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1. Zloženie komisie v súťažnom ročníku 2018/2019 

 

Predseda:  Denis Poruban  - úradné správy, agenda, tajomník 

Podpredseda:  Ján Truhlík -  6. liga dospelí, U19 

Členovia:  Marek Baňár – 7. liga Sever, 5. liga U15 Sever 

   Matin Markech – 7. liga Juh, 8. liga NM, 5. liga U15 Juh 

   Štefan Šmatlák – 4. liga U15, U13 

   Dominik Kováčik – prípravky U11, U09 

  

 

V priebehu súťažného ročníka skončil s prácou v komisii Alex Gavenda z osobných 

dôvodov. Práca v komisii bola rozdelená medzi zostávajúcich členov. ŠTK sa schádzala na svojich 

zasadnutiach každý štvrtok. 

 

2. Príprava súťažného ročníka 2018/2019 

 

Komisia spracovala návrh termínovej listiny, Rozpisu súťaže pre ročník 2018-2019 

a predložila ho VV ObFZ  na odsúhlasenie a schválenie.  Pred začiatkom súťažného ročníka bol 

predložený Výkonnému výboru  návrh zaradenia družstiev do súťaží a po aktíve  ŠTK zverejnila 

zaradenie družstiev do jednotlivých súťaží vo svojej úradnej správe. 

Komisia pred začiatkom súťažného ročníka 2018-2019 zorganizovala žrebovanie FO (FK), 

ktoré prihlásili svoje družstvá do súťaži riadených ObFZ Trenčín. Na aktíve za účasti zástupcov 

klubov prebehlo vylosovanie súťaží. Súčasťou žrebovania bolo aj prednesenie noviniek, ktoré boli 

zapracované do Rozpisu súťaže a kluby boli o všetkých týchto novinkách informovaný pred 

žrebovaním. 

ŠTK  ObFZ Trenčín riadi v súťažnom ročníku 2018/2019 súťaže:  

6. liga, 7. liga Sever, 7. liga Juh, 8. liga NM, 8. liga MY + SE (spolu s ŠTK ObFZ Senica) 

6. liga U19 

4. liga U15, 5. liga U15 Sever, 5. liga U15 Juh 

4. liga U13 

Prípravky U11 

Prípravky U09 
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3. Organizačné zabezpečenie súťažného ročníka 2018/2019 

 

ŠTK pred začiatkom  súťažného ročníka 2018/2019  vydala „Rozpis majstrovských 

futbalových súťaží ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2018/2019“,  ako  záväzný dokument pre 

riadenie súťaží v pôsobnosti ObFZ Trenčín. ŠTK na zasadnutiach pred  začiatkom súťaže 

spracovala požadované výnimky,  potvrdila sezónne elektronické  súpisky spojených družstiev 

a vykonala ostatné organizačné zabezpečenia k zahájeniu a priebehu súťažného ročníka. Prijaté 

závery a opatrenia uverejňovala  pravidelne v uzneseniach, zaznamenávaných v systéme ISSF 

a úradných správach ŠTK na oficiálnej internetovej stránke ObFZ. 

ŠTK vypracovala smernice a  informovala o zásadných  zmenách, vydávaných odbornými 

komisiami SFZ.  

 

 

 

4. Priebeh a vyhodnotenie súťaží 

 

V priebehu jesennej časti  bolo niekoľko stretnutí odložených  z  dôvodu vyššej moci 

(počasie) a niektoré stretnutia boli dohrávané, nakoľko hracie plochy boli chemicky ošetrované. 

Všetky stretnutia okrem vyššie uvedených prípadov boli výhradné predohrávané.  Všetky stretnutia 

naplánované na jesennú časť súťažného ročníka 2018-2019 boli odohrané. Prípadné zmeny 

a požiadavky futbalových oddielov sme v rámci noriem vyriešili. Za porušenie noriem boli 

vyvodené herné dôsledky a previnilci boli postúpený na DK a KR s návrhmi na riešenie. 

