
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.10 ZO DŇA 09.09.2022 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje klubom v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto 

a ObFZ Bratislava – vidiek, že pripravuje v mesiaci október školenie kurzu prvej 

pomoci v rozsahu 8 hodín pre záujemcov o získanie certifikátu zdravotníka. Po 

absolvovaní kurzu získa každý účastník osvedčenie, ktoré ho oprávňuje vykonávať 

funkciu zdravotníka na podujatiach alebo futbalových stretnutiach. Týmto vyzývame 

kluby o nahlásenie záujemcov do termínu 30.09.2022 elektronickou poštou na 

sekretariát BFZ : jan.farbula@futbalsfz.sk . Každý FK môže nahlásiť max. 2 osoby. 

Suma za školenie je 10€/ osoba. K nahláseniu je potrebné uviesť: Meno, priezvisko, 

emailová adresa, telefonický kontakt.  

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 06.09.2022: 

• Schválil  p. Davida Bláhu za nového člena DK BFZ s účinnosťou od 
06.09.2022. 

• Schválil zloženie RT výberu BFZ v kategórii seniorov 

Hlavný tréner : Marián Tóth 

Asistent trénera : Maroš Jakim 

Tréner brankárov : Karol Dvoran 

Masér : Ladislav Čas 

• Schválil trénerov mládežníckych výberov podľa predloženého návrhu TMK 
BFZ 

• Schválil termín podávania prihlášok do pohára BFZ seniorov do 31.10.2022 do 
23:59 výhradne elektronickou prihláškou v ISSF systéme 

• Schválil návrh udelenia strieborného odznaku SFZ pre p. Alexandra Matláka 

• Schválil odovzdanie vozidla KIA Ceed pre potreby ObFZ Bratislava – mesto 
a ObFZ Bratislava – vidiek 

• Schválil zakúpenie nového vozidla pre BFZ 

• Schválil termín konania galavečera BFZ dňa 1.12.2022 

• Schválil prípravu a organizovanie školenia kurzu prvej pomoci 

Sekretariát BFZ oznamuje, že lopty pre mládežnícke súťaže BFZ v kategórii 

U19,U17,U15 a U13 sú z dôvodu problému logistiky zatiaľ nedostupné. O doručení 

na BFZ vás budeme informovať prostredníctvom budúcich US. 

Športovo – technická komisia  

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 
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ŠTK BFZ v zmysle čl. 12 ods. 1 SP v spojení s RS BFZ bod 6 vylučuje zo súťaže 

U15/U13 družstvo FC IMAS (zapríčinenie troch kontumácií stretnutia v priebehu 

jedného súťažného ročníka). 

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2022. 

Termín prvého kola je stanovený na 13. 11. 2022. 

ŠTK BFZ schvaľuje HP UT Dunajská Lužná na odohratie svojich domácich stretnutí v 

súťažiach U19 / U17 BFZ v prípade nespôsobilej hlavnej HP. 

Schvaľuje: 

IV. liga 

6.kolo TJ Rovinka - FK Slovan Most pri Bratislave dňa 11.9. o 16:30 (HP Dunajská 

Lužná) 

U19  

5.kolo FC IMAS - SDM Domino “B” dňa 15.9. o 12:30 (HP UT Stupava) 

U17 skupina B 

5.kolo FC IMAS - FA Lafranconi FTVŠ UK dňa 15.9. o 14:30 (HP UT Stupava) 

Odstupuje na DK: 

ŠK Závod za porušenie RS BFZ bod 5.6 výstroj hráčov. 

FC Slovan Modra za porušenie RS BFZ bod 9.7 ods. 12 Ihriská a lopty. 

NŠK 1922 Bratislava (U15/U13) za porušenie RS BFZ bod 9.2 Zdravotné a ostatné 

zabezpečenie stretnutia. 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutia 3. kola súťaže 

U15/U13 BFZ – FC IMAS - MŠK Senec. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú 

družstvu MŠK Senec 3 body a aktívne skóre 0:3. V zmysle RS BFZ bod 3.5 bude FC 

IMAS do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta 200 €. 

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46: 

● Enrik Dinev (FC Ružinov Bratislava) 

● Michal Víglaský (FC Ružinov Bratislava) 

● Pavol Medár (MFK Záhorská Bystrica) 

● Filip Nazarej (ŠK Bernolákovo) 

● Sebastián Riegel (OFK Dunajská Lužná) 

● Samuel Remža (TJ Čunovo) 

Disciplinárna komisia 

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné 
pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP: 

U55 : Peter Kozmon 1368250 (TJ Jarovce Bratislava, SŽ-U15) vylúčený za 

narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením 



súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 

súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 4.09.2022. 

