia.  

b) Námietkou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu Súťažného 
poriadku futbalu, Rozpisu súťaže (napr. výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, 
štartu súperovho hráča, popisu priestupkov vylúčeného hráča, striedaniu 
náhradníkov),  iného osobitného predpisu (Pravidlá futbalu),  rozhodnutia SFZ alebo 
iného riadiaceho zväzu. 

c) Námietka musí obsahovať (SPF čl. 86/1):
 1.  označenie subjektu proti ktorému sa námietka podáva,
 2.  označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa 

námietka podáva,



 3.  uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie,
 4.  uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené,
 5.  uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým 

budú riadiacemu orgánu  poskytnuté, v akom termíne, najneskôr však do 48 hod. po 
podaní námietky ak riadiaci orgán nestanoví inak,

 6.  čoho sa namietajúci klub domáha.
d) Ak námietka neobsahuje niektorú náležitosť uvedenú v bode c) riadiaci orgán súťaže, 

alebo iný vecne príslušný orgán vyzve klub na doplnenie námietky a určí lehotu na 
jej doplnenie. Ak klub námietku v stanovenej lehote nedoplní, orgán riadiaceho 
zväzu sa námietkou  ďalej nezaoberá. Namietajúcemu klubu a dotknutým osobám 
túto skutočnosť oznámi v ISSF

e) Poplatok za prerokovanie námietky resp. odvolania  sa klubu pripisuje do mesačnej 
zbernej faktúry. Ak je navrhovateľ v konaní úspešný a je mu vyhovené, poplatok sa 
mu vracia v mesačnej zbernej faktúre.  

f ) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v 
priebehu stretnutia.

 Proti výkonu rozhodcu  je možné podať sťažnosť na riadiaci zväz.
 Podanie sťažnosti podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na zmenu výsledku 

dosiahnutého v stretnutí.
g) Pre podanie a prerokovanie odvolania voči rozhodnutiu komisie ObFZ platia 

ustanovenia čl. 87 SPF.  
h) Sťažnosť na výkon rozhodcu zasiela klub Komisii rozhodcov ObFZ výhradne cez ISSF 

elektronická podateľňa – zaevidovanie podania na komisiu – komisia rozhodcov, 
najneskôr do 48 hodín po skončení stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať najmä: 

 - označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,
 - popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s 

vyznačením  času,
 - predloženie príslušnej video dokumentácie, ak existuje,
i) Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude vrátený klubu iba v 

prípade, že sťažnosť bude uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. 

B.8.  Zdravotnícke zabezpečenie

a) Usporiadajúci klub stretnutia  je povinný zabezpečiť vo všetkých vekových kategóriách 
zdravotnícke zabezpečenie. Meno lekára (maséra, zdravotníka) je potrebné uviesť v 
zápise o stretnutí. Usporiadajúci klub musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so 
základným vybavením.

b) Za poistenie hráčov všetkých  kategórií sú zodpovední samotní hráči, resp. ich zákonní 
zástupcovia. 

c) Klub je zodpovedný za svojho hráča, že má potvrdenie o lekárskej prehliadke 
preukazujúce jeho spôsobilosť nastúpiť v stretnutí.

B.9.  Postupy a zostupy, zaradenie družstiev do súťaží

a) Víťaz VI. ligy dospelých má právo postupu do V. ligy Západ riadenej ZsFZ. Zo VI. 
ligy dospelých zostupuje  do územne príslušnej VII. ligy súťaže dospelých družstvo 
umiestnené na poslednom mieste a zostupy ďalších družstiev sú závislé od počtu 
zostupujúcich z V. ligy Západ, postupujúcich zo VII. líg a zaradených družstiev  do 
súťaže v súlade s čl. 17 SPF.

b) Víťaz VII. ligy dospelých má právo postupu do VI. ligy. Zo VII. ligy dospelých zostupuje 
družstvo umiestnené na poslednom mieste do príslušnej VIII. ligy dospelých. Zostupy 
ďalších družstiev (do príslušnej VIII. ligy) sú závislé na počte zostupujúcich zo VI. ligy, 
postupujúcich z VIII. ligy  a zaradených družstiev  do súťaže v súlade s čl. 17 SPF.

c) Družstvá, ktoré sa v súťažiach VII. ligy SWAN a RUBBEX umiestnia na 2. mieste 
(v prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa čl. 19 ods. 3) odohrajú barážové 
stretnutie. Víťaz tohto stretnutia odohrá barážové stretnutie s družstvom VI. ligy, 
ktoré sa umiestni na poslednom mieste, z ktorého má nárok  pokračovať v súťaži. 
Víťaz tohto stretnutia bude zaradený do VI. ligy.    

d) Víťaz VIII. ligy dospelých má právo postupu do príslušnej VII. ligy. Z VIII. ligy nezostupuje 
nikto.

e) Družstvá, ktoré sa v súťažiach VIII. ligy SELECT a MEVASOX umiestnia na 2. 
mieste (v prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa čl. 19 ods. 3) odohrajú 
kvalifikačné stretnutie s družstvom územne príslušnej VII. ligy, ktoré sa umiestni 
na poslednom mieste, z ktorého má nárok na pokračovanie v súťaži. Víťaz tohto 
stretnutia bude zaradený do príslušnej VII. ligy.    

f ) V prípade, že niektorí z  víťazov súťaží VI.,VII., alebo VIII. ligy neprejaví záujem o postup 
do vyššej súťaže, alebo nespĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži, postupuje sa v 
zmysle SP čl. 14, bod 2, a právo postupu má družstvo umiestnené na 2. mieste. 

g) Víťazom Oblasti dorastu je víťaz kvalifikačného stretnutia víťazov skupín VI. ligy „A“ a 
„B“, ktoré sa odohrá na neutrálnom ihrisku (za podmienok podľa RS/B/10, písm. a - d). 
Víťaz tohto stretnutia má právo postupu do V. ligy Západ ZsFZ. Keď víťaz neprejaví 
záujem, právo postupu má porazený z kvalifikačného stretnutia. Zo súťaží dorastu sa 
podľa súčasného modelu nezostupuje.

h) Víťaz IV. ligy žiakov  má právo postupu do III. ligy žiakov riadenej ZsFZ (podmienkou je 
vytvorenie dvojičky SŽ + MŽ). Keď víťaz nemá záujem, právo postupu má 2. družstvo v 
poradí. Zo IV. ligy žiakov zostupuje do príslušnej V. ligy žiakov družstvo umiestnené  na 
poslednom mieste a zostupy ďalších sú závislé na počte zostupujúcich z III. ligy žiakov 
a postupujúcich z V. líg žiakov.

i) Víťazi  V. ligy „A“ a „B“  žiakov postupujú  do  IV. ligy žiakov, z V. ligy žiakov nezostupuje 
nikto.

j) Ak sa hrá súťaž trojkolovým systémom alebo družstvá odohrajú tri vzájomné stretnutia 
a po skončení súťaže je potrebné aplikovať znenie čl. 18 bod 1 SPF,  počítať sa budú  
prvé dva vzájomné zápasy.

k) Družstvo, ktoré sa odhlási po vylosovaní zo súťaže, alebo družstvo vylúčené zo súťaže 
sa považuje za družstvo zostupujúce z danej súťaže (SPF čl. 12/4). V takomto prípade 
neplatí podmienka, že družstvo umiestnené na poslednom mieste v tabuľke musí 
zostúpiť a postupuje sa podľa bodu B.9/a, b. 

B.10.  Barážové, kvalifikačné stretnutie

a) Hrá sa na jedno stretnutie, termín a miesto určí ŠTK ObFZ, ktorá je zároveň riadiacim 
orgánom týchto stretnutí. 

b) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a RS ObFZ. Ak sa 
stretnutie skončí v normálnom hracom čase nerozhodne, ihneď nasledujú kopy zo 
značky PK až do rozhodnutia.

c) Rozhodcov, prípadne delegáta na toto stretnutie deleguje KR ObFZ. Náklady na 
delegované osoby v stretnutí hradia oba kluby rovnakým podielom.

d) Na stretnutie môžu nastúpiť hráči podľa ustanovení čl. 47 SPF. 
e) Barážové stretnutia sa odohrajú na neutrálnej  hracej ploche.
 



