
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 23.09.2022 

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. 

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

priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt. 

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  

Schvaľuje: 

IV. liga 

8.kolo TJ Rovinka – FC Rohožník odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 8. kolo 

na ihrisku v Rohožníku 25.9.2022 o 16:00 a 23. kolo 3.5.2023 o 17:30 v Rovinke. 

U17 skupina A 

6.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji - OFK Dunajská Lužná dňa 27.9. o 16:30  

7.kolo MŠK Senec - FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 2.10. o 13:30  

U17 skupina B 

6.kolo FK Inter Bratislava - FK Rača Bratislava dňa 24.9. o 13:00 (HP Drieňová) 

8.kolo FK Inter Bratislava - FKM Stupava dňa 8.10. o 13:00 (HP Drieňová) 

10.kolo FK Inter Bratislava - FC Slovan Modra dňa 23.10. o 10:00 (HP Drieňová) 

U15 / U13 

13.kolo FC Ružinov Bratislava - MŠK Senec dňa 28.9. o 16:30  

Odstupuje na DK: 

OŠK Slovenský Grob za porušenie RS BFZ bod 5.6 výstroj hráčov. 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP kontumuje stretnutie 1. kola súťaže U17 

BFZ skupina A - TJ Malinovo - MŠK Kráľová pri Senci (0:3). V zmysle čl. 11 ods. 2 SP 
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sa priznávajú družstvu MŠK Kráľová pri Senci tri body a aktívne skóre 0:3. Družstvu 

TJ Malinovo bude do mesačnej zbernej faktúry v zmysle RS BFZ bod 3.5 zahrnutá 

poriadková pokuta vo výške 300 €. 

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

● Michal Gero (FK Vajnory) 

● Samuel Jacko (FC Ružinov Bratislava) 

● Lukáš Kalata (FK Rača Bratislava) 

● Adam David Howkins (TJ Malinovo) 

● Pecha Jakub (TJ Rovinka) 

● Filip Lenčéš (MFK Záhorská Bystrica) 

Disciplinárna komisia 

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

U76 : Adam Belovič 1373984 (MŠK Iskra Petržalka, MD-U17 ), 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, od 19.09.2022. 

U77 : Adam Straský 1365849 (FKM Stupava, MD-U17 ), vylúčený za 

narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti 

držaním súpera za dres bez možnosti hrať s loptou, podľa čl. 45/1b DP. DS - 
pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 19.09.2022. 

Vylúčení 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: 

U78 : Patrik Karman 1306934 (FC-Žolík Malacky, lV. liga), od 19.09.2022.  

U79 : Matej Múčka 1306651 (FC Ružinov Bratislava, SD-U19), od 18.09.2022.  

U80 : Jacopo Berrettini 1362249 (MŠK Iskra Petržalka, MD-U17), od 18.09.2022  

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu 
na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:    

U81 : Marek Sokol  1258288 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji, lV. liga), od 19.09.2022.  

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U82 : Komisia mládeže – súťaž prípraviek. Žiadame KM BFZ o písomné 

vyjadrenie k odstúpeniu družstiev v súťaži prípraviek na DK BFZ za nenahratie 

zápasových nominácií, aby upresnili, ktoré US BFZ neboli rešpektované klubmi, 

termín zaslania uznesenia KM o nahratí nominácie a opakované upozornenie 

klubom, ktoré si nesplnili povinnosť. 

U83 : Matúš Moravčík 1189326 (Asistent trénera – SDM Domino B, lll. liga    SD-

U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U61 a žiadosť 

zamieta, nakoľko nie sú splnené podmienky podľa čl. 41/1 DP. 



U84 : František Gyenes - tréner 1055095 ( FK Karpaty Limbach,  V. liga ). Na 

základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta BFZ, za hrubý nešportový 

prejav (kritika delegovanej osoby s použitím vulgarizmu) počas stretnutia 7. kola FK 

Karpaty Limbach – Lokomotíva Devínska Nová Ves, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – 

finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 29.09.2022 v sídle 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 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 

Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka – 
13.10.2022 (štvrtok) na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánka s limitmi 
a programom behov bude rozhodcom poslaná mailom. Rozhodcovia nad 38 rokov, 
ktorí majú záujem absolvovať intervalový beh (namiesto behu na 12 minút), informujú 
sekretára komisie mailom do 30.9. 