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo 
akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP: 

U56 : Dominik Škoda 1242570 (TJ Jarovce Bratislava, MR-IV.L), od 5.9.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U57 : Lukáš Benko 1364664 (MŠK Senec, lll. liga SD-U19). Berie na 

vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U24 a podľa čl. 41/1, 2 

DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 

31.12.2022. 

U58 : Dávid Scholtés 1296892 (OŠK Slovenský Grob, V. liga). Berie na 

vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U23 a podľa čl. 41/1, 2 

DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 

31.12.2022.  

U59: SDM Domino, MR-lV. liga. Na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia 5. 

kola, SDM Domino – FC Rohožník, začína disciplinárne konanie pre neumožnenie 

vzhliadnutia video záznamu z automatickej video kamery po stretnutí a predvoláva 

zástupcu klubu na svoje zasadnutie dňa 14.9.2022 /Streda/ o 16,00, ktoré sa 

uskutoční v budove BFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 

37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do 

siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 

1 DP). 

Matrika 

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. 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 

Upozorňuje rozhodcov na dôsledné oboznámenie sa s počtami a pravidlami 
striedaní v súťažiach, ktoré rozhodujú, a na to, aby mali na stretnutiach k dispozícii 
jednotlivé rozpisy v tlačenej (BFZ) alebo elektronickej podobe (BFZ a SFZ). Rubriky 
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vedúci družstva, lekár / zdravotník (aspoň jedného družstva), tréner a hlavný 
usporiadateľ musia byť v ZoS vyplnené. Ak nie je možné uviesť žiadnu osobu, 
v zázname rozhodcu musí byť o tom zmienka a musí byť uvedené, kto danú funkciu 
vykonával. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:  

R. Hádek – chýbajúci komentár k štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;  

O. Sidenko – jedna osoba vykonávala funkciu hlásateľa a asistenta trénera (?);  

R. Antoži – nesprávna charakteristika priestupku pri udelení OT-ŽK (termín kopnutie 
zanedbateľnou silou PF nepoznajú);  

P. Martinkovič – v súťažiach riadených ŠTK BFZ je maximálny počet náhradníkov 
uvedených v zápise o stretnutí 7 (!!!);  

I. Kachnič – chýba meno vedúceho družstva D;  

M. Fischer – hlavný usporiadateľ nemôže byť vedúcim družstva (!!);  

Ľ. Čižmár – neuvedení vedúci D aj H družstva resp. chýba vyjadrenie, kto dané 
funkcie vykonával. 

Ospravedlnenia: Cvengroš 24.9.; Rataj 18.-25.9.; Pecek 17.9., 18.9. do 12.00; 
Šafárik 17.9., 24.-25.9.; Kravárik 17.-18.9.; Bublávek 25.9. po 15.00; Jacečko 8.10., 
zrušenie ospravedlnenia na 15.-19.9. 

Komisia mládeže 

oznam pre účastníkov súťaží prípraviek 

KM oznamuje všetkým účastníkom súťaží prípraviek ( všetky kategórie ), že aj keď 

sa nehrajú stretnutia na výsledky a nezverejňujú sa tabuľky, sú tieto súťaže riadne 

organizované BFZ. FK sú povinné dodržiavať všetky platné futbalové normy – najmä 

SP SFZ, RS BFZ. Za všetky údaje uvedené  v ZoS zodpovedá domáci FK ( ISSF 

manažér – ktorý kontroluje zápis laika ). Pred začiatkom stretnutia musia byť v ZoS 

uvedené tieto náležitosti 

- zápasové nominácie hráčov 

- hráči musia mať vygenerované členské na sezónu 2022/2023 

- musia byť uvedení členovia RT ( platné členské ) 

- hlavný usporiadateľ 

- počet usporiadateľov 

- lekár ( zdravotník ) 

Po stretnutí je domáci ISSF manažér povinný priebežne uzavrieť zápis laik.FK, ktoré 

to nebudú dodržiavať budú počnúc 2.kolom odstupované na DK BFZ. 

      a/ súťaž PMD U8 – odstúpenie na DK BFZ 

Za nerešpektovanie US BFZ ( nenahlásenie termínu organizácie turnaja ) 

odstupujeme na DK BFZ nasledovné FK ( družstvá ) 

FK Inter Bratislava, FKM Stupava A, FKM Stupava B, ŠK Kaplna 

Návrh: disciplinárna sankcia – 20 euro pokuta 

       b/ zmeny  



PMA1, PMB1 – 1.kolo: FA Lafranconi – FK Lamač, 5.10. o 17.45 hod. ( súbežne ) . 

