
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 02.09.2022 

Sekretariát 

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

U19,U17,U15 a U13 sú z dôvodu problému logistiky zatiaľ nedostupné. O doručení 

na BFZ vás budeme informovať prostredníctvom budúcich US 

Športovo – technická komisia  

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Upozorňuje: 

Všetky kluby v pôsobnosti BFZ, aby si zaevidovali do ISSF systému všetkých 

svojich funkcionárov, ktorí sú prítomní na stretnutí (vedúci, masér, fyzioterapeut 

atď.). Do záznamu rozhodcu je v tejto súvislosti možné zapisovať len 

zdravotníka inej organizácie. 

Schvaľuje: 

MR - IV. liga 

8.kolo ŠK Tomášov - FK Slovan Most pri Bratislave dňa 24.9. o 16:00 

U19  

3.kolo FC IMAS - ŠK Bernolákovo dňa 7.9. o 16:30 

5.kolo TJ Jarovce Bratislava - TJ Čunovo dňa 17.9. o 14:30 (HP Čunovo) 

U17 skupina B 

3.kolo FC Slovan Modra - TJ Jarovce Bratislava dňa 15.9. o 13:30 

4.kolo FK Inter Bratislava - FK Vajnory dňa 11.9. o 10:00 

U15/U13 

3.kolo ŠK Slovan Bratislava “C” - FC Ružinov Bratislava dňa 3.9. U15 o 15:00 / U13 o 

17:00 (HP UT Prievoz) 

5.kolo TJ Jarovce Bratislava - FC Slovan Modra odohrať stretnutia v opačnom poradí, 

t.z., že 5. kolo na ihrisku v Modre dňa 17.9.2022 U15 o 9:00 / U13 o 11:00 a 18. kolo 

15.4.2023 U15 o 9:30 / U13 o 11:30 v Jarovciach. 

Nariaďuje odohrať: 

U17 B 

4.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava - MŠK Senec dňa 10.9. o 12:00 

Kontumuje: 

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP stretnutia 12. kola súťaže 

U15/U13 BFZ – FC IMAS - FC Slovan Modra. V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú 

družstvu FC Slovan Modra 3 body a aktívne skóre 0:3.  
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ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP v spojení s čl. 46 ods. 2 SP 

stretnutie 2. kola súťaže U17 skupina „B“ BFZ – FA Lafranconi FTVŠ UK – FK 

Dúbravka. V zmysle čl. 11 ods. 3 SP platí výsledok dosiahnutý v stretnutí (1:6). 

ŠTK BFZ kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. b) SP v spojení s čl. 46 ods. 2 SP 

stretnutia 2. kola súťaže U17 BFZ skupina „B“ – FKM Stupava – FK Rača Bratislava. 

V zmysle čl. 11 ods. 2 SP sa priznávajú družstvu FK Rača Bratislava 3 body a aktívne 

skóre 0:3. 

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

● Michal Královič (FK Vajnory) 

● Adrián Lederleitner (FC Slovan Modra) 

● Jakub Richter (FC Slovan Modra) 

● Martin Kovár (FC Slovan Modra) 

● Tomáš Tichý (FC Slovan Modra) 

● David Peško (FC Slovan Modra) 

● Mykyta Annienkov (FK Dúbravka) 

● Matej Radocha (FK Dúbravka)  

Disciplinárna komisia 

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

U34 : Charlie Zelenka 1326661 (MŠK Senec III. liga SD U19 ), vylúčený 
zanarušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou 
hrou rukou pred PU, podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 
súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 28.08.2022. 

U35 : Ján Fígeľ 1404780 (FK Dúbravka III. liga MD U17 ), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera 
v súboji o loptu pred PU, podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 
súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 29.08.2022. 

U36 : Simon Jurčovič 1310167 (TJ Slovan Vištuk, V. liga), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera 
v súboji o loptu pred PU, podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 
súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 29.08.2022. 

