
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/25/2016 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 

Z. z. o športe 
 

Názov športovej organizácie:  Slovenský futbalový zväz 

Názov zasadajúceho orgánu:  Disciplinárna komisia 

 

 

Miesto konania zasadnutia:  Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

Deň konania zasadnutia:  15.12.2016 

Čas začiatku zasadnutia:  15:00    Čas konca zasadnutia: 18:30 

 

 

Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Soňa Gewisslerová 
 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):
1
) 

 

1. Miroslav Vlk 

2. Peter Potecký  

3. Marián Vereš 

4. Miroslav Jablonický  

5. František Lunák 

6. Peter Reisz 

7. Peter Mihál 

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

Jozef Škríba, Róbert Dadykin, Peter Vachan, Milan Bednár  

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 6 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: Nadpolovičná väčšina prítomných 

členov (5) 

Uznášaniaschopnosť: 

❏ ÁNO 

 

 

NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Schvaľovanie programu zasadnutia 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie ČK  

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie 2.ŢK 

                                                
1
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 



4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŢK 

5.  Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov 

a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:
2
) 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k všetkým bodom programu zasadnutia 

❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované: 

❏ elektronicky  

❏ v tlačenej podobe – archív SFZ 

 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH ZASADNUTIA: 
 

1. Schvaľovanie programu zasadnutia 

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

 

1. Schvaľovanie programu zasadnutia 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie ČK  

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavenie výkonu športu za 

udelenie 2. ŢK na 1 súťaţné stretnutie podľa čl. 9/2b2 DP 

4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŢK 

5. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov 

a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: DK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:      7   

PROTI:    0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie ČK  

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

U 494 – Ján Krivák / 1229649 / ŢP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – 

udretie súpera rukou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 

na 3 týţdne podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017. 

                                                
2
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 



U 495 – Mitchell Stuart Schet / 1368114 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - 

vylúčenie za HNS – vrazenie a udretie súpera rukou podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna 

sankcia – pozastavenie výkonu športu na 6 týţdňov podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, 

s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017 

U 496 – Vladimír Kukoľ / 1156233 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS –

kopnutie a skočenie na súpera podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie 

výkonu športu na 4 týţdne podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 

do 18.02.2017 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    7   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavenie výkonu športu za 

udelenie 2. ŢK na 1 súťaţné stretnutie podľa čl. 9/2b2 DP 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ: 

 

U 497 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 

11.12.2016 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    7   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŢK 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

U 498 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - od 11.12.2016 

U 499 – Miroslav Viazanko / 1130053 / ŢP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - od 11.12.2016 



U 500 – David Březina / 1374771 /  FK Senica, Fortuna liga / - od 11.12.2016 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    7   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

5. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov 

a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 501 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, 

ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi 

MŠK Ţilina – AS Trenčín ukladá podľa čl. 58/2a DP Disciplinárnu sankciu –  upozornenie 

podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U 502 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko 

klubu k U 488 a rozhodla, ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola 

Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava ukladá podľa čl. 58/2a 

DP Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.  

U 503 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 489 a rozhodla, ţe za HNS divákov (hrubé uráţlivé verbálne prejavy k farbe pleti a viere) 

počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava 

ukladá podľa čl. 58/1g DP Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 2 000 € podľa 

čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U 504 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga /  - DK berie na vedomie stanovisko 

klubu k U 486 k HNS divákov a na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia 

a priloţenej fotodokumentácie rozhodla, ţe za HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) po 

skončení stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn 

Zlaté Moravce – Vráble ukladá podľa 58/2b DP,  Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo 

výške 500 € podľa čl. 58/3 čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. 

U 505 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegovaných osôb zo 

stretnutia rozhodla, ţe za HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne nadávky voči 

R) po skončení stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava 

futbal ukladá klubu podľa čl. 48/1c DP ochranné opatrenie spočívajúce v zabezpečení zákazu 

vstupu osoby GM klubu – Peter Halabrín do priestorov umoţňujúcich styk s delegovanými 

osobami  podľa čl. 48/4 čl. 43/1,2g a čl.36/2a,b DP do konca súťaţného ročníka 2016/2017. 



U 506 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie podanie klubu k udeleniu 

ČK hráčovi Vladimír Kukoľ / 1156233 / v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak 

Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal.  

U 507 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe 

videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, ţe za HNS (drţanie pod 

bradou za krk súpera) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan 

Bratislava futbal ukladá podľa čl. 49/1a DP Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu 

športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP. Disciplinárnu sankciu si vykoná aţ po vykonaní 

Disciplinárnej sankcie uloţenej U 498.  