 B.11.  Návrh štruktúry súťaží pre ročník 2020/2021

Pre ročník 2020/2021 VV ObFZ na svojom zasadnutí dňa  25. 06. 2019  schválil túto 
štruktúru súťaží:

Kategória Súťaž Počet družstiev Okres

Dospelí VI. liga
VII. liga  (sk. A) 
VII. liga  (sk. B)
VIII. liga (sk. A)
VIII. liga (sk. B)

14
14 
14
podľa počtu prihlásených 
podľa počtu prihlásených

TT, HC, PN
TT
HC, PN 
TT
HC, PN

Dorast U19 VI. liga sk. A 
VI. liga sk. B

podľa počtu prihlásených 
podľa počtu prihlásených 

TT, 
HC, PN

Žiaci U15 IV. liga 
V. liga  sk. A 
V. liga  sk. B

14
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených

TT, HC, PN
TT
HC, PN

Žiaci U12 Skupiny A, B, C, D podľa počtu prihlásených Podľa regiónu

Prípravka Skupiny A, B podľa počtu prihlásených Podľa regiónu

U mládežníckych družstiev a družstiev dospelých v VIII. lige  je na návrh ŠTK VV 
ObFZ oprávnený zaradiť družstvá bez ohľadu na regionálnu príslušnosť z dôvodu 
rovnomerného resp. optimálneho naplnenia jednotlivých skupín súťaží. 

VV si vyhradzuje právo od súť. roč. 2020/2021 zmeniť organizačnú štruktúru 
dorasteneckých a žiackych súťaží ObFZ Trnava. 

B.12.  Delegované osoby - rozhodcovia, asistenti rozhodcu a 
delegáti

a) Rozhodcov a delegáta zväzu deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov ObFZ. 
Delegovanie je oznamované na internetovej stránke ObFZ v časti „Správy 
- Obsadenie R a DS“. V odôvodnených prípadoch sa delegovanie oznamuje 
telefonicky.

b) Rozhodcovia a delegáti sú povinní sledovať Úradné správy KR, ŠTK, DK 
prípadne iných komisií ObFZ, ktoré sú zverejňované na internetovej stránke 
ObFZ. Rozhodnutia a oznamy v nich sú záväzné.

c) Nominačné listiny rozhodcov pre súť. roč. 2019/2020 boli navrhnuté KR ObFZ a 
schválené VV ObFZ.

1. Rozhodcovia sú povinní  pred stretnutím postupovať v zmysle SPF čl. 74 a to 
najmä:

a) Dostaviť sa na ihrisko 60 min. pred začiatkom stretnutia, v primeranom 
spoločenskom oblečení.

b) Prezrieť hraciu plochu, či je pripravená v súlade s Pravidlami futbalu a či je na 
stretnutie spôsobilá.

c) Vytvoriť elektronický zápis o stretnutí.

2. Postup rozhodcu pri zhotovovaní elektronického zápisu.

a) Rozhodca, vykoná kontrolu nahraných nominácií družstiev, ktoré sú kluby 
povinné nahrať najneskôr 20 min. pred ÚHČ. 

b) Ak sú v zápise nezrovnalosti R v spolupráci s VM, alebo kapitánom vykoná 
potrebné úpravy a uzavrie nominácie oboch družstiev (od tohto momentu môže 
zmeny v nomináciách a v zápise robiť len R). 

c) V prípade technických problémov pri zhotovovaní zápisu v ISSF (napr. výpadok el. 
prúdu, nefunkčný internet), je potrebné vyhotoviť klasický zápis na PC resp. ručne, 
ktorý podpíšu kapitáni a vedúci družstva.

d) V polčasovej prestávke môže R priebežne vyplňovať udalosti zo stretnutia (góly, 
ŽK, striedania...)

e) Po skončení stretnutia je R povinný doplniť do elektronického zápisu všetky 
dôležité záznamy (góly, ŽK, ČK, dôvod vylúčenia, striedania, zranenia, námietky, 
mimoriadne udalosti...).

f ) Po skontrolovaní a odsúhlasení správnosti všetkých údajov uvedených v Zápise 
o stretnutí R, DS a kapitánmi oboch družstiev (u mládeže aj VM), rozhodca 
elektronický zápis o stretnutí uzavrie.

g) Ak z technických, alebo iných vážnych dôvodov nie je po stretnutí možné doplniť 
a uzavrieť Zápis v mieste stretnutia, je rozhodca povinný Zápis doplniť a uzavrieť 
najneskôr do 3 hodín po skončení stretnutia.

B.13. Tréneri

a) Trénersko-metodická komisia zabezpečuje vzdelávanie trénerov a kontroluje 
obsadenie trénerských postov.

b) V ročníku 2019/2020 musia mať družstvá štartujúce v VI. lige trénera s minimálnou 
licenciou C (4. kvalifikačná trieda). Výnimku môže udeliť TMK ObFZ s podmienkou 
zaradenia trénera do školenia 1. kvalifikačného stupňa (4.trieda - licencia C). V 
ostatných súťažiach ObFZ Trnava sa doporučuje mať kvalifikovaného trénera. 

c) Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov, školení, seminárov 
a doškolení organizovaných TMK ZsFZ a ObFZ.

d) Všetci tréneri sú povinní dodržiavať morálne a etické zásady všeobecne platné pre 
súťaže ObFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.

B.14. Tituly a ceny

Družstvám  umiestneným  na 1. mieste vo všetkých kategóriách a súťažiach bude 
udelený pohár. 

Hráči a realizačný tím víťaza VI. ligy dospelí a víťazi všetkých mládežníckych kategórií 
budú ocenení aj medailou.



B.15. Poplatky a pokuty

  Úhrady poplatkov (ŠTK, DK, matričné poplatky) sa realizujú prostredníctvom 
mesačných zberných faktúr, (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým 
prevodom alebo priamym vkladom (nie šekom) na bankový účet uvedený na faktúre. 
O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry pre Váš klub sú informovaní kluboví ISSF 
manažéri emailom zo systému ISSF. Splatnosť faktúry je 10 dní. Variabilný symbol úhrady 
je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. uvedenia nesprávneho údaju 
alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba 
nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú !
  V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, riadiaci 
orgán súťaže odpočíta    tri body družstvu klubu najvyššej vekovej kategórie za 
každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry (čl. 83 
SPF). Zároveň má klub zastavenú matričnú činnosť s účinkom odo dňa nasledujúceho po 
poslednom dni splatnosti, až do riadneho uhradenia celej dlžnej čiastky.
  Riadiaci orgán vylúči zo súťaže družstvo klubu najvyššej vekovej kategórie, ktoré 
odohralo šesť stretnutí v jednom súťažnom ročníku počas neuhradenia mesačnej zbernej 
faktúry.
  Za uhradenie mesačnej zbernej faktúry riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v 
lehote splatnosti, t.j. pripísanie sumy na účet SFZ v celej fakturovanej výške, so správnym 
uvedením variabilného symbolu faktúry.
  V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ 
dokladom z banky alebo bankovým výpisom ekonomickému úseku ObFZ. V prípade, 
ak reklamácia úhrady v plnej výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-
technických dôsledkov sa ruší ku dňu, kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry 
pripísaná v prospech účtu SFZ.

