
ÚRADNÁ SPRÁVA Č.9 ZO DŇA 18.09.2020 

Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení úradu 
verejného zdravotníctva, platné od 18.septembra 2020. 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP
_16_09.pdf 

Športovo – technická komisia 

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk 

Schvaľuje: 

U19 

5. kolo FC Petržalka “B” - FC Ružinov Bratislava 21.10. o 18:00 

8. kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves - SDM Domino “B” 4.10. o 11:00 

9. kolo SDM Domino “B” - ŠK Bernolákovo 10.10. o 10:00 

U17 A 

11. kolo MFK Záhorská Bystrica - TJ Jarovce Bratislava 24.10. o 11:00 

U15/U13 

10. kolo FC IMAS - NŠK 1922 Bratislava 3.10. o 11:00 (vedľajšia HP  - prírodná tráva) 

Upozorňuje: 

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 20. 9. 2020. Prihlášky môžu poslať 

družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ 

Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek. 

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3): 

III. liga 

3. kolo ŠK Báhoň - MFK Rusovce 30.9. o 16:00 

Odstupuje na DK: 

FC Malacky S3BA - za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ, bod 9.7 (nečinnosť 

zberačov lôpt). 

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46: 

● Erik Brezovský (MFK Záhorská Bystrica) 

● Gorazd Drobný (FK Dúbravka) 

● Lukáš Kohút (FK Dúbravka) 

● Jakub Martinovič (FC IMAS) 

● Viktor Špitalský (Lokomotíva Devínska Nová Ves) 

● Karol Sorby (Lokomotíva Devínska Nová Ves) 
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● Filip Kubalec (ŠK Bernolákovo) 

● Lukáš Procházka (ŠK Bernolákovo) 

● Marek Lukačka (ŠK Bernolákovo) 

● Adrián Gažo (ŠK Bernolákovo) 

● Alex Čarský (ŠK Bernolákovo) 

Disciplinárna komisia 

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

športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U.č.110: Miroslav Repiský  1177494 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), vylúčený za 

HNS voči R, urážlivý výrok na rozhodcu stretnutia, podľa 48/1c DP. DS - 

pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 14.09.2020. 

U.č.111: Tomáš Gramblička  1174002 (TJ Čunovo, S4BA), vylúčený za HNS, 

zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU v súboji o loptu, podľa 

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

DP, od 14.09.2020. 

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.112: Adam Kuruc  1303764  (FC Malacky, S3BA) , od 14.09.2020.  

U.č.113: Timotej Vencelík  1363188  (MFK Rusovce, SZRL) , od 16.09.2020.  

U.č.114: Adem Useini  1370714  (FC Slovan Modra, MZRL) , od 16.09.2020.  

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 

1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:    

U.č.115: Rastislav Úradníček  1157167 (SDM Domino, S4BA), od 14.09.2020. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U.č.116: Simon Frὕhaut  1323465 (ŠK Žolík Malacky, SZRL), za HNS po stretnutí 

na chodbe - nadávka na rozhodcu stretnutia, podľa 48/1a DP. DS - pozastavenie 

výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl.48/2a DP, od 11.09.2020. 

U.č.117: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA),  Na 

základe správy delegáta a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkov v stretnutí 

FK Rača – FK Slovan Most pri Bratislave, za poškodenie dverí na šatni ukladá DS – 

pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/1c,2c DP, od 

18.09.2020. 

U.č.118: FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Na základe Správy delegáta 

stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch v stretnutí FK Rača Bratislava –  

FK Slovan Most pri Bratislave, začína disciplinárne konanie a žiada klub 

o písomné stanovisko k HNS diváka Petra Švihela, počas stretnutia (urážlivé 

výroky a hrubé urážky rozhodcov počas stretnutia), podľa čl. 71/1, 3b DP do 

22.09.2020. 



