
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 17.06.2022 

Športovo – technická komisia  

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

Termíny začiatku súťažného ročníka 2022/2023: 

MR – IV. liga , V. liga BFZ – 6.-7.8.2022 

SD U19, MD U17, SŽ U15 / MŽ U13 – 20.-21.8.2022 

Schvaľuje: 

IV. liga 

34. kolo SDM Domino - ŠK Závod dňa 26.6. o 18:00 (HP FK Lamač Bratislava) 

U19 skupina o víťaza 

9. kolo SDM Domino “B” - ŠK Bernolákovo dňa 19.6. o 10:00 (HP ŠK Bernolákovo) 

10. kolo ŠK Bernolákovo - FK Rača Bratislava dňa 15.6. o 17:30 

10. kolo FC - Žolík Malacky - SDM Domino dňa 16.6. o 17:00 

10. kolo FC IMAS - OFK Dunajská Lužná dňa 22.6. o 17:30  

U19 skupina o udržanie 

10. kolo NŠK 1922 Bratislava - FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 26.6. o 10:00  

U15/U13 

26. kolo FKP BRATISLAVA - FC IMAS dňa 18.6. U15 o 10:00 / U13 o 12:00  

Odstupuje na DK: 

NŠK 1922 Bratislava (S4BA) za porušenie bodu 2 RS BFZ nenahratie kompletného 

videozáznamu zo stretnutia 32. kola 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP kontumuje stretnutie 10. kola súťaže U17 

BFZ skupina o víťaza - FC IMAS - FK Rača Bratislava. V zmysle čl. 11 ods. 2 sa 

priznávajú družstvu FK Rača Bratislava tri body a aktívne skóre 0:3. Družstvu FC IMAS 

bude v zmysle bodu 3.5 RS BFZ do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková 

sankcia vo výške 200 €. 

Disciplinárna komisia  

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

 

U505: Matej Kovács 1362044 ( TJ Malinovo, III. liga MD - U17 ), vylúčený za telesné 

napadnutie - udretie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o 

loptu, podľa čl. 49/1b  DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 
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49/2b DP, od 10.6.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (3 týždne si vykoná v novom 

súťažnom ročníku 2022/2023). 

U506: Andreas Lauermann 1352092 ( NŠK 1922 Bratislava, III. liga MD - U17 ), 

vylúčený za telesné napadnutie - udretie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre 

mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b  DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 3 

týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 10.6.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (3 týždne si 

vykoná v novom súťažnom ročníku 2022/2023). 

U507: Pavol Miženko 1216038 ( FK Vajnory ), vylúčený za surovú hru – skočenie do 

súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS - pozastavenie 

výkonu športu na 3 súťažné stretnutia podľa čl. 46/2a DP, od 13.6.2022. 

U508: Juraj Andrašovič 1210263 ( ŠK Svätý Jur, IV. liga ), vylúčený za telesné 

napadnutie - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre do tváre, podľa čl. 

49/1b  DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 

12.6.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (2 týždne si vykoná v novom súťažnom 

ročníku 2022/2023). 

U509: Miroslav Fráz 1173879 ( FK Jablonové, IV. liga ), vylúčený za telesné 

napadnutie - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre do tváre, podľa čl. 

49/1b  DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 

12.6.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (2 týždne si vykoná v novom súťažnom 

ročníku 2022/2023). 

U510: Marian Ubertáš 1358728 ( FK Rača Bratislava, III. liga SD - U19 ) vylúčený 

za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti, 

podrazením súpera mimo PU, podľa čl.45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2b,od 16.6.2022. 

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: 

U511: Ivan Pantič  1456499 (FC-Žolík Malacky, lll. liga), od 12.06.2022. 

U512: Richard Sýkora  1242563 (FK Lamač, lV. liga), od 13.06.2022. 

U513: Peter Gajdár  1143886 (TJ Záhoran Jakubov, lV. liga), od 12.06.2022. 

U514:  Šimon Marušák 1306640 ( FC IMAS, III. liga SD - U19 ) od 13.6.2022.     

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

U515: Martin Bakovka 1241019 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 12.06.2022. 

U516: Juraj Paulen 1311125 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 12.06.2022. 

U517: Michal Sokol 1209333 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, lll. liga), od 12.06.2022. 

U518: Jakub Herzán 1306367 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 12.06.2022. 

U519: Maroš Borza 1357418 (PŠC Pezinok, III. liga MD - U17), od 12.06.2022. 

U520: Marek Malík 1242304 (ŠK Závod, lV. liga), od 13.06.2022. 

U521: Lukáš Janky 1304245 ( FK Dúbravka, III. liga SD - U19 ) od 16.6.2022. 

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu 
na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   



U522: Michal Tomášek 1182049 (OŠK Láb, lV. liga), od 13.06.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U523: ŠK Závod, lV. liga. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U474 zo dňa 

9.06.2022.  Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá 

vec odvolacej komisii BFZ. 

