
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 21.10.2022 

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. Pozvánka a program kurzu bol prihláseným záujemcom zaslaný 

elektronickou poštou. 

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

U19,U17,U15 a U13 si môžu zástupcovia FK vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ 

v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom 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 9.7 schvaľuje štadión TJ Rovinka pre súťaž MR - IV. 

liga Bratislava.  

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

Termín prvého kola je stanovený na 13. 11. 2022. Do pohára BFZ sa môžu prihlásiť 

všetky družstvá dospelých IV., V., VI. a VII. ligy. Štartovný poplatok do Pohára BFZ nie 

je. 

Zatiaľ prihlásené družstvá: 

Senec Football Academy 

ŠK Igram 

FK Lamač Bratislava 

Lokomotíva Devínska Nová Ves 

OFK Dunajská Lužná 

Š.Ú.R. 

Schvaľuje: 

U19 

11.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji - OFK Dunajská Lužná dňa 29.10. o 9:00 

U17 skupina B 

11.kolo FK Dúbravka - TJ Jarovce Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., 

že 11. kolo na ihrisku v Jarovciach dňa 5.11.2022 o 10:30 a 22. kolo 28.5.2023 o 14:30 

v Dúbravke. 

Odstupuje na DK: 

 

mailto:stk@futbalbfz.sk


SDM Domino (MR - IV. liga) za porušenie RS BFZ (Ostatné ustanovenia riadiaceho 

orgánu) neumožnenie PR vzhliadnutie videozáznamu po skončení stretnutia. 

FK Slovan Most pri Bratislave (MR - IV. liga) za porušenie RS BFZ (Ostatné 

ustanovenia riadiaceho orgánu) neumožnenie PR vzhliadnutie videozáznamu po 

skončení stretnutia. 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP SFZ stretnutie 11. kola súťaže 

V. liga BFZ - TJ Slovan Vištuk - OŠK Láb. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP SFZ sa priznávajú 

družstvu TJ Slovan Vištuk 3 body a aktívne skóre 3:0. V zmysle RS BFZ bod 3.5 bude 

družstvu OŠK Láb do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 

500 €. 

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

● Tomáš Gero (FK Vajnory) 

Disciplinárna komisia 

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

U115 : Miroslav Kaňuk 1209324 ( PŠC Pezinok , MR-IV. liga ) , narušenie riadneho 
priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU , 
podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 
čl. 45/2 DP od 16.10.2022.     

U116 : Samuel Škriniar 1323472  ( OFK Dunajská Lužná III. liga U-17)  vylúčený za 
hrubý nešportový prejav – pohoršujúci výrok na rozhodcu, podľa čl. 48/1c. DS - 
pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2022 

U117 : Oliver Janko 1413234 (  MŠK Kráľová pri Senci III. liga U-17) vylúčený za 
narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti sotením do 
súpera v PU , podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 
stretnutie, podľa čl. 45/2, od 17.10.2022 

 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: 

U118 : Michal Szighardt 1295731 ( ŠK Nová Dedinka, MR-IV. liga ) od 
16.10.2022.      

U119 : Šimon Ondrej 1288604  ( NŠK 1922 Bratislava, MR-IV. liga ) od 16.10.2022 

U120 : Jakub Gildas Mrocek 1322515  ( SDM Domino, lll. liga U-19 ) od 16.10.2022 

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

U121 : Marek Čemba 1198192 ( ŠK Závod  - V. liga ) od 17.10.2022.  

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:    

U122 : Marcel Hulák 1322515 (FK Vajnory, V. liga - tréner).  Na základe odvolania 

zo dňa 8.10.2022 za účasti p. Marcela Huláka a Ľubomíra Mydlárika a zistenia 

nových skutočností zo stretnutia 9. kola V. ligy ŠK Svätý Jur – FK Vajnory, DK ruší 



U97 a za kritiku delegovaných osôb, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 

50.-€, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP. 

U123 : Peter Babača 1374018  (FC Slovan Modra, II.LSŽ), Berie na 
vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U95 a podľa čl. 41/1, 2 
DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 
20.10.2022 do 30.06.2022. 