U.č.119: Mário Šimek  1035498 ( vedúci družstva - TJ Záhoran Jakubov, S4BA ), 

vylúčený za HNS voči delegovanej osobe v stretnutí 7. kola FK Karpaty Limbach - TJ 

Záhoran Jakubov, dňa 13.09.2020. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 

3 týždne, a finančná pokuta 100.-€, podľa čl.48/2b, od 14.09.2020. 

U.č.120: Ján Kukľa 1314816 ( tréner družstva – FC Ružinov BA, MD3R B ). Na 

základe Zápisu o stretnutí 4.kola FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec a vypočutia 

zainteresovaných osôb, za HNS ( kritika rozhodcu z tribúny, bránenie rozhodcovi 

v opustení štadióna a vyhrážanie sa sťažnosťami ) ukladá DS - pozastavenie výkonu 

akejkoľvek funkcie a styk s delegovanými osobami na 4 súťažné stretnutia, podľa 

čl.48/1a,2a, od 21.09.2020. 

U.č.121: Miroslav Herman ( vedúci družstva – FC Ružinov BA, MD3R B ). Na 

základe Zápisu o stretnutí 4.kola FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec a vypočutia 

zainteresovaných osôb, za NS ( bránenie rozhodcovi v opustení štadióna ) ukladá 

DS - pozastavenie výkonu funkcie na 2 stretnutia, podľa čl.48/1a,2a, od 18.09.2020 

s podmienečným odkladom disciplinárnej sankcie do 31.12.2020. 

U.č.122: FC Ružinov Bratislava, MD3R B. Za porušenie povinnosti organizátora 

a za nezabezpečenie bezpečného odchodu rozhodcu zo štadióna po stretnutí 4.kola 

FC Ružinov Bratislava – MŠK Senec, ukladá klubu FC Ružinov finančnú pokutu 

200.-€, podľa čl. 57/1a a čl. 3 DP.  

U.č.123: ŠKO Miloslavov, MD3R. Na základe neoprávnene zadanej pokuty 25.-€ 

v U.č. 54, keď mala byť klubu zadaná disciplinárna sankcia Upozornenie, DK vystaví 

dobropis na sumu 25.-€, ktorá bude vrátená klubu ŠKO Miloslavov. 

U.č.124: FC Malacky, S3BA. Na základe odstúpenie ŠTK BFZ začína disciplinárne 

konanie voči FC Malacky za neplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ – nečinnosť 

zberačov lôpt v druhom polčase stretnutia 7. kola FC Malacky – FK Inter Bratislava. 

DK žiada klub FC Malacky o písomné vyjadrenie dôvodu neplnenia si povinnosti 

zberačov na DK v termíne do 22.09.2020.   

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 

Informácia pre FK: 

Matričné úkony pre súťaže BFZ vykonáva od 13.07.2020 p. Ján Farbula. V prípade 
nejasností a potreby usmernenia matričných úkonov ho kontaktujte telefonicky na 
čísle 0903 718 450 alebo elektronickou poštou na jan.farbula@futbalsfz.sk 

Matrika BFZ oznamuje, že schválením nového rozpisu súťaží BFZ pre súťažný 
ročník 2020/2021 sa mení poplatok za schválenie prestupov bez obmedzenia alebo 
s obmedzením počas sviatkov, víkendov a po pracovnej dobe sekretariátu BFZ. 
V uvedených prípadoch bude poplatok zdvojnásobený a zahrnutý do mesačnej 
zbernej faktúry FK. 
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VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu 
Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a 
doplnení k dispozícii na linku nižšie: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-
novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf 

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ 
dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-
poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 
15.7. 2020 a prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 
30.9.2020.                          

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. Žiadame 
klubových ISSF manažérov, aby využívali okrem žiadosti o preregistráciu hráča aj 
žiadosť o dočasnú registráciu hráča. 

V ISSF je zavedená žiadosť o elektronický registračný preukaz hráča (ERP). 
ERP má platnosť 2 roky. 

Komisia mládeže 

Upozornenie pre FK 

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia 
mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek 
BFZ. 

a/ neuzavreté zápisy – chýbajúce výsledky 

PMA1, PMB1, PMC1 – 3.kolo: Šamorín – Ivanka p. Dun. 

