
Úradná správa ObFZ Bratislava-mesto č.4 

2022/2023 zo dňa 5.8.2022 

 
SEKRETARIÁT 

Sekretariát ObFZ - mesto upozorňuje všetkých hráčov, rozhodcov a 

klubových ISSF manažérov, aby si prostredníctvom ISSF systému 

vygenerovali a uhradili v lehote splatnosti členský poplatok na obdobie od 

01.07.2022 - 30.06.2023. V prípade nevygenerovania budú v stave 

neaktívny. 

 Sekretariát ObFZ BA - mesto dáva do pozornosti novelizované 

platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné 

predpisy) SFZ a pravidlá futbalu, ktoré nájdete na linke: 

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky. 

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA: 

Oznamuje: 

Termíny začiatku súťažného ročníka 2022/2023: 

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

zverejnené na futbalnet.sk 

VII. liga ObFZ Bratislava-mesto (S7A) – 3.-4.9.2022 - vyžrebovanie je 

zverejnené na futbalnet.sk 

Vo vyžrebovaniach súťaží sú aj vložené soboty (jedno domáce stretnutie 

v jesennej časti a jedno domáce stretnutie v jarnej časti) pre družstvá, 

ktoré nahlásili svoje hracie časy (NEDEĽA UHČ). 

 

KOMISIA MLÁDEŽE 

 

Schvaľuje dohodu: 
 
SZM A 13. kolo FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ – SDM Domino „B“ dňa 
07.09.2022 o 14,00 hod. ihr. ŠTK Šamorín. 
SZM B 12. kolo MFK Rusovce – ŠK Nová Dedinka dňa 07.09.2022 
o 17,00 hod. ihr. Rusovce. 

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky


MZM C 1. kolo SDM Domino „D“ – FA Lafranconi FTVŠ UK dňa 
04.10.2022 o 16,30 hod. ihr. Domino Petržalka. 
 
Oznamuje: 
 
V ISSF boli vygenerované všetky stretnutia pre súťaže SZM a MZM. Preto 
prosíme kluby o kontrolu termínov domácich stretnutí. 
 
Žiada nižšie uvedené mužstvá o zaslanie súpisiek do 19.08.2022 na 
adresu adamsomolani@gmail.com. Zároveň upozorňuje mužstvá na RS 
čl. 5.5 (Súpiska hráčov): 
 
SZM 
SDM Domino „A“, „B“ a „C“ 
FK Dúbravka „A“, „B“ a „C“ 
MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“ 
PSČ Pezinok „A“, „B“ a „C“ 
Senec Footbal Academy „A“ a „B“ 
 
MZM 
FKM Devínska Nová Ves „A“ a „B“ 
SDM Domino „A“, „B“, „C“ a „D“ 
FK Dúbravka „A“ a „B“ 
Senec Footbal Academy „A“, „B“ a „C“ 
PSČ Pezinok „A“, „B“ a „C“ 
MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“ 
FK Vajnory „A“ a „B“ 
 

 
KOMISIA ROZHODCOV 

 
Oznamuje: 
 
Letný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov ObFZ BA – mesto 
sa bude konať 15.8.2022 ( pondelok ) o 15:30 hod. v Hoteli Nivy v 
Bratislave. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou 
poštou. Upozorňujeme, že účasť na seminári je povinná. 
 
 
MATRIKA 
 
Matrika BFZ oznamuje, že žiadosti o prestup amatéra v zmysle R a PP 
SFZ čl. 19 bod 2 v letnom registračnom období sú:  

mailto:adamsomolani@gmail.com


 
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 BFZ 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 BFZ dôrazne upozorňuje, aby pri zadávaní žiadostí o základnú 
registráciu hráčov boli uvedené všetky pravdivé údaje ( najmä štátna 
príslušnosť, krajina narodenia a emailová adresa). 
  
Matrika BFZ dáva do pozornosti novelizovaný RaPP SFZ, účinný od 
28.06.2022. Nájdete ho v linku nižšie  
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/20
22/06/rapp-novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf  
 
Matrika BFZ dáva do pozornosti návod na generovanie platobných 
predpisov v prípade fakturácie za transfer hráčov, nájdete ho v linku nižšie  
https://futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy/  
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