
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2022 
v sídle BFZ, Súmračná 27 

 

Prítomní: Juraj Jánošík, Pavel Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár , Dominik Tóth, 
Ľudovít Szabo, Daniel Báchor (Od bodu 7), Michal Smolák, Marián Dobrovský (Od 
bodu 6), Ján Farbula 

Pozvaní: Ondrej Trnovský, Dušan Štofík, Ladislav Jakubec 

Program zasadnutia: 

1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 

2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 

3, Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 
2022/2023 

4, Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2022/2023 – p. 
Štofík 

5, Schválenie termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2022/2023 – p. Štofík 

6, Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ v kategórii seniorov – p. 
Jánošík 

7, Schválenie návrhu odmien RaD BFZ od súťažného ročníka 2022/2023 – p. Smolák, 
Trnovský 

8, Schválenie zakúpenia lôpt pre súťaže BFZ v kategóriách  seniorov, dorastu a žiakov pre 
súťažný ročník 2022/2023 – p. Farbula 

9, Schválenie udelenia ocenení pre OFK D. Lužná, ŠK Závod  a OŠK Slovenský Grob – p. 
Jánošík 

10, Schválenie poverenia predsedu BFZ a podpredsedov BFZ k rokovaniu ohľadne nového 
sídla BFZ – p. Jánošík 

11, Schválenie názvu súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 2022/2023 – p. 
Farbula 

12, Informácia z pracovného stretnutia predsedov, podpredsedov a vedúcich sekretárov RFZ 
vo Vyhniach, konaného dňa 26.04.2022 

13, Informácia z VV SFZ, konaného dňa 03.05.2022 

14, Rôzne  

15, Záver 

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu 

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.  

Predseda predložil na schválenie program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý 
a zaslaný členom VV BFZ. 

VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 



K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/2 (Finále pohára BFZ) trvá, Uzn. 1/3 ( Paušálne 
náhrady pre odborné komisie) trvá,  

VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

K bodu 3: Schválenie štartovného vkladu do súťaží BFZ v kategórii seniorov pre 
súťažný ročník 2022/2023 

Bod programu uviedol predseda BFZ p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh štartovného 
vkladu pre súťaže seniorov v súťažnom ročníku 2022/2023 nasledovne 

Majstrovstvá regiónu – IV. liga BFZ – 500 € 

V.liga BFZ – 300 € 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 1/4 

VV BFZ schvaľuje štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ v súťažnom ročníku 
2022/2023 tak, ako bol navrhnutý predsedom BFZ : 

Majstrovstvá regiónu – IV.liga BFZ – 500€ 

V. liga BFZ – 300€ 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za:  7 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 4: Schválenie termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 
2022/2023  

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK, ktorý členom VV 
BFZ predložil návrh termínu podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 
2022/2023. ŠTK BFZ navrhuje zasielanie výhradne elektronickou prihláškou do 
súťaží prostredníctvom ISSF systému do termínu 30.06.2022 do 23:59 hod. Po 
zaevidovaní prihlášok následne ŠTK BFZ predloží VV BFZ návrh zaradenia družstiev 
do jednotlivých súťaží v zmysle prihlášok. 

Uznesenie č. 2/4 

VV BFZ schvaľuje termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 
2022/2023 výhradne elektronickou prihláškou do súťaží prostredníctvom ISSF 
systému do termínu 30.06.2022 do 23:59 hod. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 5: Schválenie termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 2022/2023 

Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi ŠTK BFZ p. Štofíkovi, 
ktorý predložil na schválenie návrh termínovej listiny súťaží BFZ pre súťažný ročník 
2022/2023. Informoval členov VV BFZ, že TL pre súťaž U17 bude zosúladená 
s termínmi súťaže U19 po zaevidovaní prihlášok do súťaži.  

Uznesenie č. 3/4 



VV BFZ schvaľuje termínovú listinu súťaží BFZ s pripomienkou predsedu ŠTK BFZ 
k súťaži U17. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 6: Schválenie finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ v kategórii 
seniorov 

Bod programu otvoril p. Jánošík. Predložil členom VV BFZ návrh na schválenie 
finančnej odmeny pre víťaza a finalistu pohára BFZ nasledovne: 

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ 

Porazený finalista pohára BFZ -  finančná odmena 500€ 

Uznesenie č. 4/4 

VV BFZ schvaľuje  finančnú odmenu pre víťaza a porazeného finalistu pohára BFZ 
v kategórii seniorov tak, ako boli predložené. 

Víťaz pohára BFZ – finančná odmena 700€ + dresy značky Adidas  

Porazený finalista pohára BFZ -  finančná odmena 500€ + dresy značky MEVA 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  7 

Za: 7  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 7 : Schválenie návrhu odmien R a D BFZ od súťažného ročníka 2022/2023 

Bod programu otvoril p. Jánošík , ktorý odovzdal slovo predsedovi K R a D BFZ p. 
Smolákovi a predsedovi EK BFZ p. Trnovskému, ktorý predložili návrh na schválenie 
odmien R a D BFZ od súťažného ročníka 2022/2023. Po diskusii bolo prijaté 
uznesenie 

Uznesenie č. 5/4 

VV BFZ schvaľuje odmeny R a D BFZ od súťažného ročníka 2022/2023 tak, ako boli 

navrhnuté 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 8: Schválenie zakúpenia lôpt pre súťaže BFZ v kategóriách  seniorov, dorastu 
a žiakov pre súťažný ročník 2022/2023 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík. Odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ 
p. Farbulovi, ktorý predložil návrh na zakúpenie lôpt pre súťažné stretnutia BFZ v kategórii 
seniorov, dorastu a žiakov na súťažný ročník 2022/2023. Po diskusii bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 6/4 

VV BFZ schvaľuje zakúpenie lôpt pre súťažné stretnutia BFZ v kategórii seniorov, dorastu 
U19 a U17 a žiakov U15 a U13 na súťažný ročník 2022/2023. 