Ospravedlnenia: Szakáll 1.-2.10., 15.-16.10., 22.10., 30.10.; Šafárik 1.-2.10., 
k dispozícii iba počas víkendov; Tabiš 7.-9.10. 

Komisia mládeže 

oznamy pre účastníkov súťaží prípraviek 
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KM žiada FK, aby si pri uzatváraní nominácii dôkladne skontrolovali, či všetci 

nominovaní hráči majú vygenerované členské na sezónu 2022/2023, resp. platnosť 

RP. Je potrebné pred každým stretnutím nahodiť aktuálnu nomináciu fyzicky 

prítomných hráčov na stretnutí, nenechávajte tam automatickú nomináciu 

z predchádzajúcich stretnutí. Štart takýchto hráčov sa berie ako neoprávnený. 

V súťažiach PMC U9, PMD U8 nemôžu hráči, hrajúci za družstvo A, nastúpiť za B 

družstvo, resp. C družstvo. 

a/ súťaže PMC U9, PMD U8 – organizácia turnajov T2 

Vzhľadom k určitým problémom, ktoré nastali pri organizácii turnajov T1 KM 

zverejňuje pokyny podľa RS BFZ čl.6.2 / RS BFZ strana 28 ) 

Veľkosť ihriska: U9 – 35x 20 m, max. 40x25 m 

                          U8 – 30x 20 m  

Počet hráčov: 4 + 1 ( súbežne na 2 ihriskách ) 

Bránky: 3 x 2 m, môžu sa použiť aj bránky 5x 2 m 

Hrací čas: 2x 15 minút 

Lopta: U9 – veľkosť č.4 

U8 – odporúča sa veľkosť č.3 

Striedanie: hokejové 

Rozhodca: laik 

Odporúčanie: v prípade dostatočného počtu hráčov , bránok a dohody klubov sa  

môže hrať na 4 ihriskách súbežne 

b/  odstúpenie na DK BFZ – nezaslanie stanoviska 

Za nezaslania písomného stanoviska ohľadne porušenia SP SFZ čl.42/2 a čl.52/h 

odstupuje KM na DK BFZ klub FK Borinka ( súťaž PMC ). Návrh: disciplinárna 

sankcia – 30 euro pokuta 

c/ zmeny  

PMA1, PMB1 – 5.kolo: FKM Stupava – ŠK Igram, 1.10. o 14.30 hod. ( UT Stupava – 

súbežne ) 

PMA1, PMB1 – 6.kolo: FKM Stupava – SFC Kalinkovo, 9.10. o 11.00 hod. ( UT 

Stupava – súbežne ) 

PMA1, PMB1 – 8.kolo: FKM Stupava – PŠC Pezinok A, 23.10. o 11.00 hod.( UT 

Stupava – súbežne ) 

PMA1, PMB1 – 10.kolo: FKM Stupava – ŠK Nová Dedinka, 6.11. o 11.00 hod.( UT 

Stupava – súbežne ) 

PRMA – 5.kolo: FKM Stupava B – FK Kuchyňa, 2.10. o 14.30 hod. (UT Stupava – 

zmena hracieho času) 

PRSC – 4.kolo: Malinovo – Danubia V.Biel, 23.9. o 16.30 hod. Danubia Veľký Biel 

poplatok 20 euro 



d/ písomné stanoviská z FK 

KM berie na vedomie písomné stanovisko ŠK Plavecký Štvrtok ( PRMA )v súvislosti 

s oneskoreným nahratím zápasových nominácii hráčov – pochybenie ISSF manažéra 

( neuloženie nominácii ). 

KM berie na vedomie písomné stanovisko ŠK Hamuliakovo v súvislosti 

s nepravdivým údajom v zápasovej nominácii hráčov – pochybenie ISSF manažéra, 

ktorý nenahral aktuálnu zápasovú nomináciu fyzicky prítomných hráčov na stretnutí. 

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/. 

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. 
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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: 

26.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

27-29.09.2022 RT SFZ WU14 (Senec) – aj s hráčkami 

FA 

BFZ WU14 

27.09.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 1.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

29.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

Október: 

04.10.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) – bez hráčov FA BFZ U17 

04.10.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 2.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

05.10.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) /Domino/ – 

1.skupina hráčov  

BFZ U13 

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 

19.10.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 2.skupina 

hráčov  

BFZ U13 

24.10.2022  TJ 4 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 
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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 

December: 

01.12.2022 GALAVEČER BFZ  

 

 

 

 


