
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 30.09.2022 

Sekretariát 

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

a ObFZ Bratislava – vidiek, že do termínu 30.09.2022 t.j dnes je možné prihlásenie 

na 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. Každý FK môže nahlásiť max. 2 osoby. Poplatok za školenie je 10€/ 

osoba. K nahláseniu elektronickou poštou na emailovú adresu: 

jan.farbula@futbalsfz.sk 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 budú doručené v termíne po 10.10.2022. Po tomto termíne 

bude možné prevzatie na sekretariáte BFZ. 

Športovo – technická komisia  

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

ŠTK BFZ v zmysle RS BFZ bod 3.4 schvaľuje nový hrací čas 11:30 pre domáce 

stretnutia družstva PŠC Pezinok U13 BFZ.  

Schvaľuje: 

IV. liga 

10.kolo MŠK Senec - NŠK 1922 Bratislava dňa 8.10. o 15:30 

13.kolo MŠK Senec - SDM Domino dňa 22.10. o 15:00 

14.kolo ŠK Nová Dedinka - FC Rohožník dňa 5.11. o 13:30 

14.kolo MŠK Senec - SFC Kalinkovo dňa 5.11. o 13:30 

14.kolo FC - Žolík Malacky - ŠK Tomášov dňa 5.11. o 13:30 

V. liga 

14.kolo FK Karpaty Limbach - ŠK Svätý Jur dňa 5.11. o 13:30 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP SFZ stretnutie 6. kola súťaže 

U17 BFZ - FA Lafranconi FTVŠ - MFK Záhorská Bystrica. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP 

SFZ sa priznávajú družstvu MFK Záhorská Bystrica 3 body a aktívne skóre 0:3. V 

zmysle RS BFZ bod 3.5 bude družstvu FA Lafranconi FTVŠ do mesačnej zbernej 

faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300 €. 
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Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46: 

● Michal Gero (FK Vajnory) 

● Andrej Dúška (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) 

● Martin Grobarčík (OFK Dunajská Lužná) 

● Matej Vincenc (MŠK Iskra Petržalka) 

Disciplinárna komisia 

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: 

U85 : Pavol Šimončič 1305980 (MŠK Senec, MR- lV. liga), od 24.09.2022.  

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

U86 : Marian Imriška  1306810 ( FK Vajnory, V. liga), od 26.09.2022.  

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U87 : OŠK Slovenský Grob, V. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, za porušenie RS 

BFZ  bod 5.6 výstroj hráčov, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – Pokuta 50.-€, podľa čl. 

64/4 a čl.12 DP. 

U88 : FK Borinka, súťaž PMC. Za nerešpektovanie KM BFZ, nezaslanie stanoviska 
na základe písomnej požiadavky komisii mládeže, ukladá DS – pokutu 20.-€, podľa 
čl. 64/1b, 4 DP. 

U89 : FK Lamač Bratislava, V. liga. Na základe správy DZ za porušenie povinností 

organizátora ( vbehnutie diváka na HP ) po skončení stretnutia 8. kola FK Lamač – 

TJ Záhoran Kostolište, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. 

U90 : Berie na vedomie podnet delegáta BFZ zo stretnutia 8. kola lV. ligy ŠK 

Tomašov - FK Slovan Most pri Bratislave, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 

71/5c DP.   

U91 : Berie na vedomie vyjadrenie KM o splnení požiadaviek klubov v súťaži 

prípraviek požadovaných v U82.                        

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.10.2022 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 oznamuje, že dňom 30.09.2022 končí letné prestupové obdobie s 

obmedzením 

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 

a/ zmeny  

PMA1, PMB1 – 7.kolo: MŠK Iskra – Lamač, 16.10. o 9.00 hod. ( súbežne ) 

PRPK – 10.kolo: Častá – Budmerice, 5.11. o 11.00 hod. 

b/ stanovisko k uz.82 DK BFZ 

KM žiada DK BFZ o anulovanie uz.82 zverejneného v US dňa 23.9., nakoľko všetky 

FK zverejnené v US dňa 16.9. s návrhom na disciplinárnu sankciu ,nedostatky – 

nahratie zápasových nominácii odstránili. 

Komisia rozhodcov a delegátov 
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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. 

Opakovane upozorňuje rozhodcov na nutnosť mať v ZoS vyplnené rubriky vedúci 
družstva, lekár / zdravotník (aspoň jedného družstva), tréner a hlavný usporiadateľ. 
Ak nie je možné uviesť žiadnu osobu, v zázname rozhodcu musí byť o tom zmienka 
a musí byť uvedené, kto danú funkciu vykonával. 

Ospravedlnenia: Hádek 8.10.; Jacečko 1.-2.10. 

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/. 

TMK BFZ na základe zápisu zo stretnutia „Majstrovstva regiónu – IV. liga“ medzi 

družstvami ŠK Senec – ŠK Bernolákovo dňa 23.9.2022 (9. kolo) odseku Záznam 

rozhodcu - citujem „ Tréner H uvedený v zápise o stretnutí Branislav Petrovič 

(1311534) nebol prítomný na stretnutí. Funkciu trénera H vykonával Tibor Jančula 

(16.6.1969) - nebolo možné ho uložiť do ISSF.“- koniec citátu.  
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TMK BFZ  konštatuje, že došlo k porušeniu Rozpisu futbalových súťaží riadených BFZ 

pre súťažný ročník 2022 – 2023 (ďalej len „rozpis“) článok 9.3 Kvalifikácia trénerov 

rozpisu  v bodoch 2., 3. a 4. 

TMK žiada o zaslanie písomného stanoviska bývalého trénera družstva ŠK 

Bernolákovo (p. Branislav Petrovič), ako aj futbalového klubu ŠK Bernolákovo 

o vyjadrenie sa k uvedenému porušeniu rozpisu.  

Zároveň žiada Disciplinárnu komisiu, aby opätovne vyzvala mládežnícke družstvá, 

ktoré dostali finančnú pokutu, aby zaslali (TMK) aktuálny zoznam trénerov 

s požadovanou licenciou. V prípade, že nie tak TMK BFZ žiada disciplinárnu komisiu, 

aby uvedené mládežnícke družstvá boli znovu finančne  postihnuté. 

Úsek mládeže:          

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

Október: 

04.10.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) /Pezinok/  – 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) /Slovan BA/ – 

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 

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  

 

 

 