 Hlasovanie: 



Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za: 8  , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 9: Schválenie udelenia ocenení pre OFK D. Lužná, ŠK Závod  a OŠK 
Slovenský Grob 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík. Pri príležitosti výročí založenia futbalu v D. 
Lužnej , Slovenskom Grobe, Závode a v Gajaroch navrhuje udeliť menovaným klubom 
plaketu BFZ a tiež individuálne ocenenia pre funkcionárov, ktorí pôsobia alebo pôsobil 
v menovaných kluboch. Po diskusii bolo prijaté uznesenie: 

Uznesenie č. 7/4 

VV BFZ schvaľuje udelenie pamätných plakiet a plakiet pre funkcionárov pri príležitosti výročí 
založenia FK v D. Lužnej, Slovenskom Grobe, Závode a v Gajaroch 

 Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 10: Schválenie poverenia predsedu BFZ a podpredsedov BFZ k rokovaniu 
ohľadne nového sídla BFZ 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík. Navrhol poveriť predsedu BFZ a oboch 
podpredsedov k rokovaniu ohľadne nového sídla BFZ. Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 8/4 

VV BFZ poveruje predsedu BFZ p. Jánošíka a podpredsedov BFZ pp. Baxu a Derkaya 
rokovaním ohľadne nového sídla BFZ.  

 Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 11: Schválenie názvu súťaží BFZ v kategórii seniorov pre súťažný ročník 
2022/2023 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ 
p. Farbulovi, ktorý predložil návrh na schválenie názvu súťaží BFZ od súťažného ročníka 
2022/2023. Návrh vzišiel z rokovania zástupcov RFZ vo Vyhniach dňa 26.04.2022 a zhodli 
sa na ňom všetci prítomní zástupcovia RFZ. Názvy súťaží od súťažného ročníka navrhuje 
nasledovne: 

Seniori 

Majstrovstvá regiónu Bratislava – IV. liga 

V. liga BFZ 

Po diskusii bolo prijaté uznesenie 

Uznesenie č. 9/4 

VV BFZ schvaľuje názvy súťaží BFZ od súťažného ročníka 2022/2023 v kategórii seniorov, 
dorastu a žiakov tak, ako boli navrhnuté   

Seniori 

Majstrovstvá regiónu – IV. liga 

V. liga BFZ 



Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 12: Informácia z pracovného stretnutia predsedov, podpredsedov a vedúcich 
sekretárov RFZ vo Vyhniach, konaného dňa 26.04.2022 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ 
p. Farbulovi, ktorý členom VV BFZ podal informáciu z pracovného stretnutia predsedov, 
podpredsedov a vedúcich sekretárov RFZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.04.2022 vo Vyhniach. 

VV BFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia predsedov, podpredsedov 
a vedúcich sekretárov RFZ, konaného 26.04.2022 

K bodu 13: Informácia z VV SFZ, konaného dňa 03.05.2022 

Bod programu otvoril predseda BFZ p. Jánošík a sám podal členom VV BFZ informáciu z VV 
SFZ, konaného dňa 03.05.2022. 

VV BFZ berie na vedomie informáciu z VV SFZ, konaného dňa 03.05.2022 

K bodu 14: Rôzne 

VV berie na vedomie 

• Zakúpenie knižnej publikácie „ V rytme tanga“ 

• Informáciu o žiadosti ŠK Igram na zakúpenie prenosných bránok na 
BSK 

• Informáciu o turnaji výberov U 12 pri príležitosti 100. výročia založenia 
organizovaného futbalu v Bratislavskej župe 

• Informáciu o účasti výberu BFZ U14 na medzinárodnom turnaji 
v Belehrade v termíne 13 - 15.5 

Predseda navrhol vytvorenie pracovnej skupiny v pôsobnosti Bratislavského regiónu 
k novému projektu futbalovej infraštruktúry na obdobie 2023-2032. Predseda BFZ 
navrhol pracovnú skupinu v zložení: Pavel Derkay a Ján Palenčár za ObFZ 
Bratislava – mesto a Miroslav Baxa a Ľudovít Szabo za ObFZ Bratislava – vidiek 
a Ladislav Jakubec ako poradca predsedu BFZ. 

Uznesenie č. 10/4 

VV BFZ schvaľuje pracovnú skupinu k novému projektu futbalovej infraštruktúry na obdobie 
2023-2032  v zložení, ako bol navrhnutý predsedom BFZ 

Pavel Derkay a Ján Palenčár za ObFZ Bratislava – mesto a Miroslav Baxa a Ľudovít 
Szabo za ObFZ Bratislava – vidiek a Ladislav Jakubec ako poradca predsedu BFZ. 

Hlasovanie: 

Počet prítomných v čase hlasovania:  8 

Za:  8 , Proti : 0   , Zdržal sa: 0 

K bodu 15: Záver 

Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí, 
konštruktívne rokovanie a ukončil ho. 

Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa  06.06.2022 o 14:00 v Senci.  



 

Bratislava, 10.05.2022             Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ 


