
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/26/2017 

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:  Bojnice  

Deň konania zasadnutia: 05.01.2017 

Čas začiatku zasadnutia: 18:00   Čas konca zasadnutia:  19:00 

 

 

Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Soňa Gewisslerová 
 

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

 

1. Miroslav Vlk 

2. Jozef Škríba 

3. Róbert Dadykin 

4. Marián Vereš 

5. Peter Vachan  

6. František Lunák 

7. Peter Reisz 

8. Peter Mihál  

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

Peter Potecký, Miroslav Jablonický, 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 oznamov v zmysle DP 

 

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



 

 

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 oznamov v zmysle DP 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: DK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:     8   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

2. Schvaľovanie oznamov v zmysle DP 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 520 – Spartak Myjava / Fortuna liga /  – DK  na základe podnetu od ÚLK začína 

disciplinárne konanie voči klubu podľa čl. 71/1,3e,f DP za oznámenie o odstúpení zo súťaže 

Fortuna ligy v súťažnom ročníku 2016/2017. 

U 521 – Ján Krivák / 1229649 / - DK berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu U 494 

a rozhodla, že predmetné rozhodnutie potvrdzuje a podľa čl. 84/8 DP odstupuje na doriešenie 

Odvolacej komisii SFZ.  

U 522 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK obdržala rozsudok Rozhodcovského 

súdu Slovenského futbalového zväzu č. k. 29/15 RS v právnej veci Mgr. Ján Ďurčo, v zast.  

JUDr. Matúš Šaray, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 30.08.2016 a vykonateľnosť dňa 

02.09.2016. DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť 

písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Mgr. Jánom Ďurčom, v zast. JUDr. Matúš Šaray 

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



alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, 

DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie v zmysle ustanovení DP. 

U 523 – Didier Kanku / 1273293 /  – DK upozorňuje menovaného na splnenie U 469 

v termíne do 31.01.2017. 

U 524 – DK na základe U 513 žiada podávateľa podnetu (AD INVESTMENT, s. r. o. zast. 

Mgr. Peter Lukášek, advokát) o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov 

(sprostredkúvaných zmlúv uzavretých medzi AD INVESTMENT, s. r. o. a FC VSS Košice,  

a. s.) k prípadu nakoľko doteraz predložené podklady nie sú dostatočné pre rozhodnutie podľa 

čl. 71/5 DP, do 31.01.2017.  

U 525 - Mikuláš Radványi / 1032531 / - DK berie na vedomie splnenie U 515 bez prijatia 

Disciplinárnej sankcie.   

U 526 - FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe nesplnenia povinností uložených U 484 v 

právnej veci č.k. 28/15 RS Peter Kavka v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice  a  

U 485 v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice 

ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu podľa 

čl. 43/2b, 4 DP až do splnenia záväzkov uložených U 484 a U 485,od 10.01.2017. 

U 527 - Denis Duga / 1236228 / Spartak Myjava, Fortuna liga / - DK berie na vedomie 

stanovisko hráča k U 507 (došlo dňa 09.01.2017) a odkladá ho bez ďalšieho procesného 

postupu nakoľko nebolo podané v stanovenej lehote podľa čl. 84/2 DP.  

 

FUTSAL :  

OZNAMY :  

U 528 - DK obdržala podnet od člena Exekutívy SF Roberta Číka ohľadom udalostí po 

stretnutí 11.kola 1.SLF medzi družstvami MFsK Nitra - Wild Boys´02 Bratislava hraného dňa 

02. 12. 2016 a vec odstupuje na doriešenie Exekutíve SF a jej príslušným odborným 

oblastiam (Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov) so stanoviskom pre DK pri 

porušení DP, do 31.01.2017. 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:        8   

PROTI:      0 

ZDRŢAL SA:    0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 



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   

     

 

 

 

 

 