U524: SDM Domino, lV. liga. Berie na vedomie stanovisko klubu k U504 bez 

prijatia ďalších opatrení, nakoľko okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie 

disciplinárneho konania. 

U525: ŠK Nová Dedinka (IIl. Liga). Na základe podnetu ŠTK BFZ začína 

disciplinárne konanie za porušenie ustanovení k organizácii stretnutia v zmysle RS 

BFZ - ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu (nenahratie kompletného 

videozáznamu zo stretnutia 28.kola,( chýba odchod hráčov a rozhodcov z hracej 

plochy po stretnutí) a žiada klub o písomné stanovisko do 21.06.2022. 

U526: ŠK Bernolákovo, (III. liga). Na základe odstúpenia ŠTK – nezabezpečenie 2 

podávačov počas druhého polčasu stretnutia 28. kola, podľa vlastných zistení 

a vyjadrenia delegovanej osoby, berie podnet na vedomie bez prijatia ďalších 

opatrení, nakoľko okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho 

konania. 

U527: Mário Čajkovič 1226114 (TJ Slovan Vištuk, lV. liga), Berie na 

vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U455 a podľa čl. 41/1, 2 

DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku 1 stretnutie a určuje skúšobnú 

dobu do 31.12.2022.    

U528: CFK Pezinok - Cajla, lV. liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a 

podnetu delegáta BFZ, za HNS divákov (hrubé urážky na delegované osoby)  počas 

stretnutia 32 kola CFK Pezinok - Cajla – FK Lamač Bratislava, podľa čl. 10 DP 

ukladá DS – Upozornenie.                       

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). 

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 konta na 

ISSF, najmä platnosť preukazu člena SFZ a uhradené členské na aktuálny súťažný 

ročník. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:  

M. Ďurčo – nedostatočný popis priestupku hráča, ktorému bol udelený OT-ŽK;  

D. Kožuch – nedostatočný (zmätočný) popis okolností zmeny na poste brankára 

pred začiatkom stretnutia. 

Ospravedlnenia: Štepanovský 25.6.-7.7.; Farkaš M. od 11.6.; Kravárik 24.-26.6.; 

Tabiš 1.-20.7.; Polakovič 24.6.-12.7., 26.-30.7.; Keller 26.6.-1.7.; Vnuk 24.-27.6.; 

Farkaš R. 24.6.-24.7.  

Komisia mládeže 

  a/ súťažný ročník 2022/2023 

      KM oznamuje FK, že prihlášky do nového súťažného ročníka 202/2023 

      sa môžu podávať v termíne od 15.6. do 30.6.2022 ( 23.59 hod. )  

      prostredníctvom ISSF na ŠTK BFZ. Pre súťažný ročník 2022/2023 budú 

      vytvorené nasledovné súťaže. 

      PMA1 U11, PMB1 U10 – povinné dvojičky 

      PMA3 U11 – samostatné družstvá ( ObFZ Bratislava mesto ) 

      PRMA U11 – samostatné družstvá ( okres Malacky ) 

      PRPK U11 – samostatné družstvá ( okres Pezinok ) 

      PRSC U11 – samostatné družstvá ( okres Senec ) 

      PMB2 U10 – samostatné družstvá ( BA mesto, Malacky, Pezinok, Senec ) 

      PMC U9 – turnajová súťaž 

      PMD U8 – turnajová súťaž 

   b/ súťaže prípraviek – súťažný ročník 2021/2022 

      KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek za ročník 2021/2022 sú riadne 

      uzavreté bez určenia  víťaza pre danú vekovú kategóriu. 



Trénersko – metodická komisia: 

Úsek vzdelávania: 

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 týmto žiada FK (FO), aby svoje návrhy posielali do 20. júla 2022 kvôli následnej 

organizácii a zabezpečeniu odborných lektorov. 

Úsek mládeže: 

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

Jún: 

21-22.06.2022 MT – WU14 (Dunajská Lužná)  BFZ WU14 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

Júl: 

19.07.2022 KZ – BFZ U17 – bez hráčov FA BFZ U17 

26-28.07.2022 MT – Memoriál Františka Harašty U17 

(Česko) – aj s hráčmi FA 

BFZ U17 

August: 

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 

23-25.08.2022 MT KOUBA Cup 2022  Třebíč BFZ WU 14 

September: 

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

bez hráčov FA a ÚTM 

BFZ U14, U15 

13-15.09.2022 MT Danubia Moravia Cup U17 

(Bratislava) 

BFZ U17 

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

12-13.10.2022 MT – Memoriál J. Sommernitze U17 

(Česko) – bez hráčov FA 

BFZ U17 

November: 

26.11.2022 MHT – Bratislava Cup U13 (Pezinok) – 

aj s hráčmi FA  

BFZ U13 

 

 

 

 

 