 Výšky poplatkov: 
a) prestupové poplatky (transfer hráča):
  dospelí  10  €
  mládež    7  €
  - Schválenie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovania“ 

budú  o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny.
  - Všetky transfery sa  podávajú  výhradne elektronicky, pričom je potrebné, aby 

mal hráč vytvorený „hráčsky účet“.
b) disciplinárne konanie  (jednotné  jednotlivec/kolektív) 
  dospelí 10  €
  mládež   5  €
c) prerokovanie žiadosti na ŠTK
 - 2 týždne pred jesennou, resp. jarnou časťou:   bez poplatku
 - 21 a  viac dní pred stretnutím:    dospelí       5  €
                                                         mládež       3  €
 - 5 dní - 21 dní  pred stretnutím:   dospelí 10  €
                                                         mládež    5  €
 - menej ako 5 dní pred stretnutím:  dospelí 20  €
                                        mládež 10  €
d) odvolanie voči rozhodnutiu komisií (čl. 87 SPF)
  dospelí 50  €
  mládež 30  €
e) poplatok za podanie námietky 10  €
f ) sťažnosť na výkon rozhodcu 40  €

g) Pri porušení noriem ŠTK navrhuje pokuty (ukladá DK) maximálne do výšky  300  €
h) Klub, ktorý zapríčiní neodohranie stretnutia z dôvodu nenastúpenia a túto 

skutočnosť neoznámil riadiacemu orgánu minimálne 48 hod. pred ÚHČ 
stretnutia, má povinnosť uhradiť súperovi (hosťom ak pricestujú na stretnutie, 
domácim za náklady spojené s jeho organizáciou) sumu vo výške:

  dospelí  VI. liga 100 €
               VII. liga   80 €
               VIII. liga   70 €
  Dorast, žiaci   40 €
  Prípravka    30 €
 Doklad o úhrade predloží klub ŠTK do 7 dní od zverejnenia v ÚS.
i) Za nevytvorenie a neuloženie nominácie hráčov zástupcom klubu najneskôr 20 

minút pred  začiatkom stretnutia  v ISSF  (SPF čl. 80 bod 1) budú voči  klubu vyvodené 
nasledovné opatrenia:

 Dospelí -  1. krát upozornenie, 2. pokarhanie, 3. a ďalší krát   10 €  
 Mládež -  1. krát upozornenie, 2. pokarhanie, 3. a  ďalší krát   5 €
j) V  prípade, že družstvo na stretnutie nepricestuje, nenastúpi, počet hráčov klesne 

pod 7, alebo iným   spôsobom zapríčiní nedohranie stretnutia bude odstúpené na DK 
a  riešené v zmysle Disciplinárneho poriadku a interných zásad DK.

k) Ak sa prihlásené družstvo po vylosovaní súťaže odhlási, alebo ak družstvo 
zapríčiní 3 kontumácie stretnutia v priebehu súťažného ročníka, bude zo súťaže 
vylúčené (čl. 12 bod 1 SPF) a potrestané pokutou 1 000 €.  

l) Ak bude za uvedený priestupok vylúčené spoločné družstvo mládeže, pokutu 
uhradia obidva kluby tvoriace spoločné družstvo.

m) Ak sa v zmysle bodu k) jedná o družstvo mládeže a  klub naďalej spĺňa 
požadovaný počet družstiev mládeže, zaplatí pokutu vo výške 300 €. 

n) Odhlásené alebo vylúčené družstvo sa považuje za družstvo zostupujúce.  V prípade 
neuhradenia pokuty v zbernej faktúre bude všetkým družstvám príslušného klubu 
hrajúcim v súťažiach ObFZ zastavená činnosť.

B.16.  Zásady disciplinárneho konania

a) Pri vylúčení hráča (ČK) sa registračný preukaz hráča neodoberá, ale až do rozhodnutia  
DK  má vylúčený  hráč  automatický  zastavenú činnosť a nemôže  nastúpiť 
v žiadnom stretnutí. FK môže zaslať i stanovisko hráča k vylúčeniu. Rokovací 
poplatok bude pridaný na mesačnú zbernú faktúru.

b) Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom 
hráč súťaží. Pri prestupe, alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka 
do iného klubu v tej istej úrovni  súťaže  sa dovtedy udelený  počet napomenutí  
prenáša. Disciplinárne opatrenie  za napomenutie  je  samostatné,   pri  podmienečne  
uložených  disciplinárnych opatreniach sa k  nemu neprihliada.

c) Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená 
karta  ruší  napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú.

d) Ak  bol  hráč po  predchádzajúcom napomenutí vylúčený  za disciplinárne previnenie, 
za ktoré  by   bol  inak napomenutý, uloží sa mu bez prerokovania disciplinárne 
opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie.

e)  Ak  bol  hráč po  predchádzajúcom napomenutí vylúčený  za disciplinárne previnenie, 
za ktoré  by   bol  vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu 
disciplinárne opatrenie podľa osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku za 
disciplinárne previnenie, za  ktoré  bol  vylúčený.  Napomenutie  sa  v takom  prípade  
do  evidencie  napomenutí zarátava.  V prípade  naplnenia   počtu napomenutí  podľa  



bodu f )  sa  hráčovi  uloží disciplinárne  opatrenie  za  napomenutia  i  za  vylúčenie. 
Disciplinárne  opatrenie  za napomenutia  sa  ukladá  ako  prvé.  Ak  sa  za   vylúčenie  
ukladá  disciplinárne opatrenie pozastavenie  výkonu  športovej  činnosti  na  časové  
obdobie,  disciplinárne opatrenie  za napomenutia sa vykoná až po vykonaní 
disciplinárneho opatrenia uloženého na časové obdobie.

f ) V súťažiach  sa  disciplinárne  opatrenie  za  napomenutie  hráčov  ukladá  bez  
prerokovania takto:

 po  5.  napomenutí  pozastavenie  výkonu  športovej  činnosti  na  1  majstrovské 
stretnutie,

 po  9.  napomenutí  pozastavenie  výkonu  športovej  činnosti  na  1  majstrovské 
stretnutie,

 po  12.  napomenutí  a po  každých  ďalších  3  napomenutiach  pozastavenie  
výkonu  športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie.

g) Ak  hráč  dostane  v poslednom  kole  súťažného  ročníka  majstrovskej  súťaže 
napomenutie,  ktoré  by  inak  znamenalo  pozastavenie  výkonu  športovej  činnosti  
podľa bodu  f ), príslušná disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča 
alebo klubu nepostupuje podľa bodu f ), ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového 
počtu napomenutí v súťažnom ročníku;  ak hráč alebo  klub  žiadosť  nepodá,   
postupuje  sa  podľa  bodu f ). Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia 
disciplinárneho opatrenia v ÚS.

h) FK  sú  informované  o  pozastavení  výkonu  športovej činnosti prostredníctvom 
úradnej správy ObFZ. O počte napomenutí  pomocou príslušnej správy generovanej 
z uzatvorených  zápisov o stretnutí v ISSF. 

i) Ak je hráč zároveň aj členom realizačného tímu, a je v súťažnom stretnutí vylúčený, 
má automaticky pozastavený aj výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie 
v rámci realizačného tímu.

j) Hráč sa môže zúčastniť na prerokovaní priestupku. V prípade, že je pozvaný na 
zasadnutie DK, je povinný sa ho zúčastniť. Odvolanie proti rozhodnutiu DK podáva 
klubový manažér cez ISSF na DK ObFZ do 7 dní.

k) FK a delegované osoby sú povinné zasielať písomné stanoviská na DK jedine cez  
ISSF systém, cez detail stretnutia, ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá 
v súvislosti s organizovaním majstrovských, pohárových a priateľských stretnutí a to 
hneď po stretnutí.

l) Pri prestupoch hráčov je FK povinný sa informovať na DK o prípadných trestoch 
udelených v predchádzajúcom FK.

B.17.  Pravidlá pre súťaž mladších žiakov U-12 

1.  Hracia plocha
 Dĺžka hracej plochy  (ďalej  HP) je od jedného pokutového územia (ďalej PÚ) po druhé  
 PÚ a šírka HP je  šírka PÚ.  Na označenie šírky HP sa môžu použiť umelohmotné kužele.     
 Hracia plocha musí byť trávnatá. 