U124 : 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), na základe prebiehajúceho 
disciplinárneho konania v U99  žiada o zaslanie trénera mládeže na TMK BFZ a 
kópiu na DK BFZ v termíne do 26.10.2022. V prípade nesplnenia si povinnosti bude 
klubu uložená disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U125: 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), na základe prebiehajúceho 
disciplinárneho konania v U100 žiada o zaslanie trénera mládeže na TMK BFZ a 
kópiu na DK BFZ v termíne do 26.10.2022. V prípade nesplnenia si povinnosti bude 
klubu uložená disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku.                

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.10.2022 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 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/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu/
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Komisia rozhodcov a delegátov 

KD SFZ V Spolupráci s KRaD ZsFZ oznamuje, že organizuje licenčný seminár 

pre delegátov zväzu – Licencia "A" a Licencia "P", ktorý sa bude konať 

20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o 

získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - 

vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-

levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022. 

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho 

poplatku vo výške 60 €, 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 

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). 

Náhradný termín fyzických previerok bude stanovený až v novom roku, 

pravdepodobne na začiatku marca. Pozvaní budú všetci ospravedlnení rozhodcovia 

a tí, ktorí nesplnili limity. 

Ospravedlnenia: Čižmár 15.10.; Bublávek 1.11.; Foltín 30.10.; Tabiš 2.-7.11.; 

Šafárik 29.-30.10.; Fischer 6.11. k dispozícii do 14.30; Líška 22.-23.10.; Slezák 5.11. 

Komisia mládeže 

a/ súťaže PMC U9, PMD U8 – organizácia turnajov T4 

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 ) 

https://futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy/
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      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. Každý účastník je povinný pred 1.stretnutím 

turnaja nahrať zápasovú nomináciu fyzicky prítomných hráčov na turnaji ako aj 

členov RT. Hrať môžu len registrovaní hráči a ktorí spĺňajú vek pre danú kategóriu. 

b/ súťaž PMD U8  ( sk.5 ) – T3 konaný dňa 16.10. v Stupave 

KM začala šetrenie vo veci podozrenia na neoprávnený štart  hráčov FK Jabloňové 

v kategórii U8 ( 2 starší hráči a 1 neregistrovaný hráč ) na turnaji U8 konaného 16.10. 

v Stupave. FK Jabloňové bol prostredníctvom ISSF uznesenia KM BFZ č.80 na 

zaslanie stanoviska v danej veci. 

Trénersko – metodická komisia 

Upozorňuje FK (FO), ktoré dostali mailovú výzvu a sú 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. 

TMK BFZ žiada – 

FA Lafranconi FTVŠ UK, ŠK Svätý Jur, ŠK Vrakuňa, TJ Jarovce, FKM Stupava, PSČ 

Pezinok, SDM Domino, FK Karpaty Limbach, MFK Rusovce, FK Malé Leváre, TJ 

Záhoran Jakubov, ŠK Gajary, OŠK Plavecký Štvrtok, FK Studienka, CFK Pezinok 

Cajla, FK Cinemax Doľany, FC Slovan Častá, OŠK Slovenský Grob, ŠK Šenkvice, 

ŠKO Miloslavov, FC Družstevník Budmerice, FK Slovan Most p/Bratislave, OŠK 

Chorvátsky Grob,, ŠK Čataj, ŠK Danubia Veľký Biel, Š. Ú. R., ŠK Kaplná, aby si 

uvedenú povinnosť obratom splnili.  

Úsek mládeže:          

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

Október: 

mailto:tmkbfz@gmail.com


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: 

16.11.2022 KZ – BFZ U12 (hala) BFZ U12 

24-25.11.2022 MHT – O pohár hejtmana Kraje 

Vysočina U12 – bez hráčov FA 

BFZ U12 

25.11.2022 KZ – BFZ U13 (hala Pezinok) BFZ U13 

26.11.2022 MHT – Bratislava Cup U13 (Pezinok) – 

aj s hráčmi FA  

BFZ U13 

December: 

05.12.2022 GALAVEČER BFZ  

 

 

 

 


