Číslo zápisnice: SFZ/DK/17/2016
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:

20.10.2016

Čas začiatku zasadnutia:

15:00

Predsedajúci:

Miroslav Vlk

Čas konca zasadnutia:

17:30

Zapisovateľ: Soňa Gewisslerová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miroslav Vlk
Peter Potecký
Jozef Škríba
Róbert Dadykin
Marián Vereš
František Lunák
Peter Reisz
Peter Mihál

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
Miroslav Jablonický, 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
1

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

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie ČK
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie 2.ŢK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti
za 5 napomenutí ŢK.
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie 3. ŢK v pohárovej súťaţi – Slovnaft Cup.
6. 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
udelenie ČK
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie 2.ŢK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti
za 5 napomenutí ŢK.
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie 3. ŢK v pohárovej súťaţi – Slovnaft Cup.
6. 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:
2

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

❏ SCHVÁLENÉ
2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie ČK
NÁVRH UZNESENÍ:
U 295 – Gabriel Ruben Shalu / 1380939 / AS Trenčín, Fortuna liga / - HNS – zmarenie
jasnej gólovej príleţitosti sotením súpera, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu
na 1 s. s. podľa čl. 45/1,2a DP, od 16.10.2016. Disciplinárne previnenie menovaného hráča
bolo prejednané na zasadnutí DK SFZ dňa 17.10.2016.
U 296 – Michal Kreva / 1260294 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga – východ / vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera bez moţnosti hrať s loptou, Disciplinárna sankcia –
pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 49/1b,2b DP, od 17.10.2016. Disciplinárne
previnenie menovaného hráča bolo prejednané na zasadnutí DK SFZ dňa 17.10.2016.
U 297 – Boris Kočiško / 1290010 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LSD - U19 / - HNS –
vulgarizmy voči R – pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 48/1c,2b DP, od
16.10.2016
U 298 – Denis Chudý / 1282156 / AS Trenčín, I. LMD - U17 / - HNS – podrazenie
súpera v jasnej gólovej príleţitosti, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1
s. s. podľa čl. 45/ 1,2a DP, od 16.10.2016
U 299 – Adrián Nagy / 1305714 / FK Slovan Levice, I. LSŢ - U14 / - HNS – kopnutie súpera
nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, Disciplinárna sankcia –
pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 49/1b, 2bDP, od 16.10.2016
U 300 – Martin Šálka / 1163673 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - HNS – zakázaná hra rukou
vo vyloţenej gólovej šanci mimo PÚ, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na
1 s. s. podľa čl. 46/1a,2 od 20.10.2016. DS si vykoná v najbliţšom stretnutí II. ligy, podľa čl.
37/9 DP..

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŢAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 2. ŢK
na 1 súťaţné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.
NÁVRH 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 301 – Pavol Popovec / 1196576 / ŠK Odeva Lipany, II. liga – východ / - od 16.10.2016
U 302 – Matúš Bellay / 1267769 / ŢP Šport Podbrezová, I. LSD - U19 / - od 16.10.2016
U 303 – Filip Blaţek / 1311433 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 16.10.2016
U 304 – Zuzana Jeleneková / 1093486 / MFK Zemplín Michalovce (A), I. liga Ţeny / - od
16.10.2016
U 305 – Adriana Briššová / 1277875 / Sport Ladies Club Banská Bystrica (A), I. liga Ţeny /
- od 17.10.2016.
U 306 – Gabriela Talárová / 1275449 / FK Poprad, II. liga Ţeny, skupina C / - od
17.10.2016
U 321 – Ladislav Mikita / 1351288 / Slov – matic FOFO Bratislava, I.SLF/ - od 15.10.2016

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŢAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti
za 5 napomenutí ŢK na 1 súťaţné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.
NÁVRH UZNESENÍ:
Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŢK, podľa čl.
37/5a DP na 1 súťaţné stretnutie:

U 307 – Patrik Jacko / 1219136 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 16.10.2016

U 308 – Ján Sojka / 1198417 / FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, II. liga –
západ / - od 17.10.2016
U 309 – Juraj Jánošík / 1299864 / AS Trenčín, I. LSD – 19 / - od 17.10.2016

