
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.14 ZO DŇA 07.10.2022 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že školenie kurzu 1.pomoci pre prihlásených záujemcov 

sa uskutoční dňa 22.10.2022 ( sobota) v čase od 9:00 do 17:00 v kongresovej sále 

Hotela Nivy. Program kurzu bude prihláseným záujemcom zaslaný elektronickou 

poštou.   

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  

Schvaľuje: 

U19 

8.kolo NŠK 1922 Bratislava - FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 8.10. o 9:00 

U15/U13 

7.kolo FKP Bratislava - FC Ružinov Bratislava dňa 12.10. U13 o 15:00 / U15 o 16:30 

8.kolo ŠK Slovan Bratislava “C” - PŠC Pezinok dňa 7.10. U13 o 16:30 / U15 o 18:15 

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

● Adam Cíferský (FC Slovan Modra) 

● Samuel Valko (FA Lafranconi FTVŠ) 

● Daniel Michal Krajcer (FA Lafranconi FTVŠ) 

● Lukáš Redeky (TJ Družstevník Blatné) 

Disciplinárna komisia 

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

U92 : Lukáš Zeman 1306750 ( ŠK Bernolákovo, III. liga SD-U19 ), vylúčený za 
hrubý nešportový prejav – opľutie súpera v neprerušenej hre, podľa čl. 47/1b DP. DS 
- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 2.10.2022 

U93 : Alexa Bolerac 1454846 ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji, III. liga MD-U17) 
vylúčený za HNS sotenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 
49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a 
DP, od 3.10.2022. 

 

U94 : Tomáš Pajerský 1374176 (ŠK Vrakuňa Bratislava, II.LSŽ), vylúčený za 
kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS - 
pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 03.10.2022. 
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U95 : Peter Babača 1374018  (FC Slovan Modra, II.LSŽ), vylúčený za vrazenie do 
súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS - pozastavenie 
výkonu športu na 3 súťažné stretnutia , podľa čl. 49/2a, od 03.10.2022. 

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: 

U96 : Tomáš Kaufmann 1245245 (ŠK Svätý Jur, V. liga) od 2.10.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U97 : Marcel Hulák 1322515 (FK Vajnory, V. liga - tréner). Na základe Správy 

delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta BFZ prostredníctvom podania v ISSF, za 

hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) v 90 

minúte stretnutia 9. kola V. ligy ŠK Svätý Jur – FK Vajnory, podľa čl. 48/1a DP ukladá 

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

U98 : MŠK Kráľová pri Senci. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri  požadovanej 
aktualizácie mládežníckych trénerov z TMK aj po udelení disciplinárnej sankcii (starší 
a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga), začína opätovné disciplinárne 
konanie voči klubu MŠK Kráľová pri Senci a žiada o zaslanie trénera mládeže na 
TMK BFZ a kópiu na DK BFZ v termíne do 14.10.2022. V prípade nesplnenia si 
povinnosti bude klubu uložená disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U99 : TJ Malinovo. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri  požadovanej aktualizácie 
mládežníckych trénerov z TMK aj po udelení disciplinárnej sankcii (starší a mladší 
dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga), začína opätovné disciplinárne konanie 
voči klubu TJ Malinovo a žiada o zaslanie trénera mládeže na TMK BFZ a kópiu na 
DK BFZ v termíne do 14.10.2022. V prípade nesplnenia si povinnosti bude klubu 
uložená disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U100: FK Slovan Modra. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri  požadovanej 
aktualizácie mládežníckych trénerov z TMK aj po udelení disciplinárnej sankcii (starší 
a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga), začína opätovné disciplinárne 
konanie voči klubu FK Slovan Modra a žiada o zaslanie trénera mládeže na TMK 
BFZ a kópiu na DK BFZ v termíne do 14.10.2022. V prípade nesplnenia si povinnosti 
bude klubu uložená disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku.                

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.10.2022 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 skončilo letné prestupové obdobie 

s obmedzením. Zimné prestupové obdobie s obmedzením začína od 1.1.2023. 

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/ 
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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 bola rozhodcom poslaná mailom.  

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: Bohun 14.-15.10., 16.10. k dispozícii po 13.00; Martinkovič 22.10.; 
Rataj od 7.10.; Pavlík 15.10. 

Komisia mládeže 

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

môže hrať na 4 ihriskách súbežne 

       b/ zmeny  

          PRPK – 5.kolo: Šenkvice – Doľany, 19.10. o 17.00 hod. ( dohrávka ) 

          PMC U9 – sk.6: ŠK Báhoň organizuje turnaj 22.10. od 12.30 hod. 

          PMC U9 – sk.8: TJ Rovinka organizuje turnaj 22.10. od 9.00 hod. 

          PMD U8 – sk.7: FKM Stupava A organizuje turnaj 22.10. od 10.00 hod. 

          na ihrisku v Borinke 

          PMD U8 – sk.12: TJ Rovinka organizuje turnaj 22.10. od 12.00 hod. 

Trénersko – metodická komisia 

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

družstvami ŠK Senec – ŠK Bernolákovo dňa 23.9.2022 (8. 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.  

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 opakovane žiada o zaslanie písomného stanoviska bývalého trénera družstva 

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

(ďalej len futbalový klub) o vyjadrenie sa k uvedenému porušeniu rozpisu, ináč TMK 

BFZ odstúpi        daný problém na DK BFZ. 

Úsek mládeže:          

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

Október: 

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: 

05.12.2022 GALAVEČER BFZ  

 

 

 

 

 

 


