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Sekretariát 
Sekretariát BFZ oznamuje  zástupcom FK, ktorí si ešte nevyzdvihli  lopty pre 
mládežnícke súťaže BFZ v kategórii U19,U17,U15 a U13 že si ich môžu vyzdvihnúť 
na sekretariáte BFZ v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom 
BFZ. 
Matrika 
Matrika BFZ oznamuje, že zimné prestupové obdobie s obmedzením trvá od 
01.01.2023 do 31.03.2023 
Matrika BFZ upozorňuje všetky FK, že pridanie člena realizačného tímu do družstva 
pre sezónu nie je matričný úkon. Tento úkon si schvaľuje konkrétna osoba sama po 
zaevidovaní klubovým ISSF managerom. Postup nájdete v linku nižšie 
https://futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-
pre-sezonu/ 
Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť 
aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b a bodu 10. V 
prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť 
zamietnutá. 
Matrika BFZ dôrazne upozorňuje, aby pri zadávaní žiadostí o základnú registráciu 
hráčov boli uvedené všetky pravdivé údaje ( najmä štátna príslušnosť, krajina 
narodenia a emailová adresa). 
Matrika BFZ dáva do pozornosti novelizovaný RaPP SFZ, účinný od 28.06.2022. 
Nájdete ho v linku nižšie 
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-
novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf 
Matrika BFZ dáva do pozornosti návod na generovanie platobných predpisov 
v prípade fakturácie za transfer hráčov, nájdete ho v linku nižšie 
https://futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy/. 
Komisia rozhodcov a delegátov 
Licenčný seminár delegátov zväzu – Licencia "A" sa bude konať 5.2.2023 
(nedeľa) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Záujemcovia o 
získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Marcela Eperješiho, 
vedúceho sekretára VsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú 
adresu marcel.eperjesi@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 15.1.2023.Súčasne so 
zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku 
vo výške 60 eur, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do 
poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá 
(prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii 
komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví 
záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o 
zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa 
minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným 
uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú 
(dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude 



prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), 
preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú 
adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť 
prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v 
prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví). 
Oznamuje termín a miesto konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov 
a delegátov BFZ: 4.-5.3.2023, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky s programom 
a ďalšími informáciami o seminári budú účastníkom poslané mailom. 
Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť mať v dostatočnom predstihu pred 
začiatkom jarnej časti súťažného ročníka uzavreté pracovné zmluvy so SFZ podľa 
pokynov poslaných mailom.  
Ospravedlnenia: Pecek 28.-29.1., 4.-11.2. 
Trénersko – metodická komisia 
Úsek mládeže:     

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2023 
Marec: 
14.03.2023 KZ BFZ U14 – aj s hráčmi FA BFZ U14 
21.03.2023 KZ BFZ U13 – mimo hráčov FA BFZ U13 
22.03.2023 PZ BFZ U14 – FK Austria Wien U14 

(Viedeň) – aj s hráčmi FA 
BFZ U14 

27.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 1.TJ 
(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

29.03.2023 MT – Triangel U13, U14 (Bratislava) – 
mimo hráčov FA 

BFZ U13, U14 

30.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 1.TJ 
(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

Apríl: 
17.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 2.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 
PPT U12, U13, U14 

18.04.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 1.skupina – aj 
s hráčmi FA 

BFZ U13 

19.04.2023 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 
FA 

BFZ U14 

20.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 2.TJ 
(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

22-26.04.2023 RT SFZ U14 (Poprad) – aj s hráčmi FA BFZ U14 
Máj: 
03.05.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 2.skupina – aj 

s hráčmi FA 
BFZ U13 



04.05.2023 TURNAJ 8  ObFZ BA Mesto U12, 
ObFZ BA Vidiek U12, 
BFZ WU13, kluby FA 

a ÚMT BFZ U12 
08.05.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 3.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 
PPT U12, U13, U14 

 