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŢAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za
udelenie 3. ŢK v pohárovej súťaţi – Slovnaft Cup.
NÁVRH UZNESENÍ:
U 310 – Erik Streňo / 1199909 / 1. FC TATRAN Prešov / - od 19.10.2016. DS si vykoná
v najbliţšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŢAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
6. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov
a ostatných oznamov v zmysle DP
NÁVRH UZNESENÍ:
U 311 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo
stretnutia začína disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS
divákov (vhadzovanie predmetov na HP, hrubé uráţlivé prejavy, obliatie vodou AR2)
v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Ţilina podľa
čl. 71/1,3a,b,d DP, do 26.10.2016
U 312 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína
disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (pouţitie
pyrotechniky, hrubé uráţlivé prejavy ) v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904
Dunajská Streda – MŠK Ţilina podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 26.10.2016

U 313 – David Březina /1374771/ FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie ţiadosť
o zmenu Disciplinárnej sankcie, ktorá bola uloţená U 213 a rozhodla, ţe podľa čl. 41/1
podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týţdeň) a určuje skúšobnú dobu do 28.02.2017
U 314 – FC Pata - DK berie na vedomie ţiadosť klubu FC Pata o vyrovnanie odstupného za
hráča Daniel Martinka / 1283468 / do FC Spartak Trnava. DK oznamuje, ţe finančné
vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade
previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 315 – FC Veľký Kýr – DK berie na vedomie ţiadosť klubu FC Veľký Kýr o vyrovnanie
odstupného za hráča Jozef Baláţ / 1356741 / do FC Nitra. DK oznamuje, ţe finančné
vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade
previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 316 – TJ Tatran Krásno nad Kysucou – DK berie na vedomie ţiadosť klubu TJ Tatran
Krásno nad Kysucou o vyrovnanie odstupného za hráča Juraj Chupač / 1165711/ do FK
Dukla Banská Bystrica. DK oznamuje, ţe finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši
Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo
veci samej pokračovať.
U 317 – FK TJ Kúty – DK berie na vedomie ţiadosť klubu FK TJ Kúty vo veci prestupu
hráča Mário Vrábel / 1311101 / do MFK Skalica. DK oznamuje, ţe finančné vyrovnanie za
prestup medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia
zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 318 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / FC Vion Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga/ DK berie na vedomie ţiadosť Futbalovej federácie Macedónska.
U 319 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 282
a rozhodla, ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické a iné prejavy a pouţitie
pyrotechniky) v stretnutí 10. kola II. ligy medzi MŠK Rimavská Sobota – FC VSS Košice
podľa čl. 58/2a,b,g DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 €
podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ţiada o zaslanie Organizačného a návštevného
poriadku štadióna do 26.10.2016.
U 320 – FK Spišská Nová Ves / II. liga ţeny, skupina C / - DK berie na vedomie podnet
Delegovanej osoby zo stretnutia 7. kola II. ligy Ţeny, skupina C medzi 1. FC Tatran Prešov –
FK Spišská Nová Ves a ţiada klub o presnú identifikáciu druhej osoby vykázanej z lavičky
náhradníkov počas súťaţného stretnutia do 26.10.2016. DK zároveň predbeţným ochranným
opatrením pozastavuje výkon funkcie vedúceho druţstva Miroslava Dovala podľa čl. 43/4 DP
aţ do doriešenia na DK.
U 322 – Peter Peciar / 1160599 / MFsK Nitra, 1. SLF / – DK berie na vedomie stanovisko
menovaného k U 294 a rozhodla, ţe za HNS (hrubé a vulgárne uráţky voči R) podľa čl. 48/1c
DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie člena US, zákaz vstupu do
šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a pozastavenie výkonu športu na 1

mesiac podľa čl. 16/1,2 čl. 17/1 čl. 19/1 a čl. 48/2b, od 13.10.2016. DK zároveň ruší
predbeţné ochranné opatrenie uloţené U 294.
U 323 – WILD Boys 02 Bratislava / 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia,
Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu a rozhodla, ţe za HNS
diváka hosťujúceho druţstva nachádzajúceho sa v sektore hostí (vhodenie plastovej flaše na
HP v prerušenej hre) v stretnutí 5. kola 1.SLF medzi Slov – matic FOFO Bratislava – WILD
Boys 02 Bratislava podľa čl. 57/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa
čl. 11 a čl. 57/2 DP. DK zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať
účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov
priaznivcov klubu podľa čl. 43/1,2 DP.
U 324 – MFsK Nitra / 1.SLF / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 294 a rozhodla,
ţe ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 11/1 a čl. 48/4 DP. DK zároveň
ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia k zabezpečeniu
verejného poriadku, bezpečnosti divákov a delegovaných osôb a zamedzeniu obdobných HNS
na domácich stretnutiach v súlade s čl. 43/2 DP s účinnosťou od 21.10.2016
U 325 – Mário Gašparovič / 1076287 / Slov – matic FOFO Bratislava, I.SLF / - DK na
základe stanoviska Odbornej komisie SF v oblasti riadenia rozhodcov a DS za HNS –
zmarenie jasnej gólovej príleţitosti, nedovolené hranie rukou mimo vlastného PÚ ukladá
Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/1a,2 DP, od
15.10.2016