U 508 – Ivan Ostojić / 1262463 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe 

videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, ţe za HNS (udretie súpera do 

tváre) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

ukladá podľa čl. 49/1b DP Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne 

podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017. 

U 509 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK na 

základe zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, videozáznamu zo stretnutia 

a stanoviska KR SFZ  rozhodla, ţe za HNS menovaného (kopnutie do reklamného bannera) 

počas stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

ukladá podľa čl. 46/1b DP Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa  

čl. 46/2 a čl. 12/2 DP.  

 

U 510 – ŢP Šport Podbrezová / Fortuna liga /– DK berie na vedomie Správu delegáta zo 

stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi ŢP Šport Podbrezová – 1. FC TATRAN Prešov zo dňa 

10.12.2016 bez prijatia Disciplinárnej sankcie. 

U 511 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Juraj Vavrík) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 

riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 512 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Richard Bartoš) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 

riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods.4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 513 – DK berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek,  

na začatie disciplinárneho konania a uloţenia disciplinárneho opatrenia a pokračuje v šetrení 

veci. 

U 514 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Jakub Kosorín) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 



riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods.4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 515 – Mikuláš Radványi / 1032531 / - DK ţiada menovaného o podrobné písomné 

stanovisko k vyjadreniam do masovokomunikačných prostriedkov na adresu delegovaných 

osôb po stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

podľa čl. 71/6 DP, do 31.12.2016. 

 

FUTSAL: 

U 516 – MFsK Nitra / 1. SLF / - DK odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ  

č. U 477  nevyhovuje a predkladá ho na Odvolaciu komisiu SFZ podľa čl. 84/4 DP. 

U 517 – Peter Peciar / 1160599/ - DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-

technických konaní SF a U 492  za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola  

1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A)  ukladá podľa čl. 53/1 DP 

Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 53/2b a čl. 64/1b 

DP, od 15.12.2016 

U 518 – Peter Nemeth (VD) – DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-

technických konaní SF a U 492 za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola  

1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A) ukladá podľa čl. 53/1 DP 

Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 53/3b a čl. 64/1b 

DP, od 18.12.2016.  

U 519 – DK odstupuje U 516 a U 517 Exekutíve v oblasti športovo-technických konaní SF na 

doriešenie kontumácie stretnutia 9. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové 

Zámky (A). 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    7   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

 

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu 

podľa čl. 9/2b2 DP:  

U 494 – Ján Krivák / 1229649 / ŢP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – 

udretie súpera rukou podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu 

na 3 týţdne podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017. 

U 495 – Mitchell Stuart Schet / 1368114 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - 

vylúčenie za HNS – vrazenie a udretie súpera rukou podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna 

sankcia – pozastavenie výkonu športu na 6 týţdňov podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, 

s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017 

U 496 – Vladimír Kukoľ / 1156233 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS –

kopnutie a skočenie na súpera podľa čl. 49/1a,b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie 

výkonu športu na 4 týţdne podľa čl. 49/2b čl. 34/8 a čl. 17/8 DP, s prerušením od 11.12.2016 

do 18.02.2017 

Vylúčený po 2. ŢK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, 

podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťaţné stretnutie:   

U 497 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 

11.12.2016 

Disciplinárna sankcia po 5.ŢK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa  

čl. 37/5a DP na 1 súťaţné stretnutie:  

U 498 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - od 11.12.2016 

U 499 – Miroslav Viazanko / 1130053 / ŢP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - od 11.12.2016 

U 500 – David Březina / 1374771 /  FK Senica, Fortuna liga / - od 11.12.2016 

 

OZNAMY: 

U 501 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia rozhodla, 

ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi 

MŠK Ţilina – AS Trenčín ukladá podľa čl. 58/2a DP Disciplinárnu sankciu –  upozornenie 

podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U 502 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko 

klubu k U 488 a rozhodla, ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola 



Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava ukladá podľa čl. 58/2a 

DP Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.  

U 503 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 489 a rozhodla, ţe za HNS divákov (hrubé uráţlivé verbálne prejavy k farbe pleti a viere) 

počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava 

ukladá podľa čl. 58/1g DP Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 2 000 € podľa 

čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U 504 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga /  - DK berie na vedomie stanovisko 

klubu k U 486 k HNS divákov a na základe Správy delegovaných osôb zo stretnutia 

a priloţenej fotodokumentácie rozhodla, ţe za HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) po 

skončení stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn 

Zlaté Moravce – Vráble ukladá podľa 58/2b DP,  Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo 

výške 500 € podľa čl. 58/3 čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. 