2.  Bránky
 Veľkosť je 2 m x 5 m, musia mať siete a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
3.  Pokutové územie
 PÚ je ohraničené územím pomyselnej rovnobežnej čiary vo vzdialenosti  10 m od   
 bránkovej čiary a 10 m od  bránkových žrdí po stranách. Pokutový kop sa zahráva zo  
 vzdialenosti 8 m.
4.  Počet hráčov
 Hrajú 9 hráči (8 + 1), minimálne počet je 6 (5+1), strieda sa hokejovým spôsobom v   
 prerušenej hre.  
 Družstvo nastupuje v jednotnej výstroji, kopačky musia mať lisovanú podrážku,   
 chrániče sú povinné. 
5.  Hrací čas
 2 x 25 min., s 15 min. prestávkou.
6.  Lopta
 Klasická futbalová lopta - veľkosť 4.
7.  Hráč mimo hry 
 Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
8.  Hra brankára
 Brankár môže hrať rukou v celom PÚ. „Výkop“ od brány môže vykonať  zo zeme nohou 
 (prípadne  hráč) alebo rukou.  Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale.
9.  Voľné kopy
 Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera vzdialení od lopty min. 5 m.
10. Rozhodca
 Rozhodcu na stretnutie deleguje Komisia rozhodcov ObFZ.
11. Diváci
 Prítomní diváci môžu sledovať stretnutie výlučne spoza ohradenia hracej plochy. Ak   
 nie je vybudované, spoza postranných, resp. bránkových čiar veľkej hracej plochy. Pri  
 postrannej čiare ihriska prípravky sa môžu nachádzať len náhradníci a realizačné tímy.
12. Všetky ostatné pravidlá z Pravidiel futbalu platia.

B.18.  Pravidlá pre súťaž prípraviek U-9

1.  Hracia plocha
     Šírka ihriska od poliacej čiary k 16-ke, dĺžka ihriska od autovej čiary po vzdialenejší koniec    
16-ky viď obrázok. Na označenie hracej plochy kde nie sú čiary použite umelohmotné 
kužele.

 



2.  Bránky
 Veľkosť je 2 m x 5 m, musia mať siete a musia byť zabezpečené proti    
prevráteniu.
3.  Pokutové územie
 PÚ je ohraničené územím pomyselnej rovnobežnej čiary vo vzdialenosti  10   
 metrov od bránkovej čiary a 10 m  od  bránkových žrdí po stranách. Pokutový kop   
 sa zahráva zo vzdialenosti 8 m.
4.  Počet hráčov
 Hrajú 7 hráči (6 + 1), minimálne počet je 5 (4+1), strieda sa hokejovým  
 spôsobom v prerušenej hre. Družstvo nastupuje v jednotnej výstroji, kopačky  
 musia mať lisovanú podrážku, chrániče sú povinné. 
5.  Hrací čas
 2 x 25 min., s 15 min. prestávkou.
6.  Lopta
 Klasická futbalová lopta - veľkosť 4.
7.  Hráč mimo hry 
 Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
8.  Hra brankára
 Brankár môže hrať rukou v celom PÚ. „Výkop“ od brány môže vykonať  zo  zeme   
 nohou (prípadne  hráč) alebo rukou.  Pri malej domov platí pravidlo ako 
 vo veľkom futbale.
9.  Voľné kopy
 Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera vzdialení od lopty min. 5m
10. Rozhodca
 Rozhodcu  laika si určia po kluby po vzájomnej dohode.
11. Striedačky
 Striedačky doporučujeme vytvoriť pre každý tím na jednej strane ihriska pri   
 autovej čiare, čo zabezpečí objektívne a hlavne citlivé posudzovanie autov   
 počas hry. 
12. Diváci
 Doporučujeme aby  diváci sledovali stretnutie mimo hracej  plochy. 
13. Všetky ostatné ustanovenia z Pravidiel futbalu platia.

B.18.  BESTRENT Cup - Pohár ObFZ Trnava 

a) ObFZ Trnava organizuje v súť. roč. 2019/20 BESTRENT Cup Pohár ObFZ Trnava.  Do 
súťaže budú zaradené všetky družstvá dospelých prihlásené do súťažného ročníka 
2019/20. Štartovný poplatok sa neplatí. 
b) Hrací systém  je na 1 stretnutie, víťaz postupuje do ďalšieho kola podľa vylosovaného 
pavúka. V prípade nerozhodného výsledku sa nepredlžuje, ihneď nasledujú strely zo 
značky PK.
c)  V 1. a 2. kole majú výhodu domáceho prostredia družstvá z nižšej súťaže, resp. 
nižšie umiestnené v poslednom súťažnom ročníku. Od 3. kola sa domáce družstvo bude 
losovať.
d) Plánované termíny stretnutí: 
 1. kolo 3. – 4. 8 2019  (cca 32 zápasov)
 2. kolo 11. 9. ( streda - 16 zápasov)
 3. kolo 10. 11. (nedeľa - 8 zápasov)
 Štvrťfinále  8. 3. (nedeľa), v prípade nespôsobilých terénov 8. 4. (streda).  
 Semifinále  7. 5. 2019 (štvrtok)  
 Finále – termín a miesto stretnutia sa určí  dodatočne.

e)  Disciplinárne tresty udelené v Pohári BESTRENT cup podliehajú Disciplinárnemu 
poriadku SFZ. 
f ) Za nenastúpenie na stretnutie v 1. a 2. kole nebude klubu udelená pokuta, okrem 
prípadu, ak klub oznámi nenastúpenie na stretnutie v čase kratšom ako 24 hod. pred 
ÚHČ.  
g)  Víťaz BESTRENT Cupu dostane poukaz v hodnote 1000 € na nákup športového výstroja 
v spoločnosti Topforsport, s. r. o., pohár pre víťaza BESTRENT Cup súť. roč. 2019/2020 a  
putovný pohár. Porazený finalista dostane poukaz v hodnote 500 € na nákup športového 
výstroja v spoločnosti Topforsport, s. r. o. 
h)   Víťaz pohára BESTRENT cup má právo podať si prihlášku do SLOVNAFT cupu v sezóne 
2020/2021.

C. Záverečné ustanovenia

1.  Futbalové kluby sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom futbalu, 
Disciplinárnym poriadkom, Registračným a prestupovým poriadkom, platnými 
Pravidlami futbalu a týmto Rozpisom súťaží.

2.  Futbalové kluby riadené ObFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené do 
príslušného regiónu, alebo pôsobia vo vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej 
úrovni súťaží riadené iným oblastným alebo regionálnym zväzom.

3.  Tento rozpis súťaží schválil Výkonný výbor ObFZ Trnava dňa 27. júna 2018 a tak ako 
ostatné predpisy a normy je záväzný pre riadiaci zväz a  futbalové kluby hrajúce v 
súťažiach riadených ObFZ Trnava.

4. Podávať výklad Rozpisu súťaží ObFZ Trnava je oprávnená výlučne ŠTK a môže byť 
zmenený rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ Trnava.

        Marián Hafrovič, v. r.  Vladimír Hracho, v. r. 
 predseda ŠTK ObFZ Trnava predseda ObFZ Trnava
 

Emanuel Cuninka, v. r.
sekretár ObFZ Trnava
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Stiahni SPORT.VIDEO
aplikáciu a zdieľaj
zostrihy zápasu

www.sport.video

• Najjednoduchší spôsob vytvárania a zdieľania zostrihov v reálnom čase online
• Inovatívna technológia zakomponovaná v SPORT.VIDEO aplikácií
• Stačí mobilný telefón a SPORT.VIDEO aplikácia pre získanie vlastnej ONLINE TV
• Šetrí značné finančné prostriedky vďaka eliminácií financovania video techniky, 
   kameramanov a editácií videí
• Šetrí kvantum hodín vďaka automatickému strihaniu zostrihov (odpadá editácia videí)
• Možnosť integrácie partnerov vo vlastných videách
• Zarába finančné prostriedky vďaka reklame vo videách vďaka hnutia #sharesuccess
• Interaktívne funkcionality ako spomalený záber, analýza zápasu a interview funkcia
• Flexibilné riešenie pre športové kluby, ligy, federácie a športové podujatia
• Možnosť uzavretého kanálu pre interné a tréningové účely
• Najlepšie momenty obletia svet vďaka globálnemu zásahu SPORT.VIDEO

Stiahni SPORT.VIDEO
aplikáciu

Zriaď si filmovaciu 
stanicu za 2 minúty

1 klikom vytváraj
automatické zostrihy

Zostrihy sú automaticky
zdielané online

Všetky potrebné informácie nájdeš na www.sport.video



PANELS

VENTILATION

VI. liga
MEVA SPORT

dospelí

Účastníci súťaže:

1) LEOPOLDOV
2) BUČANY
3) ZELENEČ

4) ZAVAR
5) DRAHOVCE

6) BIELY KOSTOL
7) ČERVENÍK
8) PAVLICE

9) MAJCICHOV
10) PEČEŇADY
11) KRAKOVANY

12) CÍFER
13) SILADICE

14) KRIŽOVANY



SWAN CENTRUM
Bernolákova 1, Trnava
033/31 00 755
trnava@swan.sk

www.swan.sk
 SWANoperator

INTERNET TELEVÍZIA TELEFÓN

PRINÁŠA SLUŽBY
PLNÉ ZÁBAVY!

