
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.21 ZO DŇA 25.11.2022 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje  zástupcom FK, ktorí si ešte nevyzdvihli  lopty pre 
mládežnícke súťaže BFZ v kategórii U19,U17,U15 a U13 že si ich môžu vyzdvihnúť 
na sekretariáte BFZ v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom 
BFZ. 

Disciplinárna komisia  

U172: TJ Záhoran Kostolište (V. liga). Za nenahratie kompletného videozáznamu 
zo stretnutia 14. kola na portál do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú 
pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 2 Ostatné ustanovenia 
riadiaceho orgánu RS riadených BFZ pre súťažný ročník 2022/2023. 

Oznam DK: 

Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v 
zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v 
celom rozsahu) v jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 prerušujú do 
začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023. 

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 

Ospravedlnenia: Vargová 3.12., 10.-11.12., 17.12.  
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Trénersko – metodická komisia 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

 

Dátum  Akcia  Kategória  

November: 

24-25.11.2022 MHT – O pohár hejtmana Kraje 
Vysočina U12 – bez hráčov FA ( 
Třebíč) 

BFZ U12 

25.11.2022 KZ – BFZ U13 (hala Pezinok) BFZ U13 

26.11.2022 MHT – Bratislava Cup U13 (hala 
Pezinok) – aj s hráčmi FA  

BFZ U13 

27.11.2022 HSM SFZ U15 – Skupina A (hala 
Pezinok) 

Kluby U15 (FKM Karlova 
Ves) 

December: 

05.12.2022 GALAVEČER BFZ  

05.12.2022 HSM SFZ U15 – Skupina C (hala 
Pezinok)  

Kluby U15 (FC 
Petržalka, FK Inter BA, 

SDM Domino) 
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