FA Lafranconi FTVŠ UK poplatok 20 euro. 

       c/ súťaže PMC U9, PMD U8 – organizovanie turnajov T1 

V dňoch 10.9. resp.11.9. začínajú svoje súťaže ( turnaje ) aj kategórie U9 a U8. 

Časové termíny a rozpisy stretnutí sú zverejnené na stránke futbalnet.sk,resp. 

v ISSF.  

Trénersko – metodická komisia 

Upozorňuje FK (FO) prihlásené do regionálnych súťaží Prípraviek, že na základe 

Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ pre súťažný ročník 2022 – 2023 podľa bodu 

9.3. Kvalifikácia trénerov, pís. f, je povinný hlavný tréner byť držiteľom min. licencie 

SFZ Grassroots LEADER, aby predložili meno a priezvisko trénera (netreba licenciu) 

na e-mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do 30. septembra. 2022. 

V súčasnom období je možné absolvovať trénerskú licenciu, ktorú vytvoril  TÚ SFZ 

a nové školenie trénerov je určené pre: 

- trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri prípravkách v kategórii U6 – U11, 

- učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, 

- pedagógov na ZŠ, 

- rodičov, bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem 

pracovať v rámci projektu „Dajme spolu gól“. 

Novú „SFZ Grassroot Leader licenciu“ môžu záujemcovia nadobudnúť 

prostredníctvom online školenia, ktoré je v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Všetky 

potrebné informácia k školeniu trénerov nájdete na stránke : 

     https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassrooots-leader/. 

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV 

Termín školenia:  25.09.2022 - 19.11.2022 + záverečné skúšky 09.-10.12.2022. 

Organizácia školenia:  8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma). 

                     Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená 

absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na 

náklady študenta). 

                     Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja 

a okolitých okresov. 
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Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!) 

Prihlášky: len elektronickou formou do 20.09.2022, 

- online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/events 

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej 

prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. 

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV 

Oznamuje trénerom, že OFK Dunajská Lužná v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom 

TÚ SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov, bude organizovať v termíne 29.09.2022 

(štrvtok) Doškoľovací seminár trénerov na tému “Obsah a tvorba športovej a 

kondičnej prípravy v doraste na amatérskej úrovni”. Doškoľovací seminár je 

určený pre trénerov UEFA B a UEFA C licencie, ktorý bude slúžiť aj na predĺženie 

spomínaných licencií. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ 

(prax) priamo na ihrisku. 

Spôsob prihlasovania – prihlášku zaslať na e – mail: tmkbfz@gmail.com. Prihlášku 

nájdete na: https://www.futbalbfz.sk, /TRÉNERSKÁ SEKCIA/Prihláška na seminár 

trénerov. Prihlasovanie len elektronickou formou do 25.09.2022. Počet miest je 

obmedzený pre 35 ľudí.́  

Kompletný program seminára je zverejnený na stránke SFZ v časti 

SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie/Semináre. 

Úsek mládeže:          

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

September: 

12.09.2022 TJ 1 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13 

13.09.2022 KCZ – BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U14 

13-15.09.2022 MT Danube Moravia Cup U17 

(Bratislava) – bez hráčov FA 

BFZ U17 

17-21.09.2022 RT SFZ U14 (Poprad) – aj s hráčmi FA BFZ U14 
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26.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

27.09.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 1.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

28.09.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 1.skupina 

hráčov  

BFZ U13 

29.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

Október: 

04.10.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 2.skupina 

hráčov  

BFZ U13 

05.10.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) – bez hráčov FA BFZ U17 

05.10.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 2.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

10.10.2022 TJ 3 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

12-13.10.2022 MT – Memoriál J.Sommernitze U17 

(Česko) – bez hráčov FA 

BFZ U17 

13.10.2022 TJ 3 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

24.10.2022  TJ 4 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

25.10.2022 MT – Triangel (Dunajská Streda) U13, 

U14 – bez hráčov FA 

BFZ U13, U14 

27.10.2022 TJ 4 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

November: 

26.11.2022 MHT – Bratislava Cup U13 (Pezinok) – 

aj s hráčmi FA  

BFZ U13 

 

 

 

 

 

 