Viac info o ponuke TU:

200_futbal_140x210.indd   1 8.7.2015   16:25

VII. liga
SWAN

dospelí

Účastníci súťaže:

1) SLÁVIA TRNAVA
2) DECHTICE

3) BRESTOVANY
4) RUŽINDOL

5) DOLNÉ OREŠANY
6) MODRANKA

7) HRNČIAROVCE
8) BOHDANOVCE

9) SMOLENICE
10) DOLNÁ KRUPÁ

11) KOŠOLNÁ
12) DOBRÁ VODA

13) BÍŇOVCE
14) KÁTLOVCE



VII. liga
RUBBEX

dospelí

Účastníci súťaže:

1) DUBOVANY
2) CHTELNICA
3) SOKOLOVCE

4) BOROVCE
5) VEĽKÉ ORVIŠTE

6) VESELÉ
7) PRAŠNÍK

8) ŠULEKOVO
9) MADUNICE

10) OSTROV
11) MORAVANY NAD VÁHOM

12) TRAKOVICE
13) BOJNIČKY
14) ŠÍPKOVÉ



VIII. liga
SELECT

dospelí

Účastníci súťaže:

1) LOVČICE
2) SLOVENSKÁ NOVÁ VES

3) NAHÁČ
4) SUCHÁ NAD PARNOU

5) BUKOVÁ
6) TRSTÍN

7) DOLNÉ DUBOVÉ
8) ŠÚROVCE
9) VLČKOVCE

10) OPOJ



VIII. liga
MEVASOX

dospelí

Účastníci súťaže:

1) KOČÍN-LANČÁR
2) KĽAČANY
3) ŽLKOVCE

4) PASTUCHOV
5) KOPLOTOVCE

6) ŠTERUSY
7) RATNOVCE

8) DOLNÉ TRHOVIŠTE
9) DOLNÝ LOPAŠOV

10) VEĽKÉ KOSTOĽANY



Účastníci súťaží:

DORAST

VI. liga - skupina „A“ - dorast

 1) BRESTOVANY
2) ŠPAČINCE

3) ZAVAR
4) RUŽINDOL

5) MODRANKA
6) ZVONČÍN - SUCHÁ NAD PARNOU

7) MAJCICHOV
8) VLČKOVCE

9) CÍFER
10) DECHTICE

VI. liga - skupina „B“ - dorast
 

1) DVORNÍKY
2) VOĽNÝ LOS

3) PASTUCHOV
4) DRAHOVCE

5) VEĽKÉ ORVIŠTE - FŠ R. HANKA
6) PEČEŇADY - VEĽKÉ KOSTOĽANY

7) VRBOVÉ
8) LEOPOLDOV - ČERVENÍK

 ŽIACI

IV. liga - žiaci U15

1) SLÁVIA TRNAVA
2) ZELENEČ

3) ZAVAR
4) JASLOVSKÉ BOHUNICE

5) MODRANKA
6) ZVONČÍN

7) HRNČIAROVCE
8) SMOLENICE

9) ŠÚROVCE - SILADICE
10) KRAKOVANY - TREBATICE

11) CÍFER
12) KOPÁNKA TRNAVA

13) BOLERÁZ “A”
14) VEĽKÉ KOSTOĽANY - PEČEŇADY

V. liga - skupina „A“ - žiaci U15

1) BRESTOVANY
2) ŠPAČINCE

3) SUCHÁ NAD PARNOU
4) LOKOMOTÍVA TRNAVA “B”

5) BOLERÁZ “B”
6) VODERADY - PAVLICE

7) DOLNÁ KRUPÁ - HORNÁ KRUPÁ
8) KRIŽOVANY - VLČKOVCE

9) HORNÉ OREŠANY
10) KÁTLOVCE



V. liga - skupina „B“ - žiaci U15

1) DVORNÍKY - BOJNIČKY
2) CHTELNICA
3) PASTUCHOV

4) VEĽKÉ ORVIŠTE - FŠ R. HANKA
5) ŠULEKOVO

6) MADUNICE- DRAHOVCE
7) OSTROV

8) VRBOVÉ - PRAŠNÍK
9) DOLNÝ LOPAŠOV

10) LEOPOLDOV

MLADŠÍ ŽIACI

Skupina A - mladší žiaci U12

1) SLÁVIA TRNAVA
2) ZELENEČ “A”

3) ŠPAČINCE
4) RUŽINDOL

5) MODRANKA
6) ZVONČÍN

7) MAJCICHOV
8) HRNČIAROVCE

9) VODERADY
10) CÍFER

11) KOPÁNKA TRNAVA
12) SPARTAK TRNAVA - ŽIAČKY

Skupina B - mladší žiaci U12

1) DECHTICE
2) ZELENEČ “B”

3) SUCHÁ NAD PARNOU
4) JASLOVSKÉ BOHUNICE

5) DOLNÉ OREŠANY
6) BOHDANOVCE

7) SMOLENICE
8) DOLNÁ KRUPÁ - HORNÁ KRUPÁ

9) KOŠOLNÁ
10) HORNÉ OREŠANY
11) BÍŇOVCE - TRSTÍN

12) BOLERÁZ - DOBRÁ VODA
 

Skupina C - mladší žiaci U12

1) DVORNÍKY “A”
2) BRESTOVANY

3) ZAVAR
4) SPORTA HLOHOVEC

5) ČERVENÍK
6) MALŽENICE

7) ŠÚROVCE
8) TRAKOVICE

9) KRIŽOVANY - VLČKOVCE
10) LEOPOLDOV

Skupina D - mladší žiaci U12
1) CHTELNICA

2) VEĽKÉ KOSTOĽANY
3) BOROVCE

4) DRAHOVCE
5) PIEŠŤANY “C”
6) VOĽNÝ LOS
7) MADUNICE

8) FŠ R. HANKA - MORAVANY NAD VÁHOM
9) DOLNÝ LOPAŠOV

10) VRBOVÉ - ŠÍPKOVÉ
11) DVORNÍKY “B”

12) DUBOVANY - VESELÉ



PRÍPRAVKA

Skupina A - prípravka U9

1) JASLOVSKÉ BOHUNICE
2) VODERADY

3) CÍFER
4) ŠPAČINCE
5) ZELENEČ
6) ZVONČÍN

7) SMOLENICE
8) MODRANKA

Skupina B - prípravka U9

1) BANKA
2) BUČANY

3) LEOPOLDOV
4) VRBOVÉ

5) SPORTA HLOHOVEC
6) MALŽENICE

Adresár futbalových klubov
v súťažiach ObFZ Trnava - 2019/2020

Použité skratky:
P: predseda, prezident
PP: podpredseda
VP: viceprezident
T: tajomník
M: manažér 
ČV: člen výboru
VM: vedúci mládeže
TR: tréner

B

Banka, OTJ,Bananská č. 35, 921 01  Banka
P: Ing. Miroslav Seman 0948 029 473
PP: MUDr. Patrik Mihok kohim71@gmail.com
Email: semanmiroslav@zoznam.sk
Účet: SK59 0200 0000 0000 8163 3212
ISSF: Ing. Miroslav Seman 0948 029 473    semanmiroslav@zoznam.sk

Biely Kostol, Futbalový klub, Vysoká 6937, 919 34 Biely Kostol
P: Ing. Ján Tižinák 
T: Martin Čmehýl 
ČV: Tomáš Gažovič 
Email: fkbielykostol@gmail.com 
Účet: SK0509000000000045551113 SLSP
ISSF: Ing. Marián Samák 0911 886 648  fkbielykostol@gmail.com