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŢAL SA:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ

ZOZNAM UZNESENÍ:
U 295 – Gabriel Ruben Shalu / 1380939 / AS Trenčín, Fortuna liga / - HNS – zmarenie
jasnej gólovej príleţitosti sotením súpera, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu
na 1 s. s. podľa čl. 45/1,2a DP, od 16.10.2016. Disciplinárne previnenie menovaného hráča
bolo prejednané na zasadnutí DK SFZ dňa 17.10.2016.
U 296 – Michal Kreva / 1260294 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga – východ / vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera bez moţnosti hrať s loptou, Disciplinárna sankcia –

pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 49/1b,2b DP, od 17.10.2016. Disciplinárne
previnenie menovaného hráča bolo prejednané na zasadnutí DK SFZ dňa 17.10.2016.
U 297 – Boris Kočiško / 1290010 / 1. FC TATRAN Prešov, I. LSD - U19 / - HNS –
vulgarizmy voči R – pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 48/1c,2b DP, od
16.10.2016
U 298 – Denis Chudý / 1282156 / AS Trenčín, I. LMD - U17 / - HNS – podrazenie
súpera v jasnej gólovej príleţitosti, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1
s. s. podľa čl. 45/ 1,2a DP, od 16.10.2016
U 299 – Adrián Nagy / 1305714 / FK Slovan Levice, I. LSŢ - U14 / - HNS – kopnutie súpera
nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, Disciplinárna sankcia –
pozastavenie výkonu športu na 3 týţdne podľa čl. 49/1b, 2bDP, od 16.10.2016
U 300 – Martin Šálka / 1163673 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - HNS – zakázaná hra rukou
vo vyloţenej gólovej šanci mimo PÚ, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na
1 s. s. podľa čl. 46/1a,2 od 20.10.2016. DS si vykoná v najbliţšom stretnutí II. ligy, podľa čl.
37/9 DP.
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 301 – Pavol Popovec / 1196576 / ŠK Odeva Lipany, II. liga – východ / - od 16.10.2016
U 302 – Matúš Bellay / 1267769 / ŢP Šport Podbrezová, I. LSD - U19 / - od 16.10.2016
U 303 – Filip Blaţek / 1311433 / FK Senica, I. LSD - U19 / - od 16.10.2016
U 304 – Zuzana Jeleneková / 1093486 / MFK Zemplín Michalovce (A), I. liga Ţeny / - od
16.10.2016
U 305 – Adriana Briššová / 1277875 / Sport Ladies Club Banská Bystrica (A), I. liga Ţeny /
- od 17.10.2016.
U 306 – Gabriela Talárová / 1275449 / FK Poprad, II. liga Ţeny, skupina C / - od
17.10.2016
Vylúčený po 5.ŢK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu,
podľa čl. 37/5a DP na 1 súťaţné stretnutie:
U 307 – Patrik Jacko / 1219136 / 1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga / - od 16.10.2016
U 308 – Ján Sojka / 1198417 / FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, II. liga –
západ / - od 17.10.2016

