
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/DK/31/2016-2017 

 

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: 16.02.2017 

Čas začiatku zasadnutia: 15:00   Čas konca zasadnutia:  17:30 

 

 

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. Peter Vachan  

8. František Lunák 

9. Peter Reisz 

10. Peter Mihál 

 

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 

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 

udelenie 2.ŽK 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti 

za 5 napomenutí ŽK.  

4. Schvaľovanie uznesení 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 

2.ŽK 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti 

za 5 napomenutí ŽK.  

4. Schvaľovanie uznesení a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

 

NÁVRH UZNESENIA: DK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    10   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 

udelenie 2. ŽK  

 

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



NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 565 -  Ján Kluka / 1167591 / MFsK Nitra, 1.SLF / - od 11.02.2017 

 

U 566 -  Peter Hikel / 1164449 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    10   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej 

činnosti za 5 napomenutí ŽK 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

U 567 – Patrik Zaťovič / 1228639 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017 

U 568 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF / - od 11.02.2017 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    10   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

4. Schvaľovanie uznesení a ostatných oznamov v zmysle DP 

 

NÁVRH UZNESENÍ:  

 

U 561 – Spartak Myjava – DK vo veci odstúpenia A družstva dospelých zo súťaže Fortuna 

liga v súťažnom ročníku 2016/2017 na základe U 520, U 532, U 542, U 549 rozhodla, že za 

porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení 

Stanov SFZ, Súťažného poriadku a poškodenie dobrého mena futbalu a SFZ a zásady fair play 

spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže podľa čl. 36/2 f,i, čl. 64/1a) a čl.65/1 DP ukladá 

Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 75 000 € podľa čl. 64/5, čl. 65/2, čl. 12/6 a 

čl. 39/3 DP a preradenie odhláseného A družstva dospelých do IV. ligy sk. SZ ZsFZ riadenej 

ZsFZ podľa čl. 33/1,2 DP, od súťažného ročníka 2017/2018.  

 



U 562 – Tihomir Kostadinov / 1362853 /  – DK berie na vedomie žiadosť menovaného 

o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od 

výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje menovanému skúšobnú dobu do 

30.06.2017. 

U 563 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga /– DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za 

neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej 

časti súťažného ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočívajúce 

v pozastavení súťažnej činnosti podľa čl. 43/5 DP až do splnenia.  

U 564 – FK Haniska / II. liga /  –  DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie 

mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného 

ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení 

súťažnej činnosti podľa čl. 43/5 DP až do splnenia. 

U 569 – Róbert Kútik / 1219559 / –  DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 559 

a rozhodla, že za HNS (hrubá a vulgárna urážka R) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu 

sankciu  – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane 

priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami podľa čl. 48/2b čl. 17/1,6 a 

čl. 19/1 DP, od 16.02.2017. 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:    10   

PROTI:    0 

ZDRŽAL SA:  0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

 

U 561 – Spartak Myjava – DK vo veci odstúpenia A družstva dospelých zo súťaže Fortuna 

liga v súťažnom ročníku 2016/2017 na základe U 520, U 532, U 542, U 549 rozhodla, že za 

porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení 

Stanov SFZ, Súťažného poriadku a poškodenie dobrého mena futbalu a SFZ a zásady fair play 

spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže podľa čl. 36/2 f,i, čl. 64/1a) a čl.65/1 DP ukladá 

Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 75 000 € podľa čl. 64/5, čl. 65/2, čl. 12/6 a 

čl. 39/3 DP a preradenie odhláseného A družstva dospelých do IV. ligy sk. SZ ZsFZ riadenej 

ZsFZ podľa čl. 33/1,2 DP, od súťažného ročníka 2017/2018.  

U 562 – Tihomir Kostadinov / 1362853 /  – DK berie na vedomie žiadosť menovaného 

o zmenu Disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od 



výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje menovanému skúšobnú dobu do 

30.06.2017. 

U 563 – FK Dukla Banská Bystrica / II. liga /– DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za 

neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej 

časti súťažného ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočívajúce 

v pozastavení súťažnej činnosti podľa čl. 43/5 DP až do splnenia.  

U 564 – FK Haniska / II. liga /  –  DK na základe podnetu od ŠTK SFZ za neuhradenie 

mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného 

ročníka 2016/2017 ukladá podľa čl. 43/1,2a DP ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení 

súťažnej činnosti podľa čl. 43/5 DP až do splnenia. 

FUTSAL :  

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

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

U 565 -  Ján Kluka / 1167591 / MFsK Nitra, 1.SLF / - od 11.02.2017 

U 566 -  Peter Hikel / 1164449 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017 

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

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

U 567 – Patrik Zaťovič / 1228639 / FK Dragons Podolie, 1.SLF / - od 11.02.2017 

U 568 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, 1.SLF / - od 11.02.2017 

OZNAMY: 

U 569 – Róbert Kútik / 1219559 / –  DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 559 

a rozhodla, že za HNS (hrubá a vulgárna urážka R) podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu 

sankciu  – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane 

priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami podľa čl. 48/2b čl. 17/1,6 a 

čl. 19/1 DP, od 16.02.2017. 

 

 

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   

     

 

 


