
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/23/2016 

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:  01.12.2016 

Čas začiatku zasadnutia:  15:00    Čas konca zasadnutia: 16:30 

 

 

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. Miroslav Jablonický  

6. František Lunák 

7. Peter Reisz 

8. Peter Mihál 

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

Peter Potecký, 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 2.ŢK 

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

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

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



4. 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 pozastavenie výkonu športu za 

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

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

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

4. 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:     8   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavenie výkonu športu za 

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

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

U 461 – Daniel Turyna / 1374772 / FK Senica, Fortuna liga / - od 27.11.2016 

U 475 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, I. SLF - od 26.11.2016 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

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



ZA:    8   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

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

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

 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ: 

 

U 462 – František Kubík / 1181956 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 

27.11.2016 

U 463 – Ernest Olivier Mabouka Massoussi / 1255351 / MŠK Ţilina, Fortuna liga / - od 

27.11.2016  

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    8   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

3. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania 

divákov a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 464 – Spartak Myjava / Fortuna liga / – DK na základe U 453 rozhodla, ţe za HNS GM 

klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke stretnutia 

16. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – MŠK Ţilina ukladá podľa čl. 48/1c a čl. 36/2a 

DP Disciplinárnu sankciu – finančnú  pokutu vo výške 600 € podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.  

U 465 – 1. FC Tatran Prešov / Fortuna liga /  – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 454 a rozhodla, ţe za HNS divákov (vniknutie diváka do ihriska (HP) a vhadzovanie 

predmetov na AR1) počas a po stretnutí 16. kola Fortuna ligy medzi 1.FC Tatran Prešov – FC 

Spartak Trnava ukladá podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d,f DP Disciplinárnu sankciu – finančnú 

pokutu vo výške 600 € podľa čl. 57/2 čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 



U 466 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 455 a rozhodla, ţe za HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) a HNS diváka – Abdul Besir 

Čako (vulgárne výroky a uráţky voči DPR a DS) ukladá podľa čl. 58/2a,b DP ochranné 

opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Abdul Besir Čako 

do VIP priestorov klubu počas majstrovských stretnutí II. ligy podľa čl. 43/2g DP, do konca 

súťaţného ročníka 2016/2017 a Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € 

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

U 467 – Celestine Chukwuebuka Lazarus / 1381050 / MFK Zemlín Michalovce, Fortuna 

liga / – DK na základe uznesenia KR SFZ č. ULK-KR-2016/2017-0004 a na základe 

vlastných zistení upúšťa od uloţenia Disciplinárnej sankcie menovanému po udelení 2.ŢK 

v stretnutí 17. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín 

Michalovce podľa čl. 78/2 DP.  

 

U 468 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína 

disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne 

pokriky) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi MŠK Ţilina – ŠK Slovan Bratislava 

futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 07.12.2016 

U 469 – Didier Kanku / 1273293 / - DK na základe podnetu klubu FC Nitra začína 

disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3g DP a ţiada o podrobné písomné 

stanovisko k veci na základe výzvy, ktorá bude doručená na e-mailovú adresu 

maitrekanku@yahoo.fr v termíne do 15.12.2016. 

U 470 – FC VSS Košice / II. liga / – DK obdrţala rozsudok Rozhodcovského súdu 

Slovenského futbalového zväzu č. k. 28/15 RS v právnej veci Peter Kavka, v zast. JUDr. Peter 

Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol právoplatnosť 

dňa 23.08.2016 a vykonateľnosť dňa 26.08.2016. DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od 

uverejnenia tohto rozhodnutia predloţiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Petrom 

Kavkom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlţnej finančnej čiastky. V 

prípade nesplnenia uloţených povinností, DK pristúpi k uloţeniu Disciplinárnej sankcie v 

zmysle ustanovení DP. 

U 471 – FC VSS Košice / II. liga / – DK obdrţala rozsudok Rozhodcovského súdu 

Slovenského futbalového zväzu č. k. 20/15 RS v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. 

JUDr. Peter Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol 

právoplatnosť dňa 03.10.2016 a vykonateľnosť dňa 06.10.2016. DK ukladá klubu povinnosť 

do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predloţiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s 

Ľubomírom Korijkovom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlţnej finančnej 

čiastky. V prípade nesplnenia uloţených povinností, DK pristúpi k uloţeniu Disciplinárnej 

sankcie v zmysle ustanovení DP. 

U 472 – DK berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci č. k. 

29/15 RS Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray a ţiada podávateľa podnetu o predloţenie 

mailto:maitrekanku@yahoo.fr


právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci podľa čl. 71/6 DP, do 

07.12.2016  

U 473 – MŠK Ţeliezovce – DK berie na vedomie ţiadosť klubu MŠK Ţeliezovce 

o vyrovnanie výchovného za hráča Erik Mikeš / 1273702 / s klubom AS Trenčín. DK 

oznamuje, ţe finančné vyrovnanie výchovného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie 

sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.  

