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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. 

Matrika 

Matrika SFZ oznamuje dôležité pokyny k zahraničným transferom hráčov 

Transfer plnoletého hráča : 

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – 

amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný  a 

uvádzajte vždy celý názov klubu;  

2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča (nie 

povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady 

možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak 

sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový 

program“ FIFA. Opätovne upozorňujem, že v zmysle FIFA RSTP sa transfery hráčov, 

smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale môžu to byť 

aj súťaže na nižšom stupni riadenia), uskutočňujú v registračnom období pre 

profesionálov, t. j. od 25. 1. do 21. 2. 2023. 

Transfer mladistvého hráča: sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné 

priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností 

a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej 

dokumentácie! 

1. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich  

futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný 

list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, 

pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom 

totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným 

rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak 

druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; 

doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná 

zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od 

zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva.  

2. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: 

doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, 

potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas 

rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve 

školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, 

ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové 

vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;   



3. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA 

RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad 

o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.  

4. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova 

z humanitárnych dôvodov - bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. Dokumentácia: 

rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad 

o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: 

v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba 

v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne 

rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie. 

Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, 

treba to v dokumentácii oznámiť 

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova 

z humanitárnych dôvodov - s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. Dokumentácia: 

doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad 

o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list 

alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; 

rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.  

Matrika BFZ oznamuje, že zimné prestupové obdobie s obmedzením trvá od 

01.01.2023 do 31.03.2023 

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/ 

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 

https://futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu/
https://futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu/
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/rapp-novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf
https://futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy/


Oznamuje termín a miesto konania zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov 

a delegátov BFZ: 4.-5.3.2023, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky s programom 

a ďalšími informáciami o seminári budú účastníkom poslané mailom. 

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť vyplniť a doručiť na BFZ podpísané 

pracovné zmluvy s Bratislavským futbalovým zväzom podľa pokynov poslaných 

mailom do 15.2.2023. 

Upozorňuje rozhodcov a delegátov na nutnosť mať v dostatočnom predstihu pred 

začiatkom jarnej časti súťažného ročníka uzavreté pracovné zmluvy so SFZ podľa 

pokynov poslaných mailom.  

Ospravedlnenia: Farkaš M. k dispozícii od 26.1.2023. 

Trénersko – metodická komisia 

Úsek mládeže:     

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2023 

Február: 

15.02.2023 KZ BFZ WU14  BFZ WU14 

Marec: 

14.03.2023 KZ BFZ U14 – aj s hráčmi FA BFZ U14 

15.03.2023 KZ BFZ WU14  BFZ WU14 

15.03.2023 KZ BFZ U13 – mimo hráčov FA BFZ U13 

21.03.2023 MT – Triangel U13, U14 (Bratislava) – 

mimo hráčov FA 

BFZ U13, U14 

22.03.2023 PZ BFZ U14 – FK Austria Wien U14 

(Viedeň) – aj s hráčmi FA 

BFZ U14 

27.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 1.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

30.03.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 1.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

Apríl: 

17.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 2.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

18.04.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 1.skupina – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U13 

19.04.2023 KCZ BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U14 

15.02.2023 KZ BFZ WU14  BFZ WU14 



20.04.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 2.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

22-26.04.2023 RT SFZ U14 (Poprad) – aj s hráčmi FA BFZ U14 

Máj: 

03.05.2023 KCZ BFZ U13 (TJ+PZ) 2.skupina – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U13 

04.05.2023 TURNAJ 8  ObFZ BA Mesto U12, 

ObFZ BA Vidiek U12, 

BFZ WU13, kluby FA 

a ÚMT BFZ U12 

08.05.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Vidiek – 3.TJ 

(Pezinok) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

10.05.2023 KCZ BFZ U12 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U12 

10.05.2023 KZ BFZ WU13 BFZ WU13 

11.05.2023 PPT SFZ – ObFZ BA Mesto– 3.TJ 

(NŠK) – mimo hráčov FA a ÚTM 

PPT U12, U13, U14 

12-14.05.2023 Belehrad Trophy (Belehrad) – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U14 

16-18.05.2023 RT SFZ WU14 BFZ U14 

17.05.2023 PZ BFZ – FK Austria Wien U12, U13 

(Viedeň) – aj s hráčmi FA 

BFZ U12, U13 

24-25.05.2023 Pohár Josefa Šurala U17 (Česko) – 

mimo hráčov FA 

BFZ U17 

31.05.2023 Triangel BFZ U14 – mimo hráčov FA 

a ÚTM 

ObFZ BA Mesto U14, 

ObFZ BA Vidiek U14 

Jún: 

07.06.2023 Triangel BFZ U13 – mimo hráčov FA 

a ÚTM 

ObFZ BA Mesto U13, 

ObFZ BA Vidiek U13 

07.06.2023 KZ BFZ WU14 BFZ WU14 

13-15.06.2023 MT V4 BFZ U14 (Gyor) – mimo hráčov 

FA 

BFZ U14 

21-22.06.2023 Turnaj 4 regiónov BFZ WU U14 BFZ WU14 

 

 



 


