
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.3 ZO DŇA 22.07.2022 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ upozorňuje všetkých hráčov, rozhodcov a klubových ISSF 
manažérov, aby si prostredníctvom ISSF systému vygenerovali a uhradili v lehote 
splatnosti členský poplatok na obdobie od 01.07.2022- 30.06.2023. V prípade 
nevygenerovania budú v stave neaktívny 

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil: 

• Doplnenie komisie ženského futbalu BFZ 

• Výsledky súťaží BFZ v súťažnom ročníku 2021/2022 

• Zaradenie družstiev do súťaží BFZ v kategórii seniorov, dorastu a žiakov pre 
súťažný ročník 2022/2023 s podmienkou pre družstvo FC Slovan Modra(V. 
liga BFZ )  

• Nominačnú listinu R a D BFZ pre súťažný ročník 2022/2023 

• Oficiálne lopty pre súťaže BFZ v kategórii seniorov, dorastu a žiakov pre 
súťažní ročník 2022/2023 

• Rozpis súťaží BFZ pre súťažný ročník 2022/2023 

• Spoločnosť Futbalservis ako partnera súťaží seniorov BFZ na súťažné ročníky 
2022/2023 a 2023/2024 

• Odmenu pre K R a D BFZ za prácu v ISSF systéme na súťažný ročník 
2022/2023 

• Zaradenie družstiev ŠTK Šamorín do súťaží prípraviek, riadených BFZ 
v súťažnom ročníku 2022/2023 

• Termínovú listinu a zaradenie družstiev do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom 
ročníku 2022/2023.  

• Trénera výberu BFZ U17 na medzinárodný turnaj „Memoriál Františka 
Harašty“ na Južnej Morave  

Sekretariát BFZ oznamuje FK v súťažiach Majstrovstvá regiónu IV .liga BFZ  a V. liga 
BFZ, že lopty pre súťažný ročník 2022/2023 si môžu vyzdvihnúť v sídle BFZ po 
dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Farbulom. Každý FK v spomínaných súťažiach 
obdrží 6 ks lôpt, pričom 3 ks sú zdarma od BFZ a 3 ks lôpt FK zaplatí formou 
zahrnutia poplatku vo výške 270€ do mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl.  

Sekretariát BFZ oznamuje, že štartovný vklad do súťaží seniorov Majstrovstvá 
regiónu BFZ a V.liga BFZ bude všetkým zaradeným družstvám zahrnutý do 
mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl. 

Športovo – technická komisia  

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk 

Oznamuje: 

Vyžrebovanie súťaží BFZ je zverejnené na webových portáloch BFZ. 

Vyžrebovanie SLOVNAFT CUPU 

FC  Slovan Častá – TJ Slovan Vištuk 
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ŠK Svätý Jur – PŠC Pezinok 

FC Slovan Modra – SDM Domino 

ŠK Igram – MŠK Senec 

MŠK Králová pri  Senci – TJ Rovinka 

ŠK Lozorno, FO – OFK Dunajská Lužná 

FK Karpaty Limbach – ŠK Bernolákovo 

FC Zohor – MFK Rusovce 

CFK Pezinok – Cajla – FK Slovan Most pri Bratislave 

Lokomotíva D. N. Ves – NŠK 1922 Bratislava 

FK Danubia Veľký Biel – ŠK Tomášov 

ŠK Šenkvice – SFC Kalinkovo 

OŠK Láb – FC – Žolík Malacky 

Disciplinárna komisia 

U3  : Samuel Valúch 1306059 (TJ Záhoran Kostolište, V. liga). Berie na 

vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu 

(U551) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu 

vo výške  30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). 

U4  : ŠK Tomašov, Majstrovstvá regiónu lV. liga. Berie na vedomie  splnenie 

povinnosti uloženej klubu v U546.  

Oznamy DK SFZ: 

Disciplinárna komisia 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 súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú 

do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.  

Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného 
ročníka 2021/2022 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol 
v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 
37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej 
správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v 
novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, 
DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného 
ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE 
POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote 
formou podania v ISSF na DK BFZ. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 



Dospelí: 30 €,  Dorast:  10 €,  Žiaci : 0 €   

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 žiadosti o prestup amatéra v zmysle R a PP SFZ čl. 19 
bod 2 v letnom registračnom období sú: 

Od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka ( letné prestupové obdobie bez 
obmedzenia) 

Od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka ( letné prestupové obdobie 
s obmedzením) 

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. 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 

Letný predsezónny seminár rozhodcov a delegátov BFZ sa uskutoční dňa 8.8.2022 

v hoteli Nivy v Bratislave. Pozvánky a program seminára budú účastníkom poslané 

mailom. Rozhodcovia a tí delegáti, ktorí rozhodujú stretnutia mládeže, predložia na 

seminári potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, ktoré bude platné na celý 

súťažný ročník 2022/2023.  

