Číslo zápisnice: SFZ/DK/35/2020-2021

ZÁPISNICA
z online zasadnutia Disciplinárnej komisie SFZ
Názov športovej organizácie:

Slovenský futbalový zväz

Názov zasadajúceho orgánu:

Disciplinárna komisia SFZ

Miesto konania zasadnutia: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Deň konania zasadnutia:

08.04.2021

Čas začiatku zasadnutia:

15:00

Predsedajúci:

Miroslav Vlk

Čas konca zasadnutia:

17:00

Zapisovateľ: Tomáš Fodrek

Členovia orgánu prítomní na online zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 1
1. Miroslav Vlk
2. Jozef Škríba
3. Róbert Dadykin
4. Miroslav Jablonický
5. Peter Mihál
6. František Lunák
7. Miroslav Urban
8. Peter Reisz
9. Peter Potecký
10. Marián Vereš
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 6 členov
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: Nadpolovičná väčšina prítomných
členov
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
ČK
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu
za udelenie 2.ŽK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek
funkcie za 3 napomenutia ŽK
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
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.ŽK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek
funkcie za 3 napomenutia ŽK
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
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:
9
PROTI:
0
2

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

ZDRŽAL SA:

0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení
a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie za udelenie ČK

výkonu

športu

NÁVRH UZNESENÍ :
U 622 – Luciano Fabian Vera / 1442715 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - vylúčenie
za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým
územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s.
podľa čl. 46/2 DP, od 05.04.2021.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
3. Schvaľovanie
za udelenie 2.ŽK

uznesení

o nepodmienečnom

pozastavení

výkonu

športu

NÁVRH UZNESENÍ :
U 623 – Matej Kochan / 1218360 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 04.04.2021.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek
funkcie za 3 napomenutia ŽK

NÁVRH UZNESENÍ :
U 624 – Peter Jakuš (T) / 1156211 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 04.04.2021.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
NÁVRH UZNESENÍ :
U 625 – Róbert Polievka / 1259431 / MFK Dukla Banská Bystrica, II. liga / - od
04.04.2021.
U 626 – Péter Varga / 1305296 / MŠK Púchov, II. liga / - od 04.04.2021.
U 627 – Jannik Müller - Held / 1434495 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga/
- od 05.04.2021
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
6. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov a
ostatných oznamov v zmysle DP

NÁVRH UZNESENÍ :
U 628 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK na základe Správy
delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné
stanovisko k účasti asistenta trénera domácich Jozefa Pavlíka / 1055439 / na lavičke