U37 : Michal Hermann 1310183 (FC Rohožník, IV. liga ), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry - zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou brankára 
mimo PU, podľa čl. 45/1a DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 
stretnutie, podľa čl. 45/2, od 1.09.2022. 

U38 : Tomáš Múčka 1295268 (ŠK Nová Dedinka, lV. liga), vylúčený za narušenie 
riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, 
podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 
čl. 45/2, od 1.09.2022. 



U39 : Alex Blanár 1344615 (ŠK Vrakuňa Bratislava, Ill. Liga MD-U17 ), vylúčený za 
narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou 
na bránkovej čiare, podľa čl. 45/1a DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 
súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 1.09.2022. 

U40 : Daniel Budvesel 1258999 (FK Lamač, V. liga) 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 2.9.2022. 

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: 

U41 : Michal Pietroszek 1428577 (OŠK Slovenský Grob, V. liga) od 29.08.2022. 

U42 : Martin Farkaš 1325398 (NŠK 1922 Bratislava, lV. liga) od 1.09.2022. 

U43 : Richard Petrovský 1296602 (TJ Slovan Vištuk, V. liga) od 1.09.2022. 

U44 : Matúš Slovinsky 1304260 (ŠK Závod, V. liga) od 2.09.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U45: ŠK Bernolákovo (IV. Liga). Klub nezaslal požadované stanovisko k U29 a za 

HNS diváka (obliatie rozhodcu pri odchode do kabíny ) po stretnutí 3. kola ŠK 

Bernolákovo – TJ Rovinka, podľa čl.58/2a DP, ukladá klubu ŠK Bernolákovo DS – 

pokutu 300.-€, podľa čl. 58/3.  

U46 : FK Danubia Veľký Biel  (IV. Liga). Klub nezaslal požadované stanovisko 

k U32 a za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 2. kola V. ligy na portál podľa čl. 

64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, 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. 

U47: ŠK Nová Dedinka, lV. liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a 

podnetu delegáta BFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky pred a po stretnutí 

v sektore hostí)  v stretnutí 4 kola Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Nová Dedinka, 

podľa čl. 10 DP ukladá DS – Upozornenie.                       

U48 : ŠK Bernolákovo, lV. liga.  Na základe odstúpenia ŠTK, za neumožnenie 

pozretia videozáznamu po stretnutí 4. kola pre technické problémy, podľa čl. 10 DP 

ukladá DS – Upozornenie. 

U49 : ŠK Svätý Jur, V. liga.  Na základe odstúpenia ŠTK, za neumožnenie pozretia 

videozáznamu po stretnutí 4. kola pre technické problémy, podľa čl. 10 DP ukladá 

DS – Upozornenie. 

U50 : MŠK Kráľová pri Senci. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri opakovanej 
požadovanej aktualizácie mládežníckych trénerov uverejnených v US (starší a mladší 
dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) do 18.08.2022, začína disciplinárne 
konanie voči klubu MŠK Kráľová pri Senci. V prípade nezaslania trénera mládeže na 
TMK BFZ a kópiu na DK BFZ v termíne do 09.09.2022 bude klubu uložená 
disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U51 : TJ Malinovo. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri opakovanej požadovanej 
aktualizácie mládežníckych trénerov uverejnených v US (starší a mladší dorast III. 
liga, starší a mladší žiaci II. liga) do 18.08.2022, začína disciplinárne konanie voči 
klubu TJ Malinovo. V prípade nezaslania trénera mládeže na TMK BFZ a kópiu na 



DK BFZ v termíne do 09.09.2022 bude klubu uložená disciplinárna sankcia podľa 
disciplinárneho poriadku. 

