
Mikuláš  B O J K O  (19. 8. 1936) 
 

Na ocenenie navrhnutý BFZ, za dlhoročnú činnosť v prospech 

futbalu v bratislavskom regióne a pri príležitosti jeho životného 

jubilea – 80 rokov. 

Dlhoročný sekretár BFZ a ObFZ Bratislava–vidiek, ktorý 

svojou prácou a skúsenosťami významne prispel k rozvoju 

futbalu v bratislavskom regióne. 

Je držiteľom Ceny fair – play MUDr. Ivana Chodáka, striebor- 

ného odznaku SFZ i  pamätného listu predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja.  
 

p. Mikuláš BOJKO je hosťom dnešnej konferencie SFZ 

a ocenenie si prevezme osobne. 
 

Milan  B R Ó D Y (21. 7. 1946) 
 

Na ocenenie navrhnutý BFZ, za dlhoročnú činnosť v pros- 

pech slovenského a bratislavského futbalu a pri príležitosti 

jeho životného jubilea – 70 rokov. 

S futbalom začal ako 10 ročný, pričom prešiel viacerými 

bratislavskými klubmi, vojenčil v RH Znojmo. Od roku 1976  

rozhodca slovenských republikových súťaží, v ktorých pôsobil 

17 rokov (najdlhšie zo všetkých slovenských rozhodcov) a 8 

rokov pôsobil ako delegát – pozorovateľ R v Corgoň lige.    
 

p. Milan BRÓDY je hosťom dnešnej konferencie SFZ 

a ocenenie si prevezme osobne. 

 
 

 

Vladimír  G A V A L I E R  (14. 12. 1946) 
 

Na ocenenie navrhnutý VsFZ, za dlhoročnú funkcionársku 

činnosť vo VsFZ a pri príležitosti jeho životného jubilea – 70 

rokov. 

Po skončení hráčskej kariéry v  roku 1981 pôsobil ako 

rozhodca a delegát – pozorovateľ rozhodcov v regionálnych 

a republikových súťažiach. Dlhoročný člen viacerých komisií 

ObFZ Poprad a VsFZ, bol taktiež členom Rady VsFZ 

a podpredsedom Popradského FZ. 
 

p. Vladimír GAVALIER je delegátom dnešnej konferencie 

SFZ a ocenenie si prevezme osobne. 
 

 

MUDr. Bartolomej  M A G Y A R  (8. 10. 1946) 
 

Na ocenenie navrhnutý VsFZ, za dlhoročnú činnosť vo VsFZ 

a pri príležitosti jeho životného jubilea – 70 rokov. 

Futbal hrával aktívne na regionálnej úrovni. Dlhoročne pôsobil 

vo funkcii predsedu ZdK VsFZ a ako klubový lekár viacerých 

klubov východoslovenského regiónu (napr. VSŽ Košice, 

Ličartovce, MFK a VSS Košice). V roku 2006  držiteľ Ceny fair 

– play MUDr. Ivana Chodáka, za záchranu ľudského života, 

po zrážke brankára a hráča v stretnutí.  
 

MUDr. Bartolomej MAGYAR je hosťom dnešnej konferencie 

SFZ a ocenenie si prevezme osobne. 