Bíňovce,  TJ Družstevník, 917 07 Bíňovce 208
P: Marián Novák                       
T: Tomáš Šoka 
Email: marian.novak@trnava.sk           
Účet 11723212/0200 VÚB
ISSF: Marián Novák  0911 091 514      marian.novak@trnava.sk           

Bohdanovce, TJ Elastik, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 269
P: Ivan Palšovič 
T: Peter Kover 
Email: tjelastikbohdanovce@gmail.com
Účet SK8209000000000045549048 SLSP
ISSF: Peter Kover 0907 789 180 Peter.Kover@ing.com



Bojničky, TJ, 920 55 Bojničky č. 56
P: Pavol Škoda 
T: Daniel Šesták 
email: lubo.kabat@gmail.com
účet 2573264854/0200 VÚB
ISSF: Ľubomír Kabát 0917 374 163      lubo.kabat@gmail.com

Boleráz, TJ Slavoj,  919 08  Boleráz 351
P: Ľubomír Krišica 
T: Pavol Kitta 
Email: tjslavojboleraz@gmail.com
Účet 0045549128/0900 SLSP
ISSF: Juraj Královič 0908 770 988      kralovicj@zmail.sk

Borovce, Športový klub, 922 09  Borovce 318
P: Ivan Šiška 
T: Marek Bolješik 
Email: i.siska@centrum.sk
Účet: 98638212/0200 VÚB
ISSF: Ján Baracka jan.baracka@gmail.com

Brestovany, TJ Družstevník, Hájska 1, 919 27  Brestovany
P: Ľuboš Vidlička                               
T: Marek Šiška                                  
Email: mako@westcom.sk
Účet: SK7609000000000045544888 SLSP
ISSF: Ing. Peter Maar 0905 139 938    peter.maar@topcomp.sk

Bučany, Obecný futbalový klub, 919 28 Bučany č. 611
P: Marcel Hutta 
PP: Tomáš Bališ 
T: Roman Pavelek 
Email: hutta.marcel@gmail.com
Účet SK5309000000000045548600 SLSP
ISSF: Marcel Hutta 0902 622 115    hutta.marcel@gmail.com

Buková, TJ Družstevník, 919 10  Buková 50
P: Pavol Dobrovodský 
T: Igor Benek 
Email: starosta@bukova.sk
Účet SK1002000000001756348212 
ISSF: Igor Benek 0918 382 061     igor.benek@mindop.sk

C

Cífer, ŠK Cífer 1929, Štadiónová ul. 26, 919 43 Cífer
P: Tibor Čambál 
T: Peter Barczay 
Email: skcifer@cifer.sk
Účet: SK8702000000000095138212 VÚB
ISSF: Tibor Čambál 0911 705 058      tibor.cambal@agrometal.sk      
    

Č

Červeník,  TJ Slovan, Kalinčiakova 2, 920 42 Červeník
P: Marek Vančo 
T: Ján Ješko 
KO: Tomáš Valanec 
Email: vancomarek3@gmail.com
Účet: SK6102000000000102836212 VÚB
ISSF: Tomáš Valanec 0910 963 525     tomas.valanec@gmail.com

D

Dechtice, TJ Družstevník, 919 53  Dechtice 488
P: Karol Zachar 
PP: Štefan Uher 
T: Daniel Kolesík 
ČV: Milan Machovič 
Email: tjdechtice@gmail.com
Účet: 0045542460/0900 SLSP
ISSF: Ivan Hutta 0915 515 812

Dobrá Voda,Športový klub, 919 54 Dobrá Voda č.121
P: Rastislav Danko 
T: Roman Lukačovič 
KO:  Pavol Jantoš 0917 544 484
Email: dobravodask@gmail.com
Účet SK7265000000000020553358 Poštová Banka
ISSF: Tomáš Novák 0908 038 778     dobravodask@gmail.com
  
Dolná Krupá, OŠK, 919 65 Dolná Krupá, Ul. L. van Beethovena 139/1
P: Miroslav Garažia 
Email: oskdolnakrupa@gmail.com
Účet SK0911110000001007977003 UniCredit bank
ISSF: Mgr. Marek Horváth 0903 463 692   marekhorvath69@gmail.com
   Daniel Nádaský  0907707992     daniel.nadasky@gmail.com



Dolné Dubové, TJ Družstevník,  919 52 Dolné Dubové
P: Ľuboš Houdek 
T: Dušan Martinkovič 
M: Mário Horváth                        
Email: dusan.martinkovic197@gmail.com
Účet 0045546402/0900 SLSP
ISSF: Dušan Martinkovič 0908 770 996    

Dolné Lovčice, TJ Družstevník,  SNP X, 919 27 Dolné Lovčice
P: Vladimír Mizera 0903 325 281
Email: belizmus@gmail.com
Účet SK77 0900 0000 0000 4554 1863 
ISSF: Ján Farkaš johny.farkas@gmail.com    

Dolné Orešany, FK Sokol, 919 02 Dolné Orešany č. 78
P: Marián Hodulík 
T: Radovan Tóth                              
Pokl: Miloš Mikinič 
Email: fksokoldolneoresany@gmail.com
Účet SK0765000000000020191748 Poštová banka
ISSF: Martin Fandel 0904 851 166     fandel@zoznam.sk

Dolné Trhovište, TJ Klas, 920 61 Dolné Trhovište 239
P: Branislav Macejka 
T: Andrej Venclík
 Milan Tamajka 
Email: 
Účet: SK8409000000000045539894 SLSP
ISSF: Branislav Macejka 0907 712 796     macejkabranislav@gmail.com

Dolný Lopašov, TJ Družstevník, 922 04  Dolný Lopašov 79
P: Ing. Miroslav Kabela  
ČV: Beblavý Mário 
Email: tjdlopasov@gmail.com
Účet: SK3809000000000048277965 SLSP
ISSF: Miroslav Kabela 0911 661 589     miroslav.kabela@enel.com

Drahovce, Obecný futbalový klub, Lipová 1, 922 41 Drahovce
P: Peter Sedláčik 
T: Martin Majtán                                 
EM: Peter Michálek 
Email: peter.michalek03@gmail.com
Účet: 0048278407/0900 SLSP
ISSF: Peter Michálek 0911 188 997    peter.michalek03@gmail.com       
               Peter Karaba             0915 312 072    karabape@gmail.com

Dubovany,Obecný športový klub, 922 08 Dubovany 200
P: Eduard Dovičic 0905 872 107    eduarddovi@gmail.com
T: Mgr. Andrej Janech 
Email: oskdubovany@gmail.com
Účet: SK1009000000005029313441 SLSP
ISSF: Mgr. Andrej Janech 0907 250 586ajanech@gmail.com

Dvorníky, Športový klub, 920 56 Dvorníky
P: Kamil Boženík 
T: Peter Horváth 
Email: 
Účet: 0286276247/0900 SLSP
ISSF: Ondrej Horvath 0905 752 225     kamilbozenik1@gmail.com

H

Horná Krupá, TJ Družstevník, 919 65 Horná Krupá č. 83
P: František Prodaj 
T: Stanislav Gažo                            
Účet: 0045542073/0900 SLSP
ISSF: Ivan Hrčka 0907 195 325     hrcka.ivan@centrum.sk

Horné Orešany, TJ Iskra, 919 03 Horné Orešany č. 593
P: Miroslav Bujalka 
T: Miroslav Drozda 
Email: tjiskrahorneoresany@gmail.com
Účet: SK 0900 0000 0051 2663 6250 SLSP
ISSF: Miroslav Bujalka 0911 855 695    bujalka.miroslav@gmail.com

Hrnčiarovce, ŠK Rapid, Cíferská 2,  919 35 Hrnčiarovce n./P. 
P: Viliam Kochajda 
T: Bystrík Tomly                     
Email: office@rapidhrnciarovce.sk
Účet: SK9709000000000284606927 SLSP
ISSF: Bystrík Tomly 0903 323 108     bystrik.tomly@gmail.com
  

