
Úradná správa ObFZ Bratislava-mesto č.43 

2021/2022 zo dňa 24.06.2022 

 

 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

U148: ŠK Kaplná, V. liga. Na základe podnetu ŠTK ObFZ, za nenahratie  

video záznamu ( technická porucha na kamere, ktorá nastala v priebehu 

natáčania ) v stretnutí 26 kola, ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP. 

U149: Disciplinárna komisia upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov 

realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP 

sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v 

súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného 

ročníka 2022/2023.  

 

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. 

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil termín podania prihlášok 

výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky 

do súťaží a stanovuje termín podania od 15. 6. do 30. 6. 2022 do 23:59 

hod. 

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací 

čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. Sobota 



10,30, resp. Nedeľa UHČ a pod. V časti „Poznámka“ môže FK uviesť 

požiadavky, napr. hody a pod. 

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil štartovný vklad za 

súťažný ročník 2022/2023 v súťažiach seniorov S6A 250 € a S7A 200 €. 

Každé družstvo zaradené v súťaži S6A a S7A musí mať v súťažiach 

mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí 

poplatok vo výške štartovného vkladu S6A 250 € a S7A 200 €, ktorý bude 

použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu. 

 

KOMISIA MLÁDEŽE 

 

Oznamuje: 

Termíny začiatku súťažného ročníka 2022/2023: 

Starší a mladší žiaci ObFZ Bratislava-mesto (SZM a MZM)   
 
Začiatok jesennej časti: 03. – 04.09.2022  
Ukončenie jesennej časti: 12. – 13.11.2022 

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil termín podania prihlášok 

do súťaží starších a mladších žiakov (SZM a MZM) výhradne 

prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a 

stanovuje termín podania od 15. 6. do 30. 6. 2022 do 23:59 hod. 

 
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). 

 
 
 
 


