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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné 

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

U135: Ernest Molnár 1165681 (ŠK Hamuliakovo, S6A), vylúčený za 

udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa 

čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s prerušením 

počas letnej prestávky, podľa čl. 49/2b DP, od 29.05.2022. 

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: 
U136: Marián Brnula 1099770 (Š. Ú. R. , Vl. liga), od 29.05.2022. 
U137: Jakub Kochan 1353527  ( FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SZM U -
15 ) od 30.5.2022.     
   

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U138: Ján Ščepánek 1111446  ( ŠK Krasňany Bratislava, V. liga ). Berie 

na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U112 a rozhodla, 

že žiadosť zamieta. Disciplinárna sankcia končí menovanému dňa 

04.06.2022. 

U139: Dominik Černák 1264160  ( NŠK 1922 Bratislava, V. liga ). Berie 

na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U113 a rozhodla, 

že žiadosť zamieta. Disciplinárna sankcia končí menovanému dňa 

05.06.2022. 

U140: ŠKO Miloslavov, V. liga. Na základe podnetu ŠTK, za porušenie 

ostatných ustanovení riadiaceho orgánu v zmysle bodu 2.1 písm. a) RS 

ObFZ Bratislava-mesto (neumožnenie vzhliadnutia videozáznamu zo 

stretnutia 23. kola  - monitor min. 15 palcov alebo TV prijímač + záznam 

nezachytáva úplný odchod hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov 

z hracej plochy do útrob štadióna) ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, 

podľa čl. 64/4 v spojení s Rozpisom súťaží ObFZ Bratislava -mesto pre 

súťažný ročník 2021/2022. 



Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 09.6.2022 v sídle ObFZ BA-
mesto. 

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). 

 

ODVOLACIA KOMISIA: 

Odvolacia komisia ObFZ BA - mesto preskúmala odvolanie klubu TJ 

Malinovo zaevidovaného dňa 24.5.2022 prostredníctvom ISSF systému a 

rozhodla, že odvolanie zamieta.  

 

KOMISIA MLÁDEŽE 

 

Schvaľuje zmenu termínu a miesto konania stretnutia: 
 
SZM  ( sk. o titul ) 5. kolo – ŠK Slovan Bratislava – MŠK Senec dňa 

04.06.2022 o 10:00  

SZM  ( sk. o umiestnenie ) 5. kolo – FK Lamač – FK Vajnory dňa 

05.06.2022 o 10:30  

SZM  ( sk. o umiestnenie ) 7. kolo – FK Dúbravka – Senec FA dňa 

12.06.2022 o 11:30  

MZM B 15. kolo – FK Dúbravka – ŠK Vrakuňa dňa 05.06.2022 o 15:00  

 
 
KOMISIA ROZHODCOV 
 
Oznamy: 
 
Termín fyzických testov rozhodcov je 8.6.2022. Fyzické testy sa budú 
konať v Bratislave v areáli STU Mladá Garda. Pozvánka a rozpis behov 
bola zaslaná rozhodcom mailom. 
 
Počet nových rozhodcov, ktorí ukončili aktívnu činnosť kvôli hrubým 
nešportovým prejavom na stretnutiach ObFZ BA-mesto v jarnej časti 
sezóny 2021/2022: 2 



KR upozorňuje na opakujúce sa nedostatky v zdôvodňovaní OT v ZoS 
a chýbajúce povinné náležitosti ZoS. V prípade opakujúcich sa 
nedostatkov budú R stretnutia ( V Seniorských stretnutiach aj PR ) 
disciplinárne potrestaní. 
 
Ospravedlnenia: 
 
Senko 4.6., Kačmár 11.6. a12.6. (do13:00), Rázik 4.6., Vargová11.-12.6., 
Šusták10.-12.6., Bodnár od 1.6. do prihlásenia, Maroš od 2.6. do 
prihlásenia. 
 
 


