
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/28/2016-2017 
 

ZÁPISNICA  
z hlasovania „per rollam“ Disciplinárnej komisie SFZ 

 
Názov športovej organizácie:  Slovenský futbalový zväz 

Názov zasadajúceho orgánu:  Disciplinárna komisia 

Deň konania zasadnutia:   26.01.2017 

 
 
Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Soňa Gewisslerová 
 
Členovia orgánu zúčastnení na hlasovaní „per rollam“: 1 
 

1. Miroslav Vlk 
2. Peter Potecký 
3. Jozef Škríba 
4. Róbert Dadykin 
5. Marián Vereš 
6. Miroslav Jablonický  
7. Peter Vachan 
8. František Lunák 
9. Peter Reisz 
10. Peter Mihál  
11. Milan Bednár 

 
 
Členovia orgánu nezúčastnení na hlasovaní „per rollam“:  

-  
  
Členovia orgánu zdržujúci sa hlasovania „per rollam“: 

-  
 
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 5.ŽK 
3. Schvaľovanie uznesení a ostatných 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) 

 
HLASOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH: 
 

1. Schvaľovanie programu hlasovania  
 

Navrhovaný program hlasovania: 
 

1. Schvaľovanie programu hlasovania  
2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie 5.ŽK 
3. Schvaľovanie uznesení a ostatných oznamov v zmysle DP  

 
 
NÁVRH UZNESENIA: DK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:       11   
PROTI:      0 
ZDRŽAL SA:    0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
 

❏ ELEKTRONICKÝM HLASOVANÍM  BOL NAVRHOVANÝ PROGRAM HLASOVANIA 
SCHVÁLENÝ 

 
2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu  za 

udelenie 5. ŽK  
  
NÁVRH UZNESENÍ:  
 
U 535 – Marconi De Lima Batista / 1383958 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 21.01.2017 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:        11   
PROTI:      0 
ZDRŽAL SA:    0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
 

❏ ELEKTRONICKÝM HLASOVANÍM BOLI UZNESENIA SCHVÁLENÉ 
 

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



 
3. Schvaľovanie uznesení a ostatných oznamov v zmysle DP  
 

U 532 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie podnet od ÚLK označený ako Doplnenie 
podania na disciplinárne opatrenia vzhľadom k odstúpeniu družstva klubu Spartaka Myjava 
z Fortuna ligy sezóna 2016/2017 a pokračuje v šetrení veci voči klubu za oznámenie 
o odstúpení zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017.  

U 533 – Denis Duga / 1236228 / - DK berie na vedomie podnet označený ako Reklamácia 
odvolania, ktoré považuje z hľadiska obsahu za odvolanie voči U 527 a rozhodla, že v plnom 
rozsahu odvolaniu vyhovuje, nakoľko odvolanie voči U 507 bolo podané v stanovenej lehote 
podľa čl. 84/2 DP . 

U 534 – Denis Duga / 1236228 / - DK v nadväznosti na U 533 odvolaniu voči rozhodnutiu 
U 507 nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.  

U 536  – Ján Krivočenko / 1147687/ Futsal Team Levice , 1. SLF / –  DK berie na vedomie 
stanovisko k U 530 a rozhodla, že za HNS menovaného (vykázanie z lavičky za opakovaný 
neoprávnený vstup na HP) počas stretnutia 13. kola 1.SFL medzi Futsal Team Levice  – MIBA 
Banská Bystrica ukladá podľa čl. 48/1a DP Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 48/2a 
a čl. 10 DP.  

U 537 – Peter Budáč / 1038563 / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada 
menovaného o predloženie vyčíslenia výšky škody a kópiu dokladu o oznámení na PZ SR v 
súvislosti s poškodením osobného motorového vozidla po stretnutí 14. kola 1.SLF medzi MFsK 
Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A) odohraného dňa 20. 01. 2017, do 01.02.2017. 

U 538 – MFsK Nitra / 1. SLF / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia 
delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub 
o podrobné písomné stanovisko k NS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí  
14. kola 1.SLF medzi MFsK Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A) k nedôslednému plneniu si 
povinností hlavného usporiadateľa v stretnutí v súlade s RS vo futsale pre ročník 2016-2017 
a k poškodeniu osobného motorového vozidla rozhodcu  po stretnutí podľa čl. 71/1,3a,b DP , 
do 01.02.2017. 

 
NÁVRH UZNESENÍ:  
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:        11   
PROTI:      0 
ZDRŽAL SA:    0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
 

❏ ELEKTRONICKÝM HLASOVANÍM BOLI UZNESENIA SCHVÁLENÉ 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 



ZOZNAM UZNESENÍ: 
 

OZNAMY :  

U 532 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie podnet od ÚLK označený ako Doplnenie 
podania na disciplinárne opatrenia vzhľadom k odstúpeniu družstva klubu Spartaka Myjava 
z Fortuna ligy sezóna 2016/2017 a pokračuje v šetrení veci voči klubu za oznámenie 
o odstúpení zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017.  

U 533 – Denis Duga / 1236228 / - DK berie na vedomie podnet označený ako Reklamácia 
odvolania, ktoré považuje z hľadiska obsahu za odvolanie voči U 527 a rozhodla, že v plnom 
rozsahu odvolaniu vyhovuje, nakoľko odvolanie voči U 507 bolo podané v stanovenej lehote 
podľa čl. 84/2 DP . 

U 534 – Denis Duga / 1236228 / - DK v nadväznosti na U 533 odvolaniu voči rozhodnutiu 
U 507 nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.  

 
FUTSAL :  

Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa  
čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:  

U 535 – Marconi De Lima Batista / 1383958 / ŠK Makroteam Žilina, 1.SLF / - od 
21.01.2017 

OZNAMY: 

U 536  – Ján Krivočenko / 1147687/ Futsal Team Levice , 1. SLF / –  DK berie na vedomie 
stanovisko k U 530 a rozhodla, že za HNS menovaného (vykázanie z lavičky za opakovaný 
neoprávnený vstup na HP) počas stretnutia 13. kola 1.SFL medzi Futsal Team Levice  – MIBA 
Banská Bystrica ukladá podľa čl. 48/1a DP Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 48/2a 
a čl. 10 DP.  

U 537 – Peter Budáč / 1038563 / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada 
menovaného o predloženie vyčíslenia výšky škody a kópiu dokladu o oznámení na PZ SR v 
súvislosti s poškodením osobného motorového vozidla po stretnutí 14. kola 1.SLF medzi MFsK 
Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A) odohraného dňa 20. 01. 2017, do 01.02.2017. 

U 538 – MFsK Nitra / 1. SLF / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia 
delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub 
o podrobné písomné stanovisko k NS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí  
14. kola 1.SLF medzi MFsK Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A) k nedôslednému plneniu si 
povinností hlavného usporiadateľa v stretnutí v súlade s RS vo futsale pre ročník 2016-2017 
a k poškodeniu osobného motorového vozidla rozhodcu  po stretnutí podľa čl. 71/1,3a,b DP , 
do 01.02.2017. 



 

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   
   
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