PMB1 – 3.kolo: FK Dúbravka – MŠK Iskra 

PMC2 – 3.kolo: Modra - Limbach 

b/ súťaž PMD U8 – nenahlásené termíny organizácie turnaja 

sk. E: FK Studienka ( T2 ) 

sk. H: ŠK Igram ( T2 ) 

Žiadame uvedené FK /bod b/, aby nahlásili termín konania turnaja PMD U8 do 
22.9.2020 na mailové adresy: na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk ,                                                     
konecny58@centrum.sk . 

Komisia rozhodcov a delegátov     
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Opravné fyzické previerky sa uskutočnia 8.10.2020 od 16.30 na Atletickom 
štadióne P. Gleska (Mladá garda). Pozvaní rozhodcovia: E. Bogdáň, D. Bláha, 
D. Klúčik, Ľ. Čižmár, M. Farkaš a M. Orlíková. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:  

Ro. Malovec – pri štarte hráčov vo vyššej vekovej kategórii (tzv. ostaršení) je 
potrebné uviesť, či ide na základe informácie zástupcu klubu o prvý taký štart 
(nutnosť predložiť potvrdenia na ŠTK), alebo opakovaný;  

M. Dubravec – nesprávny popis priestupku hráča pri udelení OT-ŽK (dôvodom na 
udelenie OT-ŽK je zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie, nie priestupok v takejto 
akcii, v tomto konkrétnom prípade držanie);  

M. Bohun – nedostatočný popis priestupku hráča pri udelení OT-ŽK (zakázaná hra 
rukou nie je sama osebe dôvodom na udelenie OT-ŽK, ani keď k nej dôjde 
v pokutovom území);  

M. Bohun – v zázname R chýba dôvod udelenia OT-ŽK vedúcemu družstva;  

P. Ježík – nesprávny popis priestupku hráča pri udelení OT-ŽK (dôvodom na 
udelenie OT-ŽK je zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie, nie priestupok v takejto 
akcii, v tomto konkrétnom prípade držanie);  

P. Ježík – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK. Komisia konštatuje, že napriek 
dôraznému varovaniu pred takýmito a podobnými nedostatkami sa ich rozhodcovia 
dopúšťajú opäť. 

Ospravedlnenia: Harajbič 26.-27.9.; Bláha k dispozícii od 21.9.; Ježík 25.9.-2.10., od 
3.10. nie je k dispozícii počas sobôt; Kroneraff 3.10., 9.-10.10., 23.-24.10.; súčasne 
zrušenie pôvodného ospravedlnenia v dňoch 30.9.-18.10. a 30.10.-1.11.  

Trénersko – metodická komisia 

Úsek vzdelávania trénerov: 

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 
organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. 
Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ 
zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu 
kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 
0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Program seminára nájdete 
na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie. 

Úsek mládeže:   

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020 

 

Dátum  Akcia (program) /miesto/ Kategória  

September: 

29.09.2020 KZ – brankárska akadémia (TJ) 

/Senec/ - mimo hráčov FA a ÚTM 

BFZ U15 

30.09.2020 KCZ BFZ U13 (TJ+MZ) /?Karlova Ves/ 

- mimo hráčov FA a ÚTM 

BFZ U13 
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Október: 

06.10.2020 KZ – brankárska akadémia (TJ) 

/Senec/ - mimo hráčov FA a ÚTM 

BFZ U13 

20.10.2020 KCZ BFZ U13 (TJ+zápas Slovan U13) 

/?/ - aj s hráčmi FA a ÚTM 

BFZ U13 

20-21.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – 

Púchov 

Kluby U12 

November: 

24.11.2020 HSM SFZ U13 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U13 

27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala 

Pezinok/ 

BFZ U13 

28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ 

s hráčmi FA 

BFZ U13 

December: 

05.12.2020 HSM SFZ U15 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U15 

 

                                             

 

 

 