 

 

 

 

4.1. Dospelí 

 

Počas súťažného ročníka došlo v 6. lige k vylúčeniu OFK Čachtice, nakoľko v 3. kole sa 

dopustili 3 kontumácie a pre porušenie SP čl. 12/1 boli vylúčení zo súťaže. Súťaž tak pokračovala 

bez uvedeného mužstva. Pred začiatkom 7. ligy Juh prišlo k odhláseniu mužstva OFK Trenčianske 

Bohuslavice a súťaž tak pokračovala bez tohto mužstva. V súťaži boli počas jesennej časti štyri 

kontumované stretnutia, z dôvodu porušenia SP čl. 82/1b. V rámci 8. ligy NM došlo až k 6 

kontumovaným stretnutiam. Dve stretnutia boli kontumované na základe nenastúpenia mužstva na 
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MFS, jedno stretnutia bolo kontumované z dôvodu poklesu počtu hráčov, jedno z dôvodu fyzickej 

konfrontácie medzi hráčmi a dve stretnutia boli kontumované pre neoprávnený štart hráča. V rámci 

spoločnej 8. ligy MY & SE nedošlo v žiadnom stretnutí ku kontumácií, ktorá by sa týkala mužstva 

z nášho ObFZ. Za zmienku stojí fakt, že v rámci 7. ligy Sever nedošlo k žiadnej kontumácií, 

vylúčeniu zo súťaže alebo odstúpenie zo súťaže. Táto súťaž bola v novom ročníku doplnená 

mužstva z 8. ligy TN, nakoľko počet mužstiev v tejto lige bol malý a súťaž by tak nemala význam. 

V súťaží 7. liga Sever tak v súťažnom ročníku 2018/2019 štartuje 16 mužstiev. 

 

Kontumované stretnutia: 

7. liga Juh – 8. kolo, TJ Spartak Horná Streda – MFK Stará Turá (nenastúpenie MFK Stará Turá) 

7. liga Juh – 9. kolo, FK 1925 Pobedim – TJ Slovan Priepasné (nenastúpenie TJ Slovan Priepasné) 

7. liga Juh – 10. kolo, FK Bradlan Brezová pod Bradlom – FK Askoll Potvorice (nenastúpenie FK 

Askoll Potvorice) 

7. liga Juh – 11. kolo, FK Askoll Potvorice – OŠK Slovan Beckov (nenastúpenie FK Askoll 

Potvorice) 

8. liga NM – 1. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou – MŠK Lúka (nenastúpenie MŠK Lúka) 

8. liga NM – 9. kolo, TJ Družstevník Považany – TJ Klas Nová Bošáca (spôsobenie predčasného 

ukončenia MFS hráčom TJ Klas Nová Bošáca) 

8. liga NM – 9. kolo, ŠK Dolné Srnie – PŠK Bzince pod Javorinou (neoprávnený štart hráča PŠK 

Bzince pod Javorinou) 

8. liga NM – 10. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou – TJ Družstevník Brunovce (neoprávnený štart 

hráča PŠK Bzince pod Javorinou) 

8. liga NM – 12. kolo, TJ Jednota Hrachovište – MŠK Lúka (nenastúpenie MŠK Lúka) 

8. liga NM – 12. kolo, TJ Družstevník Považany – ŠK Dolné Srnie (spôsobenie predčasného 

ukončenia MFS poklesom hráčov TJ Družstevník Považany) 

 

 

Vylúčenia zo súťaže: 

OFK Čachtice, 6. liga – po 3. kole 

 

Odhlásenie zo súťaže: 

OFK Trenčianske Bohuslavice, 7. liga Juh – pred začiatkom súťaže 
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4.2 Dorast 

 

V priebehu jarnej časti v kategórií U19 došlo len k dvom kontumáciam, ktoré boli 

zapríčinené nenastúpením PŠK Bzince pod Javorinou na MFS. 

 

Kontumované stretnutia: 

1. kolo, TFK Opatová – PŠK Bzince pod Javorinou 

8. kolo, OŠK Soblahov – PŠK Bzince pod Javorinou 

 

4.3 Starší žiaci 

 

V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 došlo v 5. lige Sever len k jednej 

kontumácií, ktorá bola zapríčinená poklesom počtu hráčov. V 5. lige Juh to boli dve kontumácie, 

ktoré v oboch prípadoch boli z dôvodu nenastúpenia mužstva na MFS. 

