
Zápisnica č. 13 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 07.03.2023 v sídle BFZ, 
Súmračná 27, Bratislava 

 
Prítomní: Juraj Jánošík, Miroslav Baxa, Pavel Derkay, Dominik Tóth , Ľudovít Szabo, 
Daniel Báchor, Michal Smolák, Marián Dobrovský,  Ladislav Jakubec, Ondrej 
Trnovský, Ján Farbula, Jana Škreková 

Pozvaní:  Ladislav Jakubec, Ondrej Trnovský 

Ospravedlnený: Ján Palenčár 

Program zasadnutia: 

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu - p. Jánošík 

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 

3, Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný 
ročník 2023/2024 – p. Farbula 

4, Schválenie žiadosti MŠK Senec o finančný príspevok na medzinárodný 
mládežnícky turnaj – p. Jánošík 

5, Schválenie návrhu na pracovné predsedníctvo konferencie BFZ, predsedov 
mandátovej a návrhovej komisie – p. Farbula 

6, Informácia o hospodárení BFZ za rok 2022 – p. Trnovský 

7, Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2023 -p. Trnovský 

8, Informácia z konferencie SFZ zo dňa 24.02.2023 – p. Jánošík 

9, Informácia z VV SFZ zo dňa 07.03.2023 – p. Jánošík 

10, Rôzne  

11, Záver 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu 

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík. 
Predseda navrhol doplniť  program o body: prerokovanie návrhu na vytvorenie 
obchodnej spoločnosti BFZ Marketing s.r.o so 100% majetkovou účasťou BFZ ako 
bod 3, schválenie doplnenie programu konferencie BFZ ako bod 4 a daľej 
pokračovať podľa predloženého návrhu tak, ako bol zaslaný členom VV BFZ. 

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia s doplnením tak, ako bol navrhnutý 
predsedom BFZ. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti :  0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 5/5 ( Poverenie na zastupovanie BFZ p. Palenčára 
pri projekte rekonštrukcií štadiónov) trvá , Uzn. 2/9 ( Návrh zmluvy o budúcej zmluve 
kúpy sídla BFZ) trvá , Uzn. 4/11 ( Návrh na barážové stretnutie víťazov II. 
regionálnych líg U15 BFZ + ZsFZ na doplnenie 1.žiackej ligy SFZ) trvá. Uzn. 2/12 ( 
Udelenie ocenení BFZ), Uzn. 3/12 ( Termín konferencie BFZ) trvá, Uzn. 4/12 ( 
Program konferencie BFZ), Uzn. 5/12 ( Auditor ) trvá,  



VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

K bodu 3: Prerokovanie návrhu na vytvorenie obchodnej spoločnosti BFZ 
Marketing s.r.o so 100% majetkovou účasťou BFZ 

Bod otvoril predseda BFZ p. Jánošík a  odovzdal slovo podpredsedovi BFZ p. 
Derkayovi, ktorý informoval o návrhu na vytvorenie obchodnej spoločnosti BFZ 
Marketing s.r.o so 100% majetkovou účasťou BFZ ako jediným spoločníkom. 
Dôvodom vytvorenia obchodnej spoločnosti je rozhodnutie, že BFZ bude disponovať 
majetkom ( sídlo BFZ), v ktorom bude možnosť prenajímať priestory iným 
komerčným subjektom a obchodná spoločnosť ako platca DPH sa môže venovať 
obchodným, reklamným a iným aktivitám vo väčšej miere ako len občasne, a ako 
dovoľuje zákon pre OZ. Konateľmi spoločnosti BFZ Marketing s.r.o by sa stali 
predseda BFZ p. Juraj Jánošík a podpredsedovia BFZ pp. Pavel Derkay a Miroslav 
Baxa. Základné imanie spoločnosti by bolo vytvorené na úrovni minimálnej výšky 
základného imania požadovaného Obchodným zákonníkom pre konkrétny typ 
spoločnosti. Keďže rozhodnutie o vytvorení obchodnej spoločnosti spadá v súlade s 
čl. 29, ods. 1 písm. d) Stanov BFZ do výlučnej pôsobnosti Konferencie BFZ, navrhol 
týmto VV BFZ, aby odporučil Konferencii BFZ schváliť vytvorenie novej obchodnej 
spoločnosti BFZ Marketing s.r.o, v ktorej bude BFZ jediným spoločníkom, a to na 
vyššie uvedený účel s povinnou výškou základného imania. 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 1/13 

VV BFZ odporúča delegátom Konferencie BFZ schváliť návrh na vytvorenie 
obchodnej spoločnosti BFZ Marketing s.r.o so 100% majetkovou účasťou BFZ. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za: 7  , Proti :  0 , Zdržal sa: 0 

K bodu 4: Schválenie doplnenie programu konferencie BFZ 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu 
sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ predložil návrh na schválenie 
doplnenia programu konferencie BFZ o body: Schválenie rokovacieho poriadku BFZ 
a Schválenie návrhu na vytvorenie obchodnej spoločnosti BFZ Marketing s.r.o so 
100% majetkovou účasťou BFZ. K prvému bodu uviedol vedúci sekretár 
odôvodnenie, že V zmysle platných stanov musí byť schválený Rokovací poriadok 
konferencie BFZ a k druhému uviedol, že na základe zámeru odkúpenia budovy na 
nové sídlo BFZ je vhodné založiť obchodnú spoločnosť. Program konferencie BFZ by 
po schválení návrhu bol nasledovný: 

1, Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov 
BFZ 

2, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, 
skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3,Správa mandátovej komisie 

4, Schválenie rokovacieho poriadku konferencie BFZ 

5,Schválenie programu konferencie BFZ 



6, Príhovory hostí 

7, Odovzdanie ocenení 

8, Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie 

9, Správa o hospodárení BFZ za rok 2022 

10, Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení BFZ za rok 2022 

11, Správa  predsedu revíznej komisie BFZ za obdobie od poslednej konferencie 

12, Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2023 

13, Schválenie návrhu na vytvorenie obchodnej spoločnosti BFZ Marketing s.r.o so 
100% majetkovou účasťou BFZ 

14, Schválenie kúpy budovy do vlastníctva BFZ pre potreby sídla BFZ 

15, Diskusia 

16, Schválenie návrhu uznesenia 

17, Záver 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie 2/13 

VV BFZ schvaľuje návrh doplnenia programu konferencie BFZ tak, ako bol 
predložený vedúcim sekretárom BFZ 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za:  7 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0 

K bodu 5: Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ v kategórii seniorov 
pre súťažný ročník 2023/2024 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu 
sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý predložil návrh na schválenie štartovného vkladu 
do súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2023/2024 nasledovne: 

Futbalservis IV. liga BFZ – 650€ 

Futbalservis V. liga BFZ – 450€ 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 3/13 

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný 
ročník 2023/2024 tak, ako bol predložený. 

Futbalservis IV. liga BFZ – 650€ 

Futbalservis V. liga BFZ – 450€  

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za:  7 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0 



K bodu 6: Schválenie žiadosti MŠK Senec o finančný príspevok na 
medzinárodný mládežnícky turnaj 

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil na schválenie žiadosť 
o finančný príspevok pre MŠK Senec na medzinárodný mládežnícky turnaj. 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 4/13 

VV BFZ schvaľuje finančný príspevok pre MŠK Senec na medzinárodný mládežnícky 
turnaj vo výške 1000€.  

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za:  7 , Proti : 0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 7: Schválenie návrhu na pracovné predsedníctvo konferencie BFZ, 
predsedov mandátovej a návrhovej komisie 

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a predložil návrh na zloženie 
pracovného predsedníctva konferencie BFZ, predsedu mandátovej komisie 
konferencie BFZ a predsedu návrhovej komisie BFZ 

Návrh na pracovné predsedníctvo : Juraj Jánošík, Miroslav Baxa, Pavel Derkay, Ján 
Farbula, Ján Palenčár 

Mandátová komisia: Miroslav Bóc  

Návrhová komisia : Pavol Adamčiak 

Uznesenie 5/13 

VV BFZ schvaľuje na zloženie pracovného predsedníctva konferencie BFZ, predsedu 
mandátovej komisie konferencie BFZ a predsedu návrhovej komisie BFZ tak, ako 
bolo navrhnuté predsedom BFZ 

Pracovné predsedníctvo : Juraj Jánošík, Miroslav Baxa, Pavel Derkay, Ján Farbula, 
Ján Palenčár 

Mandátová komisia: Miroslav Bóc - predseda 

Návrhová komisia : Pavol Adamčiak - predseda 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za: 7  , Proti : 0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 8 :  Informácia o hospodárení BFZ za rok 2022 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ 
p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ informáciu o hospodárení BFZ za rok 
2022 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 6/13 

VV BFZ berie na vedomie správu o hospodárení BFZ za rok 2022 a odporúča ju 
schváliť delegátom konferencie BFZ 



Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za: 7 , Proti : 0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 9: Informácia k rozpočtu BFZ na rok 2023   

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ 
p. Trnovskému, ktorý predložil členom VV BFZ informáciu o rozpočte BFZ na rok 
2023. 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 7/13 

VV BFZ berie na vedomie informáciu k rozpočtu BFZ na rok 2023 a odporúča 
delegátom konferencie BFZ schváliť rozpočet na rok 2023 

Počet prítomných v čase hlasovania: 7 

Za: 7 , Proti : 0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 10: Informácia z konferencie SFZ zo dňa 24.02.2023 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi BFZ 
p. Derkayovi, ktorý členom VV BFZ predložil informáciu z konferencie SFZ, konanej  
dňa 24.02.2023 v Poprade. 

VV BFZ berie na vedomie informáciu z konferencie SFZ, konanej dňa 24.02.2023 v 
Poprade 

K bodu 11: Informácia z VV SFZ zo dňa 07.03.2023 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a predložil členom VV BFZ informáciu 
zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 07.03.2023.  

VV BFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 
07.03.2023. 

K bodu 12: Rôzne 

VV BFZ berie na vedomie: 

• Informáciu vedúceho sekretára BFZ k novelizácii futbalových noriem SFZ 

• Informáciu o nemožnosti odohratia súťažných stretnutí v jarnej časti na 
futbalovom štadióne ŠCP v Dúbravke 

• Informáciu k príprave konferencie BFZ. 

K bodu 13: Záver 

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť,  konštruktívne 
rokovanie a zasadnutie  ukončil. 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 18.04.2023 o 15:30 hod. v sídle 
BFZ, Súmračná 27, Bratislava.  

 

Bratislava , 07.03.2023             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ 