Ch

Chtelnica, TJ Družstevník,  Dolná ulica 689, 922 05 Chtelnica
P: Augustín Stanovič 
T: Ján Bolla
KO: Ivan Prvý 
Email: prvy@atlas.sk
Účet: 45541337/0900 SLSP
ISSF: Rastislav Piešťanský 0915 990 869     piesko1979@gmail.com 



J

Jaslovské Bohunice, ŠK Blava 1928  Nová 340/1, 919 30  Jaslovské Bohunice
P: Marek Juhász 
T:: Jozef Kubiš 
Email: futbal@skblava.sk
Účet: 1169653001/5600 Prima banka
ISSF: Marek Juhász 0905 623 988

K

Kátlovce, TJ FC, 919 55, Kátlovce 200
P: Peter Uváček 
PP: Ing. Miroslav Jurkas  
email: tjfckatlovce@gmail.com
účet SK2009000000000045543180 SLSP
ISSF: Tomáš Vagovič 0907 748 558      vago@centrum.sk

Kľačany,  OFK,  920 64  Kľačany 211
P: Peter Petko 
T: Ing. Lukáš Ďuriš, PhD. 
Email: klacany.ofk@gmail.com
Účet SK7709000000000045539050 SLSP
ISSF: Ing. Lukáš Ďuriš, PhD. 0905 625 152

Kočín - Lančár, TJ Družstevník, 922 04, Lančár č. 116
P: Jozef Orich                                  
T: Jozef Janíček                                   
Email: tj.kocinlancar@gmail.com
Účet SK9402000000000074337212 VÚB
ISSF: Ľubomír Depeš 0907 794 758

Koplotovce, TJ Slovan, 920 01 Koplotovce  č. 100
P: Peter Poláčik                               
ČV: Milan Moravec 
Email: viera.slovakova@koplotovce.sk
Účet SK4702000000003068653853 VÚB
ISSF: Peter Poláčik 0904 329 330     

Košolná,  TJ Družstevník, 919 01 Košolná 200
P: Miloš Ševčík                               
email: milossevcik@centrum.sk
účet 5570280/5200 OTP banka
ISSF: Miloš Ševčík 0903 463 020     milossevcik@centrum.sk

 

Krakovany, FK, Školská 468/4, 922 02  Krakovany
P: Ing. Milan Jurda  0905 263 748     jurda@sklo-dekor.com
T: Mgr. Juraj Filo  0904 637 593     georgefilo@gmail.com
ŠTR: Mgr. Vladimír Hornáček 0907 738 258     vladimir.hornacek@minv.sk
ŠM:        Tibor Šurín                                   0918 576 250     tibor.surin@gmail.com
Email: georgefilo@gmail.com
Účet: SK9509000000000048278976 SLSP
ISSF: Mgr. Juraj Filo  0904 637 593     georgefilo@gmail.com

Križovany, Obecný športový klub, 919 24 Križovany n./D. č.507
P: Martin Záhumenský 0911 493392     martin7664@gmail.com
PP: Ing. Stanislav Demovič 0905 904741
Email: martin7664@gmail.com
Účet: SK6409000000000045546074 SLSP
ISSF: Martin Záhumenský 0911 493392

L

Leopoldov, Mestský telovýchovný klub, Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov
P: Ing. Arch. Matej Jančár 0905 206 824
T: Jozef Krilek  0904 674 516
 Richard Slovák 
email: mtk@lemail.sk
účet: 91735212/0200 VÚB
ISSF: Filip Zlámala 0903 204 056    fzlamala@gmail.com

M

Madunice, Telovýchovná jednota, Vážska 2/520, 922 42 Madunice
P: Ing. Peter Zachar  0911 124 951
KO: Miloš Rak                                 0905 971 934    milosrak@pobox.sk
Email: tjmadunice@centrum.sk
Účet: SK8702000000000108330212 VÚB
ISSF: Peter Zachar  0911 124 951     zasko@centrum.sk

Majcichov, Obecný futbalový klub, 919 22 Majcichov 
P: Miroslav Baša 
T: Tibor Marek 
Email: tibor.marek@post.sk
Účet 0282531087/0900 SLSP
ISSF: Tibor Marek 0907 435 961  tibor.marek@post.sk



Malženice, Obecný futbalový klub, 919 29 Malženice 294
P: Peter Macho                                     
T:  
email: 
účet: 20253902/6500 Poštová banka
ISSF: Roman Bolla  0940 156 152       bom7@azet.sk

Modranka, FO ŠK, I. Krasku 34, 917 05 Trnava-Modranka
P: Pavol Péchy 
T: Jaroslav Mačák 
T: Andrej Rakicky 
Účet: SK3356000000001509080001 Prima banka
ISSF: Pavol Péchy 0905 273 750    pechy@kanapy.sk

Moravany nad Váhom, OŠK, Radová 69/8, 922 21 Moravany
P: Ján Forgáč 
PP: Marek Dávidek 
Email: galko@mirastav.sk
Účet: 5051463489/0900 SLSP
ISSF: Peter Galko 0905 696 488   

N

Naháč, Športový klub, Naháč 167, 919 06 Naháč
ISSF: Ing. Juraj Počuch 0949 370 377     pocuch.nahac@gmail.com 
     pocuch.juraj@gmail.com
Účet SK38 7500 0000 0040 1362 0645

O

Opoj, TJ Družstevník, 919 32, Opoj č. 52
P: Rudolf Šípka                                
T: Peter Bartovič                     
Email: sipka@3j3d.sk
účet: 0045539077/0900 SLSP
ISSF: Peter Bartovič                     0905 455 199     bartovicp@stonline.sk
  
Ostrov, Slovan, Športová 402, 922 01 Ostrov č. 402
P: Juraj Bielik                          
T: Marek Gajdoš                            
účet: 0048279100/0900 SLSP
ISSF: Juraj Bielik 0903 400 452      juraj.bielik@telekom.sk      

P

Pastuchov, TJ Družstevník, 920 63 Pastuchov 377
P: Ondrej Koutný 
T: Štefan Fulír                                       
KO: Vladimír Valko  
Účet: SK6609000000005060859549 SLSP
ISSF: Ondrej Koutný 0918 421 214      ondrejkoutny7@gmail.com

Pavlice, OZ TJ Družstevník,  Pavlice č. 114, 919 42 pošta Voderady
P: Peter Kopáčik 
T: Igor Bočko
VM: Igor Manek                                        
Email: tjpavlice@szm.sk
Účet: SK3809000000000282543344 SLSP
ISSF: Igor Manek 0911 793 542

Pečeňady,  ŠK 2011, 922 07  Pečeňady 151
P: Klaudius Adámek                            
T: Roman Tomša
ČV: Patrik Klieštinec 
Email: klaudius.adamek@gmail.com
Účet SK8811000000002923859250 Tatrabanka
ISSF: Ing. Marian Šulan 0908 704 657     maros.sulan@gmail.com

Piešťany, PFK, Kuzmányho 15, 921 01 Piešťany
P: Erik Hlavatý 
T: Cyril Stachura 
email: erik.hlavaty@gmail.com
Účet: SK2211000000002627146459 
ISSF: Erik Hlavatý 0918 240 785     erik. hlavaty@gmail.com
  
Prašník, OŠK, 922 11  Prašník č. 93
P: Emil Škodáček
PP: Jaroslav Konkuš
T: Ľuboš Obuch 
Email: starosta@prasnik.sk
Účet SK7002000000001629897059 VÚB
ISSF: Milan Kazik 0915 517 757     milan.kazik@gmail.com

R
Ratnovce, Obecný futbalový klub, 922 31 Ratnovce 296
P: Andrej Petrík 
VP: Miloš Boďo 
KO: Jozef Križna 
Email: ofkratnovce@gmail.com
Účet 0283071027/0900 SLSP
ISSF: Emil Kútny 0905 710 105    



Ružindol, TJ Družstevník, 919 61  Ružindol 130
P: Miloslav Domorák 
PP: Vladimír Púčik 
ČV: Peter Uhlár 
Účet 045541943/0900 SLSP
ISSF: Miloslav Domorák  0903 430 906    domorak.miloslav@gmail.com

S

Siladice, TJ Družstevník, 920 52 Siladice 242
P: Jozef Trnovec 
PP: Daniel Rau 
T: Peter Varga
TM: Kvetoslav Greguška 
Email: tjsiladice@gmail.com
Účet: SK0309000000000045539800 SLSP
ISSF: Jozef Trnovec 0903 760 676      

