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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné 

pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U88: Štefan Csémy 1093946 (Š.U.R., S6A), vylúčený za hrubý 

nešportový prejav – urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – 

pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP,   od 

24.4.2022. 

U89: Marián Bobek 136257 (SFC Kalinkovo, SZM A), vylúčený za surovú 

hru – sotenie súpera nadmernou silou zo zadu v neprerušenej hre, podľa 

čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, 

podľa čl. 46/2a DP, od 24.4.2022.   

U90: Šimon Kačeriak 1448544 (TJ Rovinka, SZM A), vylúčený za surovú 

hru – kopnutie súpera nadmernou silou v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, 

podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné 

stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 24.4.2022.   

Vylúčený 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: 

U91: Robert Spišský 1304273 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S5A), 

od 24.04.2022.   

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

U92: Ladislav Benci 1159494 (FK MARIATHAL, S5A), od 24.04.2022. 

U93: Adrian Soto Dominguez 1447714 (FK The Dragons, S6A), od 
23.04.2022. 

U94: Omar Topič 1329994 (FK The Dragons, S6A), od 23.04.2022. 

U95: Mário Kozmer 1125444 (FC Volkswagen, S6A), od 25.04.2022. 

U96: Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A), od 25.04.2022. 



Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U97: Peter Kocka 1161488 (ŠK Hamuliakovo, S6A). Berie na 

vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U81 a podľa čl. 41/1, 

2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú 

dobu do 31.12.2022. 

U98: FK Danubia Veľký Biel, V. liga. Klub nezaslal stanovisko k U86 a 

za nešportové správanie divákov a za porušenie bodu 2.1 RS ObFZ – 

Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu - neumožnenie vzhliadnutia 

videozáznamu zo stretnutia  po stretnutí 18. kola FK Danubia Veľký Biel - 

FK Inter Bratislava, ukladá DS – Pokutu 150.-€ , podľa čl. 64/1a, 4 DP. 

U99: FK Krasňany Bratislava (V. liga - seniori). Na základe podnetu ŠTK 

ObFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 18. kola 

V. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 

64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 2.1 Rozpisu súťaží riadených ObFZ 

Bratislava-mesto pre súťažný ročník 2021/2022. 

U100: ŠK Vrakuňa Bratislava B (Vl. liga - seniori). Na základe správy 

delegáta zo stretnutia 13. kola, Futbalový klub The Dragons – ŠK Vrakuňa 

B a vyjadrenia delegovaných osôb začína disciplinárne konanie voči ŠK 

Vrakuňa a žiada klub o písomné stanovisko k telesnému napadnutiu 

rozhodcu pri odchode po stretnutí do kabíny fanúšikom hostí, do 

03.05.2022. 

U101: ŠK Kaplna, MZM C. Na základe Zápisu o stretnutí, kde 

rozhodca uviedol hrubý nešportový prejav diváka, urážlivý pokrik na 

delegovanú osobu v stretnutí 17. kola ŠK Kaplná – OŠK Chorvátsky 

Grob, MZM C  ukladá klubu DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. DK 

BFZ upozorňuje klub, že v prípade ak sa bude hrubé nešportové 

správanie zo strany divákov opakovať pristúpi k prísnejšej 

disciplinárnej sankcie.  

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí 

podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu 

komisiu ObFZ BA-mesto,    v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP). 

 
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA 

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

● Michal Kopča (FK Inter Bratislava) 



KOMISIA MLÁDEŽE 

 
Schvaľuje zmenu termínu stretnutia: 
 
SZM A 21. kolo – OFK D.Lužná – FK Dúbravka dňa 30.4.2022 o 12:00 

Oznam: 
 
Súťaž SZM bude po odohraní základnej časti v zmysle termínovej listiny 

uvedenej v Rozpise súťaží ObFZ Bratislava - mesto pokračovať 

nadstavbovou časťou, kde je naplánovaných spolu 6 kôl, to znamená, že 

do nadstavbovej časti (skupina o titul) budú zaradené prvé tri tímy z oboch 

skupín. Ostatné družstvá budú zaradené do skupín o umiestnenie.  

V obidvoch prípadoch sa bude hrať dvojkolovo systémom doma-vonku, 

pričom družstvá si prenesú zo základnej časti body len so súpermi, s 

ktorými budú hrať nadstavbovú časť. Nadstavbová časť začne druhým 

kolom v dňoch 14. - 15.5.2022. 

 
KOMISIA ROZHODCOV 
 
Oznamy: 
 
KR upozorňuje delegované osoby na opakujúce sa nedostatky pri 
zdôvodňovaní OT v ZoS. V prípade opakujúcich sa nedostatkov budú 
R stretnutia (v seniorských stretnutiach aj PR) disciplinárne 
potrestaní. (Posledné kolo: Kačmár, Bobko, Kupkovič, Kocián) 
 
KR upozorňuje R na dôsledné dodržiavanie pokynov k vypisovaniu 
ZoS v zmysle pokynov a šablóny, ktorá bola zaslaná mailom. 
(Posledné kolo: Bodnár, Sidenko (Randa), Kačmár, Bobko 2x, Beňadik, 
Ehrenstein 2x, Cagáň 2x, Pacalaj Jo., Rázik) 
 
Ospravedlnenia: 
 
Víglaský 1.-31.5., Kupkovič 8.5., Samko 30.4.-1.5., Makyta 15.5., 
Maroš 7.5. (od 11:00), Zaťko od 25.4. do prihlásenia 