U52 : FC Slovan Modra. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri opakovanej 
požadovanej aktualizácie mládežníckych trénerov uverejnených v US (starší a mladší 
dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) do 18.08.2022, začína disciplinárne 
konanie voči klubu FC Slovan Modra. V prípade nezaslania trénera mládeže na TMK 
BFZ a kópiu na DK BFZ v termíne do 09.09.2022 bude klubu uložená disciplinárna 
sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U53 : FK Inter Bratislava. Z dôvodu nesplnenia si povinnosti pri opakovanej 
požadovanej aktualizácie mládežníckych trénerov uverejnených v US (starší a mladší 
dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) do 18.08.2022, začína disciplinárne 
konanie voči klubu FK Inter Bratislava. V prípade nezaslania trénera mládeže na 
TMK BFZ a kópiu na DK BFZ v termíne do 09.09.2022 bude klubu uložená 
disciplinárna sankcia podľa disciplinárneho poriadku. 

U54 : Berie na vedomie podnet delegáta BFZ zo stretnutia 15. kola lV. ligy SFC 

Kalinkovo - ŠK Nová Dedinka, bez prijatia ďalších opatrení, podľa 71/5c DP. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v štvrtok 8.09.2022 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, 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 

Upozorňuje rozhodcov na dôsledné oboznámenie sa s počtami a pravidlami 
striedaní v súťažiach, ktoré rozhodujú, a na to, aby mali na stretnutiach k dispozícii 
jednotlivé rozpisy v tlačenej (BFZ) alebo elektronickej podobe (BFZ a SFZ). Rubriky 
vedúci družstva, lekár / zdravotník (aspoň jedného družstva), tréner a hlavný 
usporiadateľ musia byť v ZoS vyplnené. Ak nie je možné uviesť žiadnu osobu, 
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v zázname rozhodcu musí byť o tom zmienka a musí byť uvedené, kto danú funkciu 
vykonával. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:  

J. Valko – nesprávny popis priestupku pri udelení OT-ŽK (pri sotení sa uvádza 
intenzita);  

A. Gosiorovský – chýba meno vedúceho družstva D a lekára / zdravotníka (!!); 

 R. Hádek – hlavný usporiadateľ nemôže byť vedúcim družstva (!!);  

J. Valko – chýba meno vedúceho družstva H;  

R. Tanglmayer – v súťažiach riadených ŠTK BFZ je maximálny počet náhradníkov 
uvedených v zápise o stretnutí 7 (!!!);  

Ľ. Čižmár – zmätočné vyjadrenie k okolnostiam zranenia hráča (udelenie OT-ŽK 
vinníkovi zrejme nenaznačuje, že k zraneniu došlo nezavinene). 

Ospravedlnenia: Bohun 11.9. do 15.00, 25.9. po 16.00; Kožuch 10.9.; Šafárik 31.8.; 
Foltín 9.-11.9., 24.9.; Polák 24.-25.9.; Truchlý 18.-24.9.  

Komisia mládeže 

Oznam pre účastníkov súťaží prípraviek 

KM oznamuje všetkým účastníkom súťaží prípraviek BFZ, že 3.9. 2022 začína nový 

súťažný ročník. V súvislosti s tým dôrazne upozorňujeme FK, že majú povinnosť 

nahrať do ISSF všetky zodpovedné osoby ( tréner s platnou licenciou, vedúci, lekár, 

hlavný usporiadateľ ). V prípade , že to FK nebudú uvádzať v ZoS sa vystavujú 

disciplinárnym sankciám. 

 a/ súťaž PMC U9 – nenahlásené termíny organizácie turnaja k 30.8. 

       sk.2: OŠK Chorvátsky Grob 

       sk.5: FK Karpaty Limbach 

       sk.6: ŠK Báhoň 

       sk.7: FK Danubia Veľký Biel, ŠK Hamuliakovo 

       sk.10:  ŠK Igram 

       sk.12: FK Malé Leváre  

Žiadame uvedené FK, aby do 4.9. urýchlene nahlásili termín organizácie turnaja na 

mail: konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk 

b/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja k 30.8. 

       sk.1: ŠK Slovan, FK Inter  

       sk.3: FC Spoje Bratislava 

       sk.5: FKM Stupava „B“ 

       sk.7: FKM Stupava „A“ 

       sk.8: FK Karpaty Limbach 

       sk.10: OŠK Chorvátsky Grob 
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       sk.11: ŠK Hamuliakovo 

       sk.13: TJ Slovan Viničné 

       sk.14: ŠK Kaplná 

Žiadame uvedené FK, aby do 4.9. urýchlene nahlásili termín organizácie turnaja na 

mail : konecny58@centrum.sk , pavel.prikopa@futbalsfz.sk  

  c/ zmeny  

PMA1, PMB1 – 1.kolo: PŠC Pezinok – Bernolákovo, 13.9. o 17.00 hod.  