Slovenská Nová Ves, OŠK – FO, 919 42 Slovenská Nová Ves 30, 
P: Tibor Szládicsek                                
PP: Viliam Benkovský 
Email: osk.slovenskanovaves@gmail.com
Účet: 20551934/6500 Poštová banka
ISSF: Jozef  Bugan                                0903 264 912      bugas@centrum.sk

Smolenice, OŠK, Zámocká č. 14, 919 04 Smolenice
P: Martin Hodulík 
T: Branislav Bobkovič 
email: osk@smolenice.com
účet 74230212/0200 VÚB
ISSF: Radoslav Janurík 0903 696 581      janurir72@gmail.com      
   
Sokolovce, TJ, Školská ul. 217/12, 922 31 Sokolovce
P:  
T: Ľuboš Guzoň 
email: 
účet 48278757/0900 SLSP
ISSF: Ľuboš Guzoň 0905 623 048     info@sklenarstvoguzon.sk

Suchá nad Parnou, TJ Vinohradník, 919 01 Suchá nad Parnou 14
P: Ján Surový 
T: Tomáš Lužák 
účet SK8702000000003206573553 SLSP
ISSF: Marián Miksád  0910 834 925    miksad888@gmail.com

Š

Šípkové, TJ Družstevník, Šípkové 98,  922 03 pošta Vrbové
P: Jozef Kusý                                      
T: Marián Kotleba                       
Email: tjsipkove@gmail.com
Účet 48283097/0900 SLSP
ISSF: Radovan Oška 0908 189 070     radovan.oska@jci.com

Špačince, TJ Družstevník, Športová,919 51Špačince
P: PhDr. Július Zemko 0917 738 402     julius.zemko@spacince.sk
ČV: Miloš Janovič 0915 471 428
Email: tjspacince@gmail.com
Účet SK8209000000000045545944 SLSP
ISSF: Michal Púchly 0908 069 441     michal.puchly@gmail.com

Šulekovo, FK, Osloboditeľov 1037, 920 03 Šulekovo
P: Tomáš Kolóny  
T: Róbert Kaprálik                             
Email: fksulekovo@gmail.com
Účet: SK3009000000000285532640 SLSP
ISSF: Ľuboš Nemec 0910 956 867 fksulekovo@gmail.com 

Šúrovce, OŠK, Školská 819/52, 919 25 Šúrovce
P: Ing. Ivan Ďuriš 
PP: Ing. Štefan Brečka 
Email: osk.surovce@surovce.sk
Účet: SK6983300000002901249160
ISSF: Ing. Štefan Brečka 0903 892 336

Šterusy, TJ Družstevník, 922 03 Šterusy
P: Ján Strapatý         0915 118 291
T: Ján Kubica 0904 135 800
Email: kj.kubicajan@gmail.com
Účet:  0048279362/0900 
ISSF: Ján Kubica 0904 135 800   

T

Trakovice, FTC, 919 33 Trakovice  381
P: Pavol Husár 
PP: Jaroslav Krajčovič                       
Pokl: Peter Drgoň                       
Email: ftctrakovice@gmail.com
Účet 0045540043/0900 SLSP
ISSF: Peter Drgoň 0911 867 087   



Trebatice, OFK, Piešťanská 187, 922 10 Trebatice
P: Jozef Svetlík 
VP: Igor Horanský 
ČVV: Igor Kučavík  
Účet 1996833356/0200 VÚB
ISSF: Jozef Svetlík 0902 816 099     svetlikj@t-network.sk

Trnava, FK AŠK Slávia, Rybníková 14, 917 01 Trnava
P: Matej Lukačovič  
PP: Štefan Ševčík
T: Igor Švajda 
Email: fkslaviatrnava@gmail.com
Účet SK2609000000005061419377  SLSP
ISSF: Matej Lukačovič  0940 926 878

Trnava, SFC Kopánka, Ul. J. Hlúbika 11, 917 01 Trnava
P: Martin Peciar 
T: Roman Královič 
Email: romanko.kralovic@gmail.com
Účet 78039212/0200 VÚB
ISSF: Roman Královič 0902 137 225     romanko.kralovic@gmail.com

Trnava,  FC Spartak Trnava mládež, Dolné Bašty H14, 917 01 Trnava
KO: Marián Hýbela 
Email: marhule@azet.sk
Účet: SK4302000020140004006012 

Trstín, TJ Sokol, 919 05 Trstín 96
P: Ing. Oto Ormandy 0905 513 132    oto.ormandy@zoznam.sk
T: Kurinec Pavol 
Email: palino1806@gmail.com
Účet SK2309000000000045538664 SLSP
ISSF: Pavol Kurinec 0905 297 412     palino1806@gmail.com

V
Veľké Orvište, TJ Slovan,  Športová ulica 391 Veľké Orvište, 922 01 Piešťany
P: Igor Belica                          
T: Bohumil Herceg  
Účet SK9809000000000048282414 SLSP
ISSF: Pavol Paulovič                           0948 610 020

Veľké Kostoľany,TJ Družstevník,  Športová 135 Veľké  Kostoľany, 922 07
P: Dušan Filip 0915 392 063    predseda@tjvelkekostolany.sk
PP: Miroslav Urban 0908 761 795    podpredseda@tjvelkekostolany.sk
T: Jozef Koreň 0903 932 749    tajomnik@tjvelkekostolany.sk
Pokl.: Branislav Karaba 0908 488 271    financie@tjvelkekostolany.sk
Email: predseda@tjvelkekostolany.sk
Účet SK8065000000000020595312   

Veselé, OŠK, 922 08 Veselé č. 86
P: Miloš Mĺkvy                        
T: Roman Briška                    
Email: osk@vesele.sk
Účet SK6309000000000282529702 SLSP
ISSF: Tomáš Michalčík 0902 980 692     cvacho7@gmail.com
                                                                                                        
Vlčkovce, TJ Družstevník, 919 23 Vlčkovce č. 5
P: Peter Dano 
ČV: Vladimír Kollár 
Email: tjvlckovce@atlas.sk
účet: SK0452000000000005429850 OTP banka
ISSF: Dušan Malovec 0949 127 675     tjvlckovce@atlas.sk

Voderady, TJ  Družstevník, 919 42 Voderady
P: Radoslav Ivančík                           
T: František Barčák                           
PP: Ladislav Bachratý                       
Email: tjvoderady@centrum.sk
Účet: 0020256468/6500 Poštová banka
ISSF: Radoslav Ivančík 0905 869 032       icenko@centrum.sk

Z

Zavar, Obecný športový klub, Športová ul. 31, 919 26 Zavar
P: Rudolf Baroš 
T: Marián Rakús 
PP: Róbert Urminský 
Email: 
účet: 0045542292/0900 SLSP
ISSF: Marián Rakús 0917 532 039     rakusm@gmail.com

Zeleneč, ŠK Slávia, Športová č. 197/10,  919 21 Zeleneč
P: Marek Vavro 
T: Milan Bachratý                        
ČV: Peter Tibenský 
Email: marekvavro@apo.sk
Účet: 0045542938/0900 SLSP
ISSF: Marek Vavro 0905 774 867    marekvavro@apo.sk

Zvončín, TJ Družstevník, 919 01 Zvončín č. 107
P: Pavol Holovič                              
T: Kamil Brestovanský                    
Email: k.brestovansky@gmail.com
Účet: 0284545933/0900 SLSP
ISSF: Rudolf Klenkovič ml. 0904 888 426    ruddy.klenkovic@gmail.com



Ž

Žlkovce, TJ Družstevník, Žlkovce 56, 920 42 pošta Červeník
P: Ing. Tibor Stanko 
T: Ing. Martin Červenka                
Email: tjzr@post.sk
Účet: SK3702000000002748999554 VÚB
ISSF: Jozef Daniška 0903 181 435         daniska.jozef@gmail.com    
  

Poznámky:



Dávid Randuch
Team Sport manager

Tel.: +421 904 220 235
E-mail: randuch@top4football.sk 
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