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Sekretariát 

Sekretariát oznamuje zmenu v RS na súťažný ročník 2019/2020 

JUDr. Marek Špaček: predseda OK BFZ tel: 0911 / 227 207 , email: 
marek.spacek@hotmail.com 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného 
výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. 
Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli 
schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného 
poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných 
spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie. 

RaPP SFZ 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5560495
0-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf 

Súťažný poriadok SFZ 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc7
7-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf 

Športovo – technická komisia 

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Žiada: 

FC Rohožník (Tipos III.liga), o písomné vyjadrenie, do 3.10., z akého dôvodu je video 

zo 4.kola bez zvukového záznamu. 

Schvaľuje: 

U17: 

9.kolo Pezinok - Senec B 16.10. o 15:30 

12.kolo Devínska Nová Ves – Jakubov 20.10. o 11:30 

14.kolo Devínska Nová Ves – Dúbravka 23.10. o 15:00 

Disciplinárna komisia 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu 

športu, podľa čl. 9/2b2 DP:. 

U.č.106: Mário Ďurica 1173805 (OŠK Láb, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie 

jasnej gólovej príležitosti sotením súpera pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS - 

pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 23.09.2019. 

U.č.107: Samuel Krutka 1303754 (NMŠK 1922 BA, SD3R), vylúčený za HNS, 

kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa 
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49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 

23.09.2019. 

U.č.108: Andrej Trenčan 1373662 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R), 

vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou do chrbta mimo súboja o loptu 

v neprerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, 

podľa čl.49/2b DP, od 22.09.2019. 

U.č.109: Andrej Polkoráb 1357409 (ŠK Svätý Jur, SZRL), vylúčený za HNS, 

zmarenie jasnej gólovej príležitosti neopatrným podrazením mimo PÚ, podľa 46/1b 

DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 

22.09.2019. 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné 

stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U.č.110: Tomáš Krucký  1138458  (TJ Rovinka, S3BA) , od 23.09.2019.  

U.č.111: Dominik Vrba  1306082  (NMŠK 1922 BA, SD3R) , od 23.09.2019.  

U.č.112: Tomáš Knepp  1304285  (FK Dúbravka, MD3R B) , od 26.09.2019.  

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U.č.113: PŠC Pezinok, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za neoprávnené 

čerpanie čakacej doby v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 1922 Bratislava, 

podľa čl. 59 DP ukladá DS – Pokutu 50.-€. 

U.č.114: NMŠK 1922 Bratislava, MD3R A. Na základe odstúpenia ŠTK za 

odvolanie družstva z HP, nerešpektovanie výzvy ŠTK v US. č.11 a neuvedenie 

dôvodu neprítomnosti trénera na lavičke v stretnutí 2. kola PŠC Pezinok  – NMŠK 

1922 Bratislava,  podľa čl. 60 DP a RS ukladá DS – Pokutu 100.-€. 

U.č.115: Mário Malina 1370825 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA) V skúšobnej dobe 

podmienečného uloženého výkonu disciplinárnej sankcie sa znovu dopustil 

previnenia,             viď U.č. 96. Mário Malina – DS, pozastavenie výkonu športu na 

1 týždeň od 30.09.2019 – 06.10.2019, podľa čl. 40/3 DP.  

U.č.116: CFK Pezinok-Cajla, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia 

a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné 

stanovisko k HNS divákov hostí a prezidenta klubu Milana Vencela ( vulgárne 

pokriky divákov na rozhodcovskú trojicu a hrubá urážka prezidenta klubu priamo pred 

kamerou na rozhodcu a delegáta zväzu ) počas a po stretnutí 8. kola S4BA FK 

Vajnory – CFK Pezinok-Cajla, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 01.10.2019. Zároveň 

ochranným predbežným opatrením ukladá Milanovi Vencelovi zákaz styku 

s delegovanými osobami, zákaz vstupu do šatne rozhodcov a technickej zóny 

vrátane priestorov hráčskej lavičky do rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

U.č.117: Patrik Forgáč 1218870 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R). Za HNS 

po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ( hrubé urážlivé výroky na R, pobyt v TZ, 

kde nebol oprávnený sa zdržiavať, nakoľko nebol uvedený v ZoS), podľa 48/1c DP. 

DS - pozastavenie výkonu športu a funkcie na 4 týždne, podľa čl.48/1c DP, od 

22.09.2019.  



U.č.118: Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R. Za HNS člena klubu Patrika 

Forgáča po stretnutí 8. kola s MŠK Iskra Petržalka ukladá DS – finančnú pokutu 

40.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.    

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa 

čl. 37/3, čl. 5 alebo  čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 

siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 

1 DP). 

Matrika  

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 
18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-
poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV 
SFZ dňa 18. júna 2019): 

Článok 19/2 - Registračné obdobia. 

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:  

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez 
obmedzenia),  

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s 
obmedzením),  

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 
15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí dňom 
30.9.2019.                          

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa 
stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa 
veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého 
prestupuje. 

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej 
zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj 
na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy. 

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť 
o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom 
vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP, ktorá platí pre 
ročník 2019/2020. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali aj žiadosť o 
dočasnú registráciu hráča.  