U 474 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie ţiadosť klubu 

k U 285 a U 286 a v súvislosti s U 348 a U 349 rozhodla, ţe ţiadosť o predĺţenie lehoty na 

splnenie záväzku v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Baţík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a 

FK Dukla, a.s. a v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Baţík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a 

FK Dukla, a.s. zamieta. DK zároveň ukladá predbeţné ochranné opatrenie spočívajúce 

v zákaze transferov hráčov do klubu podľa čl.  43/2b,4 DP aţ do splnenia záväzku uloţeného 

podľa U 285 a U 286. 

U 476 – Peter Nemeth (VD) / MFsK Nitra, 1. SLF / –  DK berie na vedomie stanovisko 

k U 458 a rozhodla, ţe za HNS (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne uráţky voči R) 

v stretnutí 9.kola 1.SFL medzi MIBA Banská Bystrica – MFsK Nitra ukladá podľa čl. 48/1c 

DP Disciplinárnu sankciu  – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho druţstva a zákaz vstupu 

do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 

1 mesiac podľa čl. 16/1,2 čl. 19/1 čl. 36/2a,h a čl. 48/2b DP, od 17.11.2016. DK zároveň ruší 

predbeţné ochranné opatrenie uloţené U 458. 

U 477 – MFsK Nitra / 1.SLF /– DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, ţe za 

HNS divákov (vulgárne  a uráţlivé pokriky na adresu R a riadiaci orgán) počas a po stretnutí 

9. kola 1. SLF medzi MIBA Banská Bystrica – MFsK Nitra ukladá podľa čl. 58/1a DP 

Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.  

U 478 – MIBA Banská Bystrica /1.SLF/ - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, 

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu rozhodla, ţe za HNS 

divákov (vhodenie plechovky na HP v prerušenej hre, vzájomné hrubé uráţky ) v stretnutí 10. 

kola medzi MIBA Banská Bystrica – FK Dragons Podolie ukladá podľa čl. 58/1a,f DP 

Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. DK zároveň ukladá ochranné 

opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie 

obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov klubu podľa čl. 43/1 a čl. 43/2h DP. 

U 479 – DK na základe podnetu člena Exekutívy SF, DK ţiada ŠTK SF o zaslanie 

podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Nitry Petra Peciara 

/1160599/ v nadväznosti na U 322 (pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 13.10.2016), 

do 7.12.2016.  

 U 480 – ŠK Pinerola Bratislava / 1. SFL /  – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a  

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie a ţiada klub o 

podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera – Ladislav Mikita (verbálne vulgárne 



výroky voči R) počas stretnutia 11. kola 1.SFL medzi Futsal Team Levice (A) – ŠK Pinerola 

Bratislava podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 07.12.2016 

 

 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    8   

PROTI:   0 

ZDRŢAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

 

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 461 – Daniel Turyna / 1374772 / FK Senica, Fortuna liga / - od 27.11.2016 

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

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

U 462 – František Kubík / 1181956 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 

27.11.2016 

U 463 – Ernest Olivier Mabouka Massoussi / 1255351 / MŠK Ţilina, Fortuna liga / - od 

27.11.2016  

 

OZNAMY: 

U 464 – Spartak Myjava / Fortuna liga / – DK na základe U 453 rozhodla, ţe za HNS GM 

klubu – Peter Halabrín (verbálne vulgárne výroky voči R) v polčasovej prestávke stretnutia 

16. kola Fortuna ligy medzi Spartak Myjava – MŠK Ţilina ukladá podľa čl. 48/1c a čl. 36/2a 

DP Disciplinárnu sankciu – finančnú  pokutu vo výške 600 € podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.  

U 465 – 1. FC Tatran Prešov / Fortuna liga /  – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 454 a rozhodla, ţe za HNS divákov (vniknutie diváka do ihriska (HP) a vhadzovanie 

predmetov na AR1) počas a po stretnutí 16. kola Fortuna ligy medzi 1.FC Tatran Prešov – FC 

Spartak Trnava ukladá podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d,f DP Disciplinárnu sankciu – finančnú 

pokutu vo výške 600 € podľa čl. 57/2 čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 



U 466 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 455 a rozhodla, ţe za HNS divákov (pouţitie pyrotechniky) a HNS diváka – Abdul Besir 

Čako (vulgárne výroky a uráţky voči DPR a DS) ukladá podľa čl. 58/2a,b DP ochranné 

opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Abdul Besir Čako 

do VIP priestorov klubu počas majstrovských stretnutí II. ligy podľa čl. 43/2g DP, do konca 

súťaţného ročníka 2016/2017 a Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € 

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

U 467 – Celestine Chukwuebuka Lazarus / 1381050 / MFK Zemlín Michalovce, Fortuna 

liga / – DK na základe uznesenia KR SFZ č. ULK-KR-2016/2017-0004 a na základe 

vlastných zistení upúšťa od uloţenia Disciplinárnej sankcie menovanému po udelení 2.ŢK 

v stretnutí 17. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín 

Michalovce podľa čl. 78/2 DP.  

 

U 468 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína 

disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne 

pokriky) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi MŠK Ţilina – ŠK Slovan Bratislava 

futbal podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 07.12.2016 

U 469 – Didier Kanku / 1273293 / - DK na základe podnetu klubu FC Nitra začína 

disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3g DP a ţiada o podrobné písomné 

stanovisko k veci na základe výzvy, ktorá bude doručená na e-mailovú adresu 

maitrekanku@yahoo.fr v termíne do 15.12.2016. 