U 309 – Juraj Jánošík / 1299864 / AS Trenčín, I. LSD – 19 / - od 17.10.2016
Vylúčený po 3. ŢK v pohárovej súťaţi – Slovnaft Cup. Disciplinárna sankcia –
nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/8 DP na 1 súťaţné stretnutie.
U 310 – Erik Streňo / 1199909 / 1. FC TATRAN Prešov / - od 19.10.2016. DS si vykoná
v najbliţšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP.
OZNAMY:
U 311 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo
stretnutia začína disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS
divákov (vhadzovanie predmetov na HP, hrubé uráţlivé prejavy, obliatie vodou AR2)
v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Ţilina podľa
čl. 71/1,3a,b,d DP, do 26.10.2016
U 312 – MŠK Ţilina / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta zo stretnutia začína
disciplinárne konanie a ţiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (pouţitie
pyrotechniky, hrubé uráţlivé prejavy ) v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904
Dunajská Streda – MŠK Ţilina podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 26.10.2016
U 313 – David Březina /1374771/ FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie ţiadosť
o zmenu Disciplinárnej sankcie, ktorá bola uloţená U 213 a rozhodla, ţe podľa čl. 41/1
podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týţdeň) a určuje skúšobnú dobu do 28.02.2017
U 314 – FC Pata - DK berie na vedomie ţiadosť klubu FC Pata o vyrovnanie odstupného za
hráča Daniel Martinka / 1283468 / do FC Spartak Trnava. DK oznamuje, ţe finančné
vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade
previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 315 – FC Veľký Kýr – DK berie na vedomie ţiadosť klubu FC Veľký Kýr o vyrovnanie
odstupného za hráča Jozef Baláţ / 1356741 / do FC Nitra. DK oznamuje, ţe finančné
vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade
previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 316 – TJ Tatran Krásno nad Kysucou – DK berie na vedomie ţiadosť klubu TJ Tatran
Krásno nad Kysucou o vyrovnanie odstupného za hráča Juraj Chupač / 1165711/ do FK
Dukla Banská Bystrica. DK oznamuje, ţe finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši
Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo
veci samej pokračovať.
U 317 – FK TJ Kúty – DK berie na vedomie ţiadosť klubu FK TJ Kúty vo veci prestupu
hráča Mário Vrábel / 1311101 / do MFK Skalica. DK oznamuje, ţe finančné vyrovnanie za
prestup medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia
zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.
U 318 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / FC Vion Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga/ DK berie na vedomie ţiadosť Futbalovej federácie Macedónska.

U 319 – MŠK Rimavská Sobota / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 282
a rozhodla, ţe za HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické a iné prejavy a pouţitie
pyrotechniky) v stretnutí 10. kola II. ligy medzi MŠK Rimavská Sobota – FC VSS Košice
podľa čl. 58/2a,b,g DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 €
podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ţiada o zaslanie Organizačného a návštevného
poriadku štadióna do 26.10.2016.
U 320 – FK Spišská Nová Ves / II. liga ţeny, skupina C / - DK berie na vedomie podnet
Delegovanej osoby zo stretnutia 7. kola II. ligy Ţeny, skupina C medzi 1. FC Tatran Prešov –
FK Spišská Nová Ves a ţiada klub o presnú identifikáciu druhej osoby vykázanej z lavičky
náhradníkov počas súťaţného stretnutia do 26.10.2016. DK zároveň predbeţným ochranným
opatrením pozastavuje výkon funkcie vedúceho druţstva Miroslava Dovala podľa čl. 43/4 DP
aţ do doriešenia na DK.
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 321 – Ladislav Mikita / 1351288 / Slov – matic FOFO Bratislava, I.SLF/ - od 15.10.2016
U 322 – Peter Peciar / 1160599 / MFsK Nitra, 1. SLF / – DK berie na vedomie stanovisko
menovaného k U 294 a rozhodla, ţe za HNS (hrubé a vulgárne uráţky voči R) podľa čl. 48/1c
DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie člena US, zákaz vstupu do
šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a pozastavenie výkonu športu na 1
mesiac podľa čl. 16/1,2 čl. 17/1 čl. 19/1 a čl. 48/2b, od 13.10.2016. DK zároveň ruší
predbeţné ochranné opatrenie uloţené U 294.
U 323 – WILD Boys 02 Bratislava / 1.SLF / - DK na základe Správy delegáta stretnutia,
Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu a rozhodla, ţe za HNS
diváka hosťujúceho druţstva nachádzajúceho sa v sektore hostí (vhodenie plastovej flaše na
HP v prerušenej hre) v stretnutí 5. kola 1.SLF medzi Slov – matic FOFO Bratislava – WILD
Boys 02 Bratislava podľa čl. 57/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa
čl. 11 a čl. 57/2 DP. DK zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať
účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov
priaznivcov klubu podľa čl. 43/1,2 DP.
U 324 – MFsK Nitra / 1.SLF / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 294 a rozhodla,
ţe ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 11/1 a čl. 48/4 DP. DK zároveň
ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia k zabezpečeniu
verejného poriadku, bezpečnosti divákov a delegovaných osôb a zamedzeniu obdobných HNS
na domácich stretnutiach v súlade s čl. 43/2 DP s účinnosťou od 21.10.2016
U 325 – Mário Gašparovič / 1076287 / Slov – matic FOFO Bratislava, I.SLF / - DK na
základe stanoviska Odbornej komisie SF v oblasti riadenia rozhodcov a DS za HNS –

zmarenie jasnej gólovej príleţitosti, nedovolené hranie rukou mimo vlastného PÚ ukladá
Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/1a,2 DP, od
15.10.2016
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