V ISSF je zavedená aj novinka elektronické registračné preukazy(ERP). ERP 
majú platnosť 2 roky. 

 

Komisia mládeže 

Oznam pre FK – podávanie žiadostí o zmenu termínu stretnutia 
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KM oznamuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kategórii prípravky sa  

 podávajú výlučne na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ – neriadi súťaže prípraviek ). 

 Postup : ISSF – podanie na komisiu – podnet k danému stretnutiu ( typ podania ) –  

BFZ ( zväz ) – komisia mládeže ( komisia ) – text podania – odoslať. 

 Pre súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( tzv. trojičky ) platí zásada, že nie je možné zmeniť 

 termín stretnutia jednej kategórie, ale musí sa zmeniť celá trojica a hrať sa musí 

v jeden deň. Toto platí aj pre súťaže PMA2, PMB2 ( tzv. dvojičky ).                                                                         

a/ súťaž PMD U8 – organizácia súťaže 

Hrá sa turnajovým spôsobom, kde každý účastník skupiny organizuje na domácom 

ihrisku 2 turnaje ( 1 na jeseň, 1 na jar ). Na turnaji sa hrá systémom každý s každým. 

Ihrisko má rozmer 40 x 25 metrov ( vyznačené farebnými klobúčikmi ), bránky majú 

rozmer 5 x 2 metre, resp. 3x 2 metre. Počet hráčov je 1 + 4, striedanie je hokejové v 

prerušenej hre. Hrací čas je 2x15 minút bez polčasovej prestávky a výmeny strán. 

Kategória U8: hráči narodení od 1.1.2012 a mladší ( dovŕšený 6.rok veku ).         

ISSF manažéri FK sú povinní nahrať pred 1. stretnutím zápasovú súpisku fyzicky 

prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte aj správne čísla dresov ). 

Organizátor turnaja ( domáci FK ) je povinný po skončení turnaja zaslať všetky 

výsledky (aj polčasové, strelcov gólov – minutáž) na mailové adresy: 

pavel.prikopa@futbalsfz.sk, konecny58@centrum.sk                                                               

b/ súťaž PMD U8 – organizovanie turnaja T2  

       sk.A: ŠK Slovan, NE 29.9. od 9.30 hod. ( 4 ihriská ) 

       sk.B : FKP Dúbravka, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.C: FK Dúbravka, SO 28.9. od 9.30 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.D: FC Rohožník, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.E: TJ Záhoran Kostolište, SO 28.9. od 10.30 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.F: FK Karpaty Limbach, NE 29.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.G: ŠK Atletiko Zálesie, SO 28.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.H: ŠKO Miloslavov, SO 28.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.I: FK Ivanka, NE 29.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská ) 

       sk.J : FKM Stupava, NE 29.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská ) 

     c/ súťaž PMD U8 – nezaslané výsledky 

         T1: FC Petržalka ( hralo sa 15.9. ) 

      d/ súťaž PRMA - kontumácia 

           3.kolo: Zohor – Jakubov 3 : 0 k ( nedostavenie sa na stretnutie – SP 82/b ) 

           TJ Záhoran Jakubov poriadková pokuta 50,- € ( RS 3.5 ) 

      e/ súťaž PMA1 - upozornenie 
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KM upozorňuje ŠK Žolík Malacky, že stretnutia bez HU a lekára sa nemôžu 

odohrať. V prípade opakovaného, alebo oneskoreného začiatku stretnutia bude klub 

odstúpený na DK BFZ. 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Náhradný termín fyzických previerok v jesennej časti ročníka 2019/2020 bol 
určený na 1.10.2019 na atletickom štadióne Mladá garda so začiatkom o 16.30. Zraz 
a prezentácia skupiny na intervalový test je o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: M. 
Krčová, G. Matejová, P. Budáč, D. Olša, M. Farkaš, K. Chrupka, D. Kožuch, A. 
Vanek, P. Cvengroš a I. Kachnič (poslední dvaja na splnenie limitu na S3BA). 
Pozvánky a program (rozpis behov) boli pozvaným rozhodcom poslané mailom. 

Pozýva na zasadnutie dňa 1.10. (utorok, Mladá garda) o 17.45 Š. Vasilenka 
a o 18.00 M. Vašša. 

Ospravedlnenia: Uram od 23.9. k dispozícii iba počas piatkov a víkendov; Ježík 
30.10.-3.11.; Triskal 12.-13.10.; Szakáll 5.10., 13.10., 19.10.; Slezák 30.9.-5.10.; 
Banič 6.10.; Truchlý 6.10., 19.10.; Brody st. 5.10.  

Trénersko – metodická komisia 

Úsek mládeže: 

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019 

Dátum  Akcia  Kategória  

Október: 

07.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14 

09.10.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13 

09.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14 

15.10 – 

17.10.2019 

TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13 

22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá 

U14 

28.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Vidiek (Pezinok) U12,U13,U14 

30.10.2019 PPT TJ – ObFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14 

November: 

24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13 

29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13 

30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13 

01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15 

 

 

 


