
Zápisnica č. 9 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 08.11.2022 v Bratislave, 
sídlo BFZ , Súmračná 27 

 
Prítomní: Juraj Jánošík, Miroslav Baxa, Pavel Derkay, Michal Smolák, Daniel Báchor, 
Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Ján Palenčár , Ján Farbula, Jana Škreková 

Pozvaní: Ladislav Jakubec, Dušan Štofík 

Ospravedlnený: Marián Dobrovský 

Program zasadnutia: 

1, Otvorenie, schválenie návrhu programu   - Jánošík 

2, Kontrola plnenia uznesení – Farbula 

3, Schválenie udelenia ocenenia SFZ pre p. Fašunga – p. Jánošík 

4, Schválenie zámeru odkúpenia budovy pre nové sídlo BFZ – p. Jánošík 

5, Informácia k príprave pohára BFZ seniorov – p. Štofík 

6, Informácia k školeniu kurzu 1.pomoci – p. Farbula 

7,Informácia z VV SFZ zo dňa 08.11.2022 – p. Jánošík 

8, Rôzne 

9, Záver 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu 

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

Predseda navrhol schváliť program zasadnutia tak, ako bol predložený 

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia 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. 1/3 ( Paušálne náhrady pre odborné komisie) trvá, 
Uzn. 5/5 ( Poverenie na zastupovanie BFZ p. Palenčára pri projekte rekonštrukcií 
štadiónov) trvá , Uzn. 8/7 (Galavečer BFZ) trvá,  

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

K bodu 3: Schválenie udelenia ocenenia SFZ pre p. Fašunga 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a predložil návrh na schválenie 
udelenia ocenenia zlatým odznakom SFZ pri príležitosti životného jubilea pre p.Jána 
Fašunga, dlhoročného rozhodcu, delegáta a člena KRaD SFZ a BFZ. Po diskusii 
bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 1/ 9 

VV BFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jána Fašunga, 
Ukladá vedúcemu sekretárovi BFZ zaslať návrhy na SFZ. 

Z: Vedúci sekretár BFZ                                           T. Najbližšie zasadnutie VV SFZ 



Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti :  0  , Zdržal sa: 0 

K bodu 4: Schválenie zámeru odkúpenia budovy pre nové sídlo BFZ 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a predložil na schválenie zámer 
odkúpenia budovy pre nové sídlo BFZ. Po rokovaniach s vlastníkom budovy, v ktorej 
je BFZ v súčasnosti v podnájme, je možnosť budovu odkúpiť do vlastníctva pre BFZ. 
Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 2/9 

VV BFZ schvaľuje zámer odkúpenia budovy na Súmračnej ulici č.27 pre nové sídlo 
BFZ. Ukladá členovi VV BFZ p. Palenčárovi pripraviť návrh zmluvy o budúcej zmluve 
k zakúpeniu predmetnej budovy.  

Z: člen VV BFZ p. Palenčár                                                             T: 15.11.2022 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0 

K bodu 5: Informácia k príprave pohára BFZ seniorov 

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a následne odovzdal slovo 
predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, ktorý informoval o príprave pohára BFZ, počte 
prihlásených družstiev a programe odohratia jednotlivých stretnutí. Predseda BFZ 
navrhol, aby DO v stretnutiach pohára BFZ boli vyplácané z finančných prostriedkov 
BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie 3/9 

VV BFZ schvaľuje prefinancovanie nákladov delegovaných osôb v stretnutiach 
pohára BFZ v plnej výške z finančných prostriedkov BFZ v zmysle schváleného 
sadzobníka odmien v RS na súťažný ročník 2022/2023 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti :  0 , Zdržal sa: 0 

VV BFZ berie na vedomie informáciu predsedu ŠTK o príprave pohára BFZ. 

K bodu 6: Informácia k školeniu kurzu 1.pomoci 

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík a následne odovzdal slovo 
vedúcemu sekretárovi BFZ p. Farbulovi, ktorý členov VV BFZ informoval o školení 
kurzu 1.pomoci.Školenia sa zúčastnilo 32 osôb z 23 klubov, ktorí absolvovali 
teoretickú a praktickú časť kurzu 1.pomoci a všetkým bol udelený certifikát kurzu, 
ktorý ich oprávňuje vykonávať funkciu zdravotníka na rôznych podujatiach, vrátane 
futbalových zápasov. 

VV BFZ berie na vedomie informáciu vedúceho sekretára BFZ  k školeniu kurzu 
1.pomoci. 

K bodu 7 : Informácia z VV SFZ zo dňa 08.11.2022 



Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a podal členom VV BFZ informáciu za 
zasadnutia VV BFZ zo dňa 08.11.2022 

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ zo dňa 08.11.2022. 

K bodu 8: Rôzne 

VV berie na vedomie 

• Informáciu vedúceho sekretára BFZ z pracovného stretnutia k novelizácii 
futbalových noriem 

• Informáciu trénera výberu BFZ k turnaju Region’s  cup 2022 seniorov v dňoch 
16 -18.11.2022 v Tatranskej Lomnici. 

• Informáciu člena VV BFZ na zorganizovanie pracovných stretnutí 
s predsedom BSK a primátormi  mesta a starostami mestských častí ohľadne 
spolupráce medzi BFZ, Magistrátom mesta Bratislava, mestami, mestskými 
časťami, obcami a BSK. 

• Informáciu o príprave rozpočtu BFZ. 

K bodu 9: Záver 

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

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 14:00 hod. v 
Budmericiach.  

 

Bratislava, 08.11.2022             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ 