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si priebežne kontrolovali status svojho profilu na 

ISSF (musí byť aktívny, aby v systéme bolo možné delegovať príslušnú osobu na 

stretnutie). Aktuálne je možné, ale aj nutné, vygenerovať si faktúru na uhradenie 

členského člena SFZ na nadchádzajúci súťažný ročník a zodpovedajúce členské 

uhradiť. 

Ospravedlnenia: Fischer 23.-30.7., 3.-10.8.; Jacečko 16.7.-2.8., 25.8.-5.9., 15.-19.9.; 

Bohun 9.-16.8.; Ježík 29.-31.7.; Tanglmayer 4.-7.8. (do 15.00); Lônčík od 21.7. do 

prihlásenia. 

Komisia mládeže 
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  a/ súťaže prípraviek – súťažný ročník 2022/2023 

      KM oznamuje, že predbežný začiatok jesennej časti súťaží pre kategórie U11,  

      U10 je stanovený na 3. – 4.9.2022. Pre kategórie U9, U8 začnú turnaje 10. –  

      11.9.2022 v dvojtýždňových cykloch. V termíne jesenných školských prázdnin 

      od 28.10. do 1.11.2022 sa stretnutia prípraviek nebudú hrať. 

   b/ súťažný ročník 2022/2023 – vekové kategórie 

       U11 – roč.2012 a mladší 

       U10 – roč.2013 a mladší 

       U9 – roč.2014 a mladší 

       U8 – roč.2015 a mladší 

       Dievčatá môžu štartovať len o 1 rok staršie ako je daná veková kategória 

       súťaže . 

Trénersko – metodická komisia: 

upozorňuje FK (FO) prihlásené do regionálnych súťaží Seniori (Majstrovstvá regiónu 

- IV. liga a V. liga), aby predložili zoznam trénerov zaevidovaných v ISSF systéme. 

Podmienkou je byť držiteľom platnej minimálne UEFA B licencie. 

Predloženie mena a priezviska trénera (netreba licenciu) je potrebné zaslať na e-

mailovú adresu: tmkbfz@gmail.com do termínu 31. júla. 2022. 

TMK BFZ v spolupráci s TÚ SFZ pripravuje v II. polroku 2022 (august, september, 

október) organizáciu Doškoľovacích seminárov pre trénerov UEFA C a UEFA B 

licencie. Organizácia seminárov bude pozostávať s 5 hodín školenia (odborná 

prezentácia, prax, wokshop) a bude sa započítavať trénerom k predĺženiu trénerskej 

licencie. 

Záujemcovia (FK, FO) o organizáciu doškoľovacieho semináru sa môžu prihlásiť 

mailovou formou (tmkbfz@gmail.com) prípadne telefonicky predsedovi komisie (p. 

Salenka +421 904 146 985) ako aj koordinátorovi vzdelávania SFZ (p. Kováč +421 

902 937 021). 

TMK predlžuje termín a týmto žiada FK (FO), aby svoje návrhy posielali do 31. júla 

2022 kvôli následnej organizácii a zabezpečeniu odborných lektorov. 

Úsek mládeže:        

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  
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Júl: 

26-28.07.2022 MT – Memoriál Františka Harašty U17 

(Česko) – aj s hráčmi FA 

BFZ U17 

August: 

03.08.2022 KZ – BFZ U15 (2 skupiny PZ) – aj 

s hráčmi FA 

BFZ U15 

09.08.2022 KCZ – BFZ U15 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U15 

13-17.08.2022 RT Memoriál Gejzu Princa – BFZ U15 

(Košice) – aj s hráčmi FA 

BFZ U15 

22-25.08.2022 MT – Kouba Cup BFZ WU15 (Třebíč) BFZ WU15 

30.08.2022 KZ – PPT U14+U15 (ObFZ BA Mesto + 

Vidiek) – bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U14, U15 

31.08.2022 KCZ – BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U14 

September: 

06.09.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) – bez hráčov FA BFZ U17 

06-08.09.2022 RT SFZ – PPT U14, U15 (Poprad) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

BFZ U14, U15 

08.09.2022 TJ 1 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13 

12.09.2022 TJ 1 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13 

13.09.2022 KCZ – BFZ U14 (TJ+PZ) – aj s hráčmi 

FA 

BFZ U14 

13-15.09.2022 MT Danubia Moravia Cup U17 

(Bratislava) – bez hráčov FA 

BFZ U17 

17-21.09.2022 RT SFZ U14 (Poprad) – aj s hráčmi FA BFZ U14 

26.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

27.09.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 1.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

28.09.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 1.skupina 

hráčov  

BFZ U13 



29.09.2022 TJ 2 PPT ObFZ BA  Mesto (NŠK) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13, U14 

Október: 

04.09.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 2.skupina 

hráčov  

BFZ U13 

05.09.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) – bez hráčov FA BFZ U17 

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 

24.10.2022  TJ 4 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 

bez hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, 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 

   

 

 

 


