
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 06.06.2022 
v  Senci, Zasadačka MŠK Senec 

 

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavel Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár , Dominik Tóth, 
Ľudovít Szabo, , Michal Smolák, Marián Dobrovský ,Ladislav Jakubec Ján Farbula 

Pozvaní: Dušan Štofík, Ladislav Jakubec 

Ospravedlnení: Daniel Báchor, Dušan Štofík 

Program zasadnutia: 

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 

3, Informácia k hlasovaniam per rollam – p. Farbula 

4, Schválenie návrhu udelenia ocenení SFZ – p. Jánošík 

5, Schválenie termínu konania superpohára – p. Štofík 

6, Schválenie úpravy odmien R a D BFZ od súťažného ročníka 2022/2023 – p. 
Farbula 

7, Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2022 – p. Jánošík 

8– Informácia z pracovného stretnutia zo zástupcami spoločnosti Sportnet - p. 
Farbula 

9, Informácia z pracovného stretnutia vedúcich sekretárov RFZ  - p. Farbula 

10, Informácia z pracovného stretnutia k príprave projektu rekonštrukcií 
a modernizácií futbalovej infraštruktúry  štadiónov na roky 2023/2032 – p. Derkay, p. 
Palenčár 

11, Rôzne  

12, Záver 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu 

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.  

Predseda predložil na schválenie program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý 
a zaslaný členom VV BFZ. 

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý. 

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. 1/3 ( Paušálne náhrady pre odborné komisie) trvá, 
Uzn.1/4(Štartovný vklad do súťaží BFZ seniorov) trvá, Uzn. 2/4 (Podanie prihlášok do 
súťaží BFZ) trvá, Uzn. 9/4( Názvy súťaží BFZ ) trvá 

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

K bodu 3: Informácia k hlasovaniam per rollam 



Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu 
sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o výsledkoch 
hlasovania per rollam, ktoré bolo  k schváleniu návrhu zaradenia R, AR a PR na NL 
SFZ pre súťažný ročník 2022/2023. Hlasovali všetci členovia VV BFZ a návrh bol 
jednohlasne schválený. 

VV  BFZ berie na vedomie informáciu k hlasovaniu per rollam . 

K bodu 4: Schválenie návrhu udelenia ocenení SFZ 

Bod programu otvoril p. Jánošík a predložil na schválenie návrh udelenia ocenení pre 
činovníkov , ktorí sa dožili životných jubileí a za rozvoj futbalu v Bratislavskom 
regióne a FK, ktoré oslavujú výročie založenia 

Zlatý odznak SFZ  - Otto Kremmer 

Bronzový odznak SFZ – Mgr. Ľubomír Udvardy 

Bronzový odznak SFZ – Ján Kukla 

Bronzový odznak SFZ – Ernest Angermayer 

Plaketa BFZ pri príležitosti výročia založenia FK  

ŠK Lozorno – 100 rokov 

NŠK 1922 Bratislava – 100 rokov 

Uznesenie č. 1/5 

VV BFZ schvaľuje návrh udelenia ocenení SFZ a BFZ tak, ako bol predložený 
predsedom BFZ 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 5: Schválenie termínu konania superpohára 

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. 
Farbulovi, ktorý v zastúpení predsedu ŠTK p. Štofíka predložil na schválenie termín 
konania súperpohára víťazov pohárov BFZ a JmKFS na 6.8.2022 o 17:30 hod. na 
štadióne ŠK Vrakuňa.  

Uznesenie č. 2/5 

VV BFZ schvaľuje termín konania superpohára tak, ako predložil vedúci sekretár 
BFZ v zastúpení predsedu ŠTK BFZ. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 6: Schválenie úpravy odmien R a D BFZ od súťažného ročníka 
2022/2023 

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p. 
Farbulovi, ktorý predložil členom VV BFZ na schválenie úpravu odmien R a D BFZ 
v súťažiach seniorov od súťažného ročníka 2022/2023. Oproti schválenému návrhu 



na zasadnutí v mesiaci máj boli prepočítané sumy odmien a ostatných náhrad tak, 
aby korešpondovali s platnou legislatívou SR. Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 3/5 

VV BFZ schvaľuje  úpravu odmien R a D BFZ v súťažiach seniorov tak, ako boli 
predložené vedúcim sekretárom BFZ 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 7 : Schválenie termínov zasadnutí VV BFZ na 2.polrok 2022 

Bod programu otvoril p. Jánošík , ktorý predložil členom VV BFZ návrh termínov 
zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2022 

Júl – 6.7 , August – podľa potreby 9.8, September – 6.9, Október – 11.10, November  
- 8.11, December – 13.12 

Uznesenie č. 4/5 

VV BFZ schvaľuje termíny zasadnutí VV BFZ v 2.polroku 2022 tak, ako boli 
predložené predsedom BFZ 

Júl – 6.7 , August – podľa potreby 9.8, September – 6.9, Október – 11.10, November  
- 8.11, December – 13.12 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 8: , Informácia z pracovného stretnutia so zástupcami spoločnosti 
Sportnet 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo podpredsedovi BFZ 
p. Derkayovi a vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorí podali informáciu 
z pracovného stretnutia so zástupcami spoločnosti Sportnet.  

.VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia so zástupcami 
spoločnosti Sportnet. Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ osloviť všetky FK 
v pôsobnosti BFZ , ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, aby zaslali 
pripomienky k web stránke sportnet.sk a následne budú zaslané zástupcom 
spoločnosti Sportnet 

Z: Vedúci sekretár BFZ                                            T: 17.6.2022 

K bodu 9: Informácia z pracovného stretnutia vedúcich sekretárov RFZ   

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu 
sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o pracovnom stretnutí 
vedúcich sekretárov RFZ ohľadne odmien a ostatných náhrad v mládežníckych 
stretnutiach, ktoré bude od nového súťažného ročníka uhrádzať SFZ. 

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia vedúcich sekretárov 
RFZ  



K bodu 10: Informácia z pracovného stretnutia k príprave projektu 
rekonštrukcií a modernizácií futbalovej infraštruktúry  štadiónov na roky 
2023/2032 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík. Informoval členov VV BFZ 
o pracovnom stretnutí k príprave projektu rekonštrukcií a modernizácií futbalovej 
infraštruktúry štadiónov na roky 2023-2032.Požiadal členov VV BFZ o schválenie , 
aby BFZ zastupoval člen VV BFZ p. Palenčár na daľších rokovaniach so SFZ  

Uznesenie č. 5/5 

VV BFZ schvaľuje člena VV BFZ p. Palenčára zastupovať BFZ pri rokovaniach so 
SFZ  k príprave projektu rekonštrukcií a modernizácií futbalovej infraštruktúry 
štadiónov na roky 2023-2032 

 Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 11: Rôzne 

VV berie na vedomie 

• Informáciu z finálového stretnutia pohára BFZ v NTC Senec 

• Informáciu s pracovného stretnutia predsedu BFZ s GR TIPOS 

• Informáciu k spolupráci so spoločnosťou FUTBALSERVIS 

• Informáciu k mládežníckemu turnaju v Senci dňa 18.06.2022 

K bodu 12: Záver 

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, 
konštruktívne rokovanie a ukončil ho. 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  06.07.2022 o 15:30 v Senci.  

 

Bratislava, 06.06.2022             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ 


