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DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné 

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

U140: Andrej Krajči 1243555 (ŠK Kaplná, S5A), vylúčený za narušenie 

riadneho priebehu hry - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním 

súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 

1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 6.6.2022. 

U141: Dávid Lieszkovszký 1263216 (TJ Malinovo, S5A), vylúčený za 

narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti 

držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS - pozastavenie výkonu 

športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 6.6.2022. 

U142: Ladislav Magyar 1388810 (Senec Football Academy, SŽ – U15), 

vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej 

príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2, od 

6.6.2022. 

U143: Oliver Hencz 1218612 (ŠK Krasňany Bratislava, V. liga),  vylúčený 

za hrubú urážku voči delegovanej osobe a po vylúčení násilne oboma 

rukami vrazil do asistenta rozhodcu, podľa čl. 48/1c a 49/1e DP. DS - 

pozastavenie výkonu športu na 13 mesiacov, podľa čl.48/2b a 49/2e DP, 

od 6.6.2022. 

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: 

U144: Martin Vavro 1249808 (MŠK Iskra Petržalka), od 6.6.2022. 

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

U145: Marek Kocúrik 1260256 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), od 6.6.2022. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 



U146: ŠK Krasňany Bratislava V. liga. Berie na vedomie vyjadrenie 

prezidenta klubu, ktorý sa zúčastnil zasadnutia a za telesné 

napadnutie delegovanej osoby hráčom družstva počas stretnutia 25. 

kola s MŠK Kráľová pri Senci, ktorý rozhodca predčasne ukončil, ukladá 

klubu pokutu 300.-€ a družstvu ŠK Krasňany Bratislava, V. liga po 

skončení súťaže príslušná riadiaca komisia odráta 3 body, podľa DP čl. 

49/4 a 32/1,2. 

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: 

Oznamuje: 

Termíny začiatku súťažného ročníka 2022/2023: 

VI. liga ObFZ Bratislava-mesto (S6A) – 20.-21.8.2022 

VII. liga ObFZ Bratislava-mesto (S7A) – začiatok bude stanovený 

podľa počtu prihlásených družstiev 

Berie na vedomie podanie OŠK Chorvátsky Grob o nevycestovaní na 

stretnutie 26. kola súťaže S5A FK Inter Bratislava “B” - OŠK Chorvátsky 

Grob. 

Kontumuje: 

ŠTK ObFZ Bratislava-mesto v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. d) SP kontumuje 

stretnutie 25. kola súťaže S5A - ŠK Krasňany Bratislava - MŠK Kráľová 

pri Senci. V zmysle čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu MŠK Kráľová pri 

Senci tri body a aktívne skóre 0:3.  

Odstupuje na DK: 

FK MARIATHAL BRATISLAVA (S5A) – za porušenie ustanovenia bodu 

2.1 písm. a) RS ObFZ Bratislava-mesto - videozáznam zo stretnutia 25. 

kola nezachytáva úplný odchod hráčov, rozhodcov a členov realizačných 

tímov z hracej plochy do útrob štadióna. 

 



KOMISIA MLÁDEŽE 

 

Schvaľuje zmenu termínu a miesto konania stretnutia: 
 
SZM  ( sk. o umiestnenie ) 7. kolo – TJ Rovinka – FK Slovan Ivanka p/D 

dňa 12.06.2022 o 11:00, ihr. FK Slovan Ivanka pri Dunaji 

 
 
KOMISIA ROZHODCOV 
 
Ospravedlnenia: 
 
Kupkovič 18.6. (zrušenie ospravedlnenia), Kačmár 18.6., Abrman 18.6. 
 
 
MATRIKA 
 
Matrika ObFZ Bratislava - mesto oznamuje, že žiadosti o prestup amatéra 

v zmysle RaPP SFZ čl. 19 bod 2 v letnom registračnom období sú:  

Od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka ( letné prestupové obdobie 

bez obmedzenia)  

Od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka ( letné prestupové obdobie s 

obmedzením)  

Matrika ObFZ Bratislava - mesto upozorňuje, že pri požiadaní o nový 

elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby 

v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia 

predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.  

Matrika ObFZ Bratislava - mesto dôrazne upozorňuje, aby pri zadávaní 

žiadostí o základnú registráciu hráčov boli uvedené všetky pravdivé 

údaje ( najmä štátna príslušnosť, krajina narodenia a emailová adresa). 

 
 
 
 