U 470 – FC VSS Košice / II. liga / – DK obdrţala rozsudok Rozhodcovského súdu 

Slovenského futbalového zväzu č. k. 28/15 RS v právnej veci Peter Kavka, v zast. JUDr. Peter 

Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol právoplatnosť 

dňa 23.08.2016 a vykonateľnosť dňa 26.08.2016. DK ukladá klubu povinnosť do 7 dní od 

uverejnenia tohto rozhodnutia predloţiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Petrom 

Kavkom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlţnej finančnej čiastky. V 

prípade nesplnenia uloţených povinností, DK pristúpi k uloţeniu Disciplinárnej sankcie v 

zmysle ustanovení DP. 

U 471 – FC VSS Košice / II. liga / – DK obdrţala rozsudok Rozhodcovského súdu 

Slovenského futbalového zväzu č. k. 20/15 RS v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. 

JUDr. Peter Majerník, advokát so sídlom Floriánska 16, 040 01 Košice, ktorý nadobudol 

právoplatnosť dňa 03.10.2016 a vykonateľnosť dňa 06.10.2016. DK ukladá klubu povinnosť 

do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predloţiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s 

Ľubomírom Korijkovom, v zast. JUDr. Peter Majerník alebo doklad o úhrade dlţnej finančnej 

čiastky. V prípade nesplnenia uloţených povinností, DK pristúpi k uloţeniu Disciplinárnej 

sankcie v zmysle ustanovení DP. 

U 472 – DK berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci č. k. 

29/15 RS Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray a ţiada podávateľa podnetu o predloţenie 

mailto:maitrekanku@yahoo.fr


právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci podľa čl. 71/6 DP, do 

07.12.2016  

U 473 – MŠK Ţeliezovce – DK berie na vedomie ţiadosť klubu MŠK Ţeliezovce 

o vyrovnanie výchovného za hráča Erik Mikeš / 1273702 / s klubom AS Trenčín. DK 

oznamuje, ţe finančné vyrovnanie výchovného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie 

sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.  

U 474 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie ţiadosť klubu 

k U 285 a U 286 a v súvislosti s U 348 a U 349 rozhodla, ţe ţiadosť o predĺţenie lehoty na 

splnenie záväzku v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Baţík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a 

FK Dukla, a.s. a v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Baţík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a 

FK Dukla, a.s. zamieta. DK zároveň ukladá predbeţné ochranné opatrenie spočívajúce 

v zákaze transferov hráčov do klubu podľa čl.  43/2b,4 DP aţ do splnenia záväzku uloţeného 

podľa U 285 a U 286. 

 

FUTSAL: 

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 475 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, I. SLF - od 26.11.2016 

 OZNAMY: 

U 476 – Peter Nemeth (VD) / MFsK Nitra, 1. SLF / –  DK berie na vedomie stanovisko 

k U 458 a rozhodla, ţe za HNS (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne uráţky voči R) 

v stretnutí 9.kola 1.SFL medzi MIBA Banská Bystrica – MFsK Nitra ukladá podľa čl. 48/1c 

DP Disciplinárnu sankciu  – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho druţstva a zákaz vstupu 

do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 

1 mesiac podľa čl. 16/1,2 čl. 19/1 čl. 36/2a,h a čl. 48/2b DP, od 17.11.2016. DK zároveň ruší 

predbeţné ochranné opatrenie uloţené U 458. 

U 477 – MFsK Nitra / 1.SLF /– DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, ţe za 

HNS divákov (vulgárne  a uráţlivé pokriky na adresu R a riadiaci orgán) počas a po stretnutí 

9. kola 1. SLF medzi MIBA Banská Bystrica – MFsK Nitra ukladá podľa čl. 58/1a DP 

Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.  

U 478 – MIBA Banská Bystrica /1.SLF/ - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, 

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu rozhodla, ţe za HNS 

divákov (vhodenie plechovky na HP v prerušenej hre, vzájomné hrubé uráţky ) v stretnutí 10. 

kola medzi MIBA Banská Bystrica – FK Dragons Podolie ukladá podľa čl. 58/1a,f DP 

Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. DK zároveň ukladá ochranné 

opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie 

obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov klubu podľa čl. 43/1 a čl. 43/2h DP. 



U 479 – DK na základe podnetu člena Exekutívy SF, DK ţiada ŠTK SF o zaslanie 

podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Nitry Petra Peciara 

/1160599/ v nadväznosti na U 322 (pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 13.10.2016), 

do 7.12.2016.  

 U 480 – ŠK Pinerola Bratislava / 1. SFL /  – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a  

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch začína disciplinárne konanie a ţiada klub o 

podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera – Ladislav Mikita (verbálne vulgárne 

výroky voči R) počas stretnutia 11. kola 1.SFL medzi Futsal Team Levice (A) – ŠK Pinerola 

Bratislava podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 07.12.2016 

 

 

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   

     

 

 