 ( súbežne – HP PŠC Pezinok ). PŠC Pezinok poplatok 20,- €. 

PRMA – 1.kolo: Gajary – Studienka, 3.9. o 12.00 hod. ( kolízia ) 

PRMA – 3.kolo: Gajary – Rohožník B, 17.9. o 13.30 hod. ( kolízia ) 

PRSC – 1.kolo: Rovinka – Ivanka B, 7.9. o 17.00 hod.TJ Rovinka poplatok 20,-€. 

Trénersko – metodická komisia: 

Upozorňuje FK (FO) 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 do 30. septembra. 2022. 

V súčasnom období je možné absolvovať trénerskú licenciu, ktorú vytvoril  TÚ SFZ 

a nové školenie trénerov je určené pre: 

- trénerov, ktorí pôsobia v kluboch pri prípravkách v kategórii U6 – U11, 

- učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, 

- pedagógov na ZŠ, 

- rodičov, bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem 

pracovať v rámci projektu „Dajme spolu gól“. 

Novú „SFZ Grassroot Leader licenciu“ môžu záujemcovia nadobudnúť 

prostredníctvom online školenia, ktoré je v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Všetky 

potrebné informácia k školeniu trénerov nájdete na stránke : 

     https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassrooots-leader/. 

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV 

Termín školenia:  25.09.2022 - 19.11.2022 + záverečné skúšky 09.-10.12.2022. 

Organizácia školenia:  8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma). 
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Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená 

absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si 

nahradiť (na náklady študenta). 

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja 

a okolitých okresov. 

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok je nevratný!) 

Prihlášky: len elektronickou formou do 20.09.2022, 

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/events 

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/ 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej 

prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. 

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV 

Oznamuje trénerom, že OFK Dunajská Lužná v spolupráci s TMK BFZ so súhlasom 

TÚ SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov, bude organizovať v termíne 29.09.2022 

(štrvtok) Doškoľovací seminár trénerov na tému “Obsah a tvorba športovej a 

kondičnej prípravy v doraste na amatérskej úrovni”. Doškoľovací seminár je 

určený pre trénerov UEFA B a UEFA C licencie, ktorý bude slúžiť aj na predĺženie 

spomínaných licencií. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ 

(prax) priamo na ihrisku. 

Spôsob prihlasovania – prihlášku zaslať na e – mail: tmkbfz@gmail.com. Prihlášku 

nájdete na: https://www.futbalbfz.sk, /TRÉNERSKÁ SEKCIA/Prihláška na seminár 

trénerov. Prihlasovanie len elektronickou formou do 25.09.2022. Počet miest je 

obmedzený pre 35 ľudí.́ Kompletný program seminára je zverejnený na stránke SFZ 

v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie/Semináre. 

Úsek mládeže:          

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2022 

Dátum  Akcia  Kategória  

September: 

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

BA/ 

BFZ U17 
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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  Mesto (NŠK) – bez 

hráčov FA a ÚTM 

PPT BFZ U12, U13 

12.09.2022 TJ 1 PPT ObFZ BA  Vidiek (Pezinok) – 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 Danube 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: 

04.10.2022 KCZ – BFZ U13 (TJ+PZ) – 2.skupina 

hráčov  

BFZ U13 

05.10.2022 KZ – BFZ U17 (TJ) – bez hráčov FA BFZ U17 

05.10.2022 MiniChampions Liga SFZ U12 – 2.kolo 

kluby Bratislava (ÚTM+FA) 

Kluby BFZ U12 

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 

 