 

Kontumované stretnutia: 

5. liga Sever – 4. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice – TJ Tatran Bobot (spôsobenie 

predčasného ukončenia MFS poklesom hráčov TJ Tatran Bobot) 

5. liga Juh – 6. kolo, FK 1925 Pobedim – FK Askoll Potvorice (nenastúpenie FK 125 Pobedim) 

5. liga Juh – 9. kolo, OŠK Slovan Beckov – FK Turani (nenastúpenie FK Turani) 

 

4.4 Mladší žiaci 

 

Súťaž mladších žiakov boli v novom súťažnom ročníku rozdelené po novom na Sever a Juh. 

Víťaza v tejto vekovej kategórií určí záverečný zápas medzi víťazmi oboch častí súťaže. Taktiež 

o 3. mieste rozhodne záverečný finálový zápas medzi mužstva umiestnenými na 2. miestach 

z oboch častí súťaže. Obe finálové zápasy o umiestnenie sa odohrajú na neutrálnej pôde. V rámci 

tejto vekovej kategórií došlo k dvom kontumáciam len v 4. lige U15 Juh, keď jedna kontumácia 

bola zapríčinená nenastúpením mužstva a druhá pre neoprávnený štart hráčov v dvoch stretnutiach 

počas jedného dňa. Pred začiatkom súťaže došlo k odhláseniu mužstva AS Trenčín „B“. Súťaž tak 

začala bez tohto mužstva. 

 

Kontumované stretnutia: 

2. kolo, OŠK Bošáca – TJ Družstevník Považany (nenastúpenie TJ Družstevník Považany) 
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7. kolo, TJ Družstevník Považany – OŠK Bošáca (neoprávnený štart hráčov TJ Družstevník 

Považany) 

 

Odhlásenia zo súťaže: 

AS Trenčín „B“, 4. liga Sever – pred začiatkom súťaže 

 

4.5 Prípravky 

 

V jesennej časti sa odohrali jednotlivé turnaje v skupinách  a usporiadateľom bol vždy  iný 

klub. V dlhodobej súťaži a tiež v súťažiach, hraných turnajovým spôsobom sa odohrali všetky 

naplánované stretnutia. V prípade kontumácií došlo v tejto kategórií k 4 kontumáciam. Jedna bola 

zapríčinená dohodou o svojvoľnom preložení MFS na iný turnaj, avšak ani na tomto turnaji sa dané 

stretnutie nedohralo. ŠTK preto pre porušenie SP stretnutie obojstranne kontumovalo. V druhom 

prípade išlo o 3 kontumácie toho istého mužstva, nakoľko sa nezúčastnilo jedného turnaja.  

 

Kontumované stretnutia: 

Skupina „B“ – 10. kolo, TJ Slovan Trenčianska Turná – TJ Tatran Bobot (svojvoľné preloženie 

MFS na iný turnaj) 

Skupina „D“ – 10. kolo, OFK Čachtice – OŠK Podolie (nenastúpenie OŠK Podolie na stretnutie) 

Skupina „D“ – 11. kolo, OŠK Podolie – TJ Družstevník Považany (nenastúpenie OŠK Podolie na 

stretnutie) 

Skupina „D“ – 12. kolo, AFC Nové Mesto nad Váhom – OŠK Podolie (nenastúpenie OŠK Podolie 

na stretnutie) 

 

Odhlásenia zo súťaže: 

FKS Nemšová, skupina „A“ – pred začiatok súťaže 

 

5. Záver 

 

 Jesenná časť súťažného ročníka 2018/2019 sa z pohľadu Športovo-technickej komisie môže 

označiť za úspešnú, nakoľko nové zloženie komisie zvládlo bez väčších problémov prípravu 

nového súťažného ročníka, Rozpisu súťaže, taktiež zvládlo aktív klubov a počas jesennej časti 

neboli z klubov väčšie výhrady na prácu komisie. Všetky rozhodnutia, ktoré komisia učinila boli 

vždy v rámci platných noriem a preto aj v prípade pochybností zo strany klubov neskôr svoje 
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výčitky prehodnotili a dali za pravdu našej komisie. Preto môžeme tvrdiť že jesenná časť bola 

úspešne ukončená a preto sme v dobrej východiskovej pozícií pred jarnou časťou súťažného ročníka 

2018/2019. V prípade jarnej časti súťažného ročníka ŠTK bude pokračovať v nastolenom trende 

a postupoch pri riešení všetkých prípadov, výnimiek alebo žiadosti. 


