
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/33/2016-2017 

 

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:  Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

Deň konania zasadnutia: 02.03.2017 

Čas začiatku zasadnutia:  15:00   Čas konca zasadnutia:  17:15 

 

 

Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Soňa Gewisslerová 
 

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

 

1. Miroslav Vlk 

2. Peter Potecký 

3. Jozef Škríba 

4. Róbert Dadykin 

5. Marián Vereš 

6. Miroslav Jablonický 

7. František Lunák 

8. Peter Reisz 

9. Peter Mihál 

 

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

Peter Vachan, Milan Bednár  

 

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 6 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: Nadpolovičná väčšina prítomných 

členov (5) 

Uznášaniaschopnosť: 

❏ ÁNO 

 

 

 

 

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



NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

 

1. Schvaľovanie programu zasadnutia 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŽK 

3. 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 5 

napomenutí ŽK 

3. 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:      9   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŽK 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 578 – Peter Kleščík / 1169175 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

 

U 579 – Boris Godál / 1157116 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

U 580 – Nikolas Špalek / 1281425 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

U 581 – Kamil Kuzma / 1165321 /  ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - 26.02.2017 

U 582 – Daniel Turyna / 1374772 / FK Senica, Fortuna liga / - 26.02.2017  

U 594 – Adrian Lysák / 1249682 / FTVŠ UK Bratislava, 1.SLF /  – od 25.02.2017 

U 595 – Ján Tuka / 1256852 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / – od 26.02.2017 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:      9   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

3. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov 

a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

U 583 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / –  DK na základe Správy delegáta 

zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej 

fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko 

k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 21. 

kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – 1. FC TATRAN Prešov podľa  

čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.03.2017. 

U 584 – AS Trenčín / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a 

Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie 

a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne 



pokriky voči R) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal –  

AS Trenčín podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.03.2017. 

U 585 – FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe splnenia 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.s.  

a U 485 v právnej veci č. k. 20/15 Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS 

Košice, a. s. ruší predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze transferov hráčov do 

klubu, od 27.02.2017. 

U 586 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe splnenia povinností uložených 

U 285 v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Bažík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, 

a. s. a U 286 v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Bažík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK 

Dukla, a. s. ruší predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, 

od 28.02.2017. 

U 587 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie U 522 v právnej 

veci č. k. 29/15 RS Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray c/a FK Dukla, a. s.  

U 588 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie U 563 a ruší 

ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti, od 28.02.2017.  

U 589 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie odvolanie klubu voči U 561 a rozhodla, že 

odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a podľa čl. 84/8 DP vec predkladá na rozhodnutie 

Odvolacej komisii SFZ.  

U 590 – Vladimír Kukoľ / 1156233 /  – berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 496 a rozhodla, že žiadosť zamieta. 

U 591 – Ján Krivák / 1229649 / - berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 494 a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od 

výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.  

U 592 – DK berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek 

na začatie disciplinárneho konania a uloženie disciplinárneho opatrenia a žiada podávateľa 

podnetu o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov (sprostredkúvaných zmlúv 

uzavretých priamo medzi FC VSS Košice, a. s. a trénermi) k prípadu nakoľko doteraz 

predložené podklady nie sú dostatočné pre rozhodnutie podľa čl. 71/5 DP, do 09.03.2017. 

U 593 – Denis Duga / 1236228 /  – berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 498 a U507 a rozhodla, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa 

41/1 DP.  DK odstupuje vec Futbalovej asociácii Českej republiky.  

 

 

 

 



HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:      9   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

 

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

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

U 578 – Peter Kleščík / 1169175 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

 

U 579 – Boris Godál / 1157116 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

U 580 – Nikolas Špalek / 1281425 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - od 26.02.2017 

U 581 – Kamil Kuzma / 1165321 /  ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga / - 26.02.2017 

U 582 – Daniel Turyna / 1374772 / FK Senica, Fortuna liga / - 26.02.2017  

OZNAMY:  

U 583 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / –  DK na základe Správy delegáta 

zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej 

fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko 

k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 21. 

kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – 1. FC TATRAN Prešov podľa  

čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.03.2017. 

U 584 – AS Trenčín / Fortuna liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a 

Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie 

a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárne 

pokriky voči R) počas stretnutia 21. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal –  

AS Trenčín podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.03.2017. 

U 585 – FC VSS Košice / II. liga / - DK na základe splnenia 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.s.  

a U 485 v právnej veci č. k. 20/15 Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS 

Košice, a. s. ruší predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze transferov hráčov do 

klubu, od 27.02.2017. 



U 586 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe splnenia povinností uložených 

U 285 v právnej veci č. k. 27/14 RS Marek Bažík, v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK Dukla, 

a. s. a U 286 v právnej veci č. k. 28/14 RS Marek Bažík v zast. JUDr. Pavol Zavacký c/a FK 

Dukla, a. s. ruší predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, 

od 28.02.2017. 

U 587 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie U 522 v právnej 

veci č. k. 29/15 RS Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray c/a FK Dukla, a. s.  

U 588 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK berie na vedomie splnenie U 563 a ruší 

ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti, od 28.02.2017.  

U 589 – Spartak Myjava – DK berie na vedomie odvolanie klubu voči U 561 a rozhodla, že 

odvolaniu nevyhovuje v plnom rozsahu a podľa čl. 84/8 DP vec predkladá na rozhodnutie 

Odvolacej komisii SFZ.  

U 590 – Vladimír Kukoľ / 1156233 /  – berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 496 a rozhodla, že žiadosť zamieta. 

U 591 – Ján Krivák / 1229649 / - berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 494 a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od 

výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.  

U 592 – DK berie na vedomie podnet AD INVESTMENT, s. r. o., v zast. Mgr. Peter Lukášek 

na začatie disciplinárneho konania a uloženie disciplinárneho opatrenia a žiada podávateľa 

podnetu o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov (sprostredkúvaných zmlúv 

uzavretých priamo medzi FC VSS Košice, a. s. a trénermi) k prípadu nakoľko doteraz 

predložené podklady nie sú dostatočné pre rozhodnutie podľa čl. 71/5 DP, do 09.03.2017. 

U 593 – Denis Duga / 1236228 /  – berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej 

sankcie, ktorá mu bola uložená U 498 a U507 a rozhodla, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa 

41/1 DP.  DK odstupuje vec Futbalovej asociácii Českej republiky.  

FUTSAL :  

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

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

U 594 – Adrian Lysák / 1249682 / FTVŠ UK Bratislava, 1.SLF /  – od 25.02.2017 

U 595 – Ján Tuka / 1256852 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / – od 26.02.2017 

 

 

 

 



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   

     

 

 

 


