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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

 

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné 

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

U102: Brayan Alexander Velendia Medina 1456382 (Futbalový klub 

The Dragons, S6A), vylúčený za telesné napadnutie – udretie hlavou do 

oblasti tváre súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. 

DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 

2.05.2022.  

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: 

U103: David Duduc 1297175 (FK Inter Bratislava, S5A), od 2.05.2022.   

U104: Oleksander Bilykh 1370606 (FK The Dragons, S6A), od 

2.05.2022.   

U105: Jozef Nagy 1295298 (ŠK Hamuliakovo, S6A), od 2.05.2022.   

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

U106: Tomáš Tibenský 1166709 (ŠK Kaplna, S5A), od 1.05.2022. 

U107: Dominik Rohárik 1303706 (FK Inter Bratislava, S5A), od 
2.05.2022. 

U108: Ján Červenák 1310463 (FC Volkswagen, S6A), od 2.05.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U109: Mário Kozmer 1125444 (FC Volkswagen, S6A). Berie na vedomie 
Správu delegáta zo stretnutia Vl. Ligy ŠK Vrakuňa B - Futbalový klub The 
Dragons a na jej  základe, za chytenie DZ za rameno väčšou intenzitou 
ako divák po stretnutí ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP. 



U110: ŠK Vrakuňa Bratislava B (Vl. liga - seniori). Berie na vedomie 
písomné vyjadrenie klubu k U100 a za sotenie do rozhodcu fanúšikom 
klubu po stretnutí 13. kola, Futbalový klub The Dragons – ŠK Vrakuňa 
B, podľa čl. 58/1e DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 
a čl. 12/6 DP. 

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 

Upozorňuje: 

FK MARIATHAL BRATISLAVA (S5A) o doplnenie podania zo dňa 

28.4.2022 v zmysle RS ObFZ Bratislava-mesto v znení RS BFZ bod 8. 

FK MARIATHAL BRATISLAVA (S5A) o zaslanie kópie dokladu o úhrade 

mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec splatnej dňa 12.4.2022. 

Termín do 10.5.2022. 

Všetky kluby pôsobiace v súťaži S5A, že v zmysle ustanovenia bodu 2.1 

písm. a) RS ObFZ Bratislava-mesto je potrebné vykonať videozáznam zo 

stretnutia, ktorý musí zachytávať hru, prípade mimoriadne udalosti a musí 

byť vykonaný až do úplného odchodu hráčov, rozhodcov a členov 

realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna. Tento spôsob 

záznamu musí byť vykonaný ako v polčasovej prestávke, tak aj po 

skončení stretnutia. Pri nedodržaní tohto ustanovenia bude klub 

odstúpený na riešenie DK. 

Schvaľuje: 

S6A: 

17.kolo FC Ružinov Bratislava - FK RECA dňa 21.5. o 14:00 

Kontumuje: 

v zmysle čl. 82, ods. 1, písm. g) SP stretnutie 20.kola súťaže S5A ŠKO 

Miloslavov – OŠK Chorvátsky Grob. V zmysle čl. 11, ods. 2 SP sa 

priznávajú družstvu ŠKO Miloslavov tri body a aktívne skóre 3:0. 



KOMISIA MLÁDEŽE 

 
Schvaľuje zmenu termínu a miesto konania stretnutia: 
 
SZM A 22. kolo – TJ Rovinka – ŠK Slovan Bratislava dňa 08.05.2022 o 

10:45, ihrisko č.3 Pasienky 

MZM A 19. kolo – SFC Kalinkovo – TJ Rovinka dňa 18.5.2022 o 16:30 

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. 

Výzva k prihláseniu sa o záujem o usporiadanie finálového turnaja 

súťaže MZM  

 

Komisia mládeže ObFZ - Bratislava Mesto, prijíma prihlášky záujemcov o 

finálový turnaj súťaže MZM. Turnaj troch víťazov skupín základnej časti 

súťaže sa bude konať v sobotu 4.6.2022 alebo v nedeľu 5.6.2022, podľa 

návrhu uchádzača, ktorý bude finálový turnaj hostiť. Prihlášky posielajte 

najneskôr do štvrtka 12.5.2022 s uvedením navrhovaného termínu a 

ihriskom, na ktorom sa zápasy odohrajú na E-mailovú adresu sekretára  

lubomir.udvardy@futbalsfz.sk. 

 

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: Bobko) 



KR upozorňuje R na dôsledné dodržiavanie pokynov k vypisovaniu 
ZoS v zmysle pokynov a šablóny, ktorá bola zaslaná mailom. 
(Posledné kolo: Beňadik 2x, Szabó, Brož, Kupkovič, Cagáň) 
 
Ospravedlnenia: 
 
Bobko 30.4., (KR neakceptuje), Valentýni 28.-29.5., Soviš od 7.5. až do 
prihlásenia, Matejovičová 7.5., 13.-15.5., 27.-29.5, 10.-12.6., Šuniar 8.5., 
Koštrna 20.-22.5., Kachnič 19.-23.5. 
 