U 505 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegovaných osôb zo 

stretnutia rozhodla, ţe za HNS GM klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne nadávky voči 

R) po skončení stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava 

futbal ukladá klubu podľa čl. 48/1c DP ochranné opatrenie spočívajúce v zabezpečení zákazu 

vstupu osoby GM klubu – Peter Halabrín do priestorov umoţňujúcich styk s delegovanými 

osobami  podľa čl. 48/4 čl. 43/1,2g a čl.36/2a,b DP do konca súťaţného ročníka 2016/2017. 

U 506 – Spartak Myjava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie podanie klubu k udeleniu 

ČK hráčovi Vladimír Kukoľ / 1156233 / v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak 

Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal.  

U 507 – Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe 

videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, ţe za HNS (drţanie pod 

bradou za krk súpera) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan 

Bratislava futbal ukladá podľa čl. 49/1a DP Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu 

športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP. Disciplinárnu sankciu si vykoná aţ po vykonaní 

Disciplinárnej sankcie uloţenej U 498.  

U 508 – Ivan Ostojić / 1262463 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK na základe 

videozáznamu, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, ţe za HNS (udretie súpera do 

tváre) v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

ukladá podľa čl. 49/1b DP Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne 

podľa čl. 49/2b a čl. 17/8 DP, s prerušením  od 11.12.2016 do 18.02.2017. 

U 509 – Vukan Savićević / 1364444 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK na 

základe zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, videozáznamu zo stretnutia 

a stanoviska KR SFZ  rozhodla, ţe za HNS menovaného (kopnutie do reklamného bannera) 

počas stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

ukladá podľa čl. 46/1b DP Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa  

čl. 46/2 a čl. 12/2 DP.  

 



U 510 – ŢP Šport Podbrezová / Fortuna liga /– DK berie na vedomie Správu delegáta zo 

stretnutia 19. kola Fortuna ligy medzi ŢP Šport Podbrezová – 1. FC TATRAN Prešov zo dňa 

10.12.2016 bez prijatia Disciplinárnej sankcie. 

U 511 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Juraj Vavrík) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 

riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 512 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Richard Bartoš) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 

riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods.4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 513 – DK berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek,  

na začatie disciplinárneho konania a uloţenia disciplinárneho opatrenia a pokračuje v šetrení 

veci. 

U 514 – DK berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov o. z . ( Jakub Kosorín) 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, ţe orgánom oprávneným na 

riešenie záväzkov po splatnosti a právomoc na uloţenie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 59 stanov SFZ a čl. 42a ods.4 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ. 

U 515 – Mikuláš Radványi / 1032531 / - DK ţiada menovaného o podrobné písomné 

stanovisko k vyjadreniam do masovokomunikačných prostriedkov na adresu delegovaných 

osôb po stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava futbal 

podľa čl. 71/6 DP, do 31.12.2016. 

 

FUTSAL: 

OZNAMY: 

U 516 – MFsK Nitra / 1. SLF / - DK odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ  

č. U 477  nevyhovuje a predkladá ho na Odvolaciu komisiu SFZ podľa čl. 84/4 DP. 

U 517 – Peter Peciar / 1160599/ - DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-

technických konaní SF a U 492  za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola  

1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A)  ukladá podľa čl. 53/1 DP 

Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 53/2b a čl. 64/1b 

DP, od 15.12.2016 

U 518 – Peter Nemeth (VD) – DK na základe stanoviska Exekutívy v oblasti športovo-

technických konaní SF a U 492 za neoprávnený štart menovaného hráča v stretnutí 8. kola  



1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové Zámky (A) ukladá podľa čl. 53/1 DP 

Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 53/3b a čl. 64/1b 

DP, od 18.12.2016.  

U 519 – DK odstupuje U 516 a U 517 Exekutíve v oblasti športovo-technických konaní SF na 

doriešenie kontumácie stretnutia 9. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra - MFK Tupperware Nové 

Zámky (A). 

 

Poučenie:  

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 

alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84 ods. 1 DP). 

 

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu 

najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. 

 

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 

stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou 

pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe. 

 

 

Predseda orgánu:                                              Zapisovateľ: 
 

 

..............................     ..................................  
Miroslav Vlk      Soňa Gewisslerová   

     

 

 

 