náhradníkov počas trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 597 počas stretnutia 3. kola
Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa 71/1,3a,b DP do 13.04.2021.
U 629 – Ján Kameník (T) / 1442518 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí
žiada menovaného o písomné stanovisko k neoprávnenej účasti asistenta trénera domácich
Jozefa Pavlíka / 1055439 / na lavičke náhradníkov (U 597) počas stretnutia 3. kola Fortuna
ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa - ŠKF Sereď do 13.04.2021.
U 630 – Jozef Pavlík / 1055439 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí začína
disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k jeho účasti na lavičke
náhradníkov počas trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 597 počas stretnutia 3. kola
Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa 71/1,3a,b DP, do 13.04.2021. DK zároveň menovanému
predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a ukladá zákaz
vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra
sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby podľa čl. 43/1,2a,g,4 DP, od
04.04.2021 až do rozhodnutia DK.
U 631 – FC Košice / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia
delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného
rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie a vlastných zistení začína
disciplinárne konanie za nedostatočnú US a žiada klub o podrobné písomné stanovisko
k udalostiam počas a po stretnutí 23. kola II. ligy medzi FC Košice – FC Petržalka podľa
čl. 71/1,3a,b,d DP, do 13.04.2021. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osôb,
ktoré počas stretnutia násilím vnikli do hľadiska a po stretnutí vbehli na hraciu plochu.
U 632 – MŠK Žilina / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o
stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu za nedostatočnú US počas stretnutia
23. kola II. ligy medzi MŠK Žilina (B) – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1c DP
ukladá – upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.
U 633 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 3. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi MFK Zemplín Michalovce – FK Senica a odstupuje
vec na doriešenie ÚLK, podľa čl. 71/5e DP.
U 634 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy medzi
FK Poprad – MFK Skalica a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy,
podľa čl. 71/5e DP.
U 635 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy medzi
MŠK Púchov – FK Dubnica nad Váhom a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre
riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.
U 636 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft
Cup-u medzi MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová a odstupuje vec na doriešenie ŠTK
SFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U 637 – MFK Dukla Banská Bystrica / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta
stretnutia rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť
lekára) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u medzi MFK Dukla Banská Bystrica –
KFC Komárno podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl.
64/5, čl. 10 a čl. 71/5a DP.
U 638 – KFC Komárno / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia
rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť lekára)
počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u medzi MFK Dukla Banská Bystrica – KFC
Komárno podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl.
64/5, čl. 10 a čl. 71/5a DP.
U 639 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft
Cup-u medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Petržalka.
U 640 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft
Cup-u medzi FC Spartak Trnava - AS Trenčín.
U 641 – Boris Gáll / 1240024 / DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu
Disciplinárnej sankcie uloženej U 572 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od
výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 08.04.2021 do 30.06.2021.
U 642 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko generálneho
manažéra klubu Róberta Rybníčka / 1055559 / k U 606 a rozhodla, že upúšťa od uloženia
disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
9
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ

ZOZNAM UZNESENÍ:
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu
alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP:
U 622 – Luciano Fabian Vera / 1442715 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - vylúčenie za
HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím

podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2
DP, od 05.04.2021.
Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu
alebo akejkoľvek funkcie podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
U 623 – Matej Kochan / 1218360 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 04.04.2021.
Disciplinárna sankcia po 3. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie
výkonu akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/6a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 624 – Peter Jakuš (T) / 1156211 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 04.04.2021.
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie
výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 625 – Róbert Polievka / 1259431 / MFK Dukla Banská Bystrica, II. liga / - od 04.04.2021.
U 626 – Péter Varga / 1305296 / MŠK Púchov, II. liga / - od 04.04.2021.
U 627 – Jannik Müller - Held / 1434495 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga/ - od
05.04.2021

Oznamy :
U 628 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK na základe Správy delegáta
stretnutia a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko
k účasti asistenta trénera domácich Jozefa Pavlíka / 1055439 / na lavičke náhradníkov počas
trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 597 počas stretnutia 3. kola Fortuna ligy - nadstavbová
časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa
71/1,3a,b DP do 13.04.2021.
U 629 – Ján Kameník (T) / 1442518 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí žiada
menovaného o písomné stanovisko k neoprávnenej účasti asistenta trénera domácich Jozefa
Pavlíka / 1055439 / na lavičke náhradníkov (U 597) počas stretnutia 3. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF
Sereď do 13.04.2021.
U 630 – Jozef Pavlík / 1055439 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna
liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí začína disciplinárne
konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k jeho účasti na lavičke náhradníkov počas
trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 597 počas stretnutia 3. kola Fortuna ligy - nadstavbová
časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa
71/1,3a,b DP, do 13.04.2021. DK zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením
pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a ukladá zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane
priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované
osoby podľa čl. 43/1,2a,g,4 DP, od 04.04.2021 až do rozhodnutia DK.

U 631 – FC Košice / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta
zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného
rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie a vlastných zistení začína
disciplinárne konanie za nedostatočnú US a žiada klub o podrobné písomné stanovisko
k udalostiam počas a po stretnutí 23. kola II. ligy medzi FC Košice – FC Petržalka podľa čl.
71/1,3a,b,d DP, do 13.04.2021. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osôb, ktoré počas
stretnutia násilím vnikli do hľadiska a po stretnutí vbehli na hraciu plochu.
U 632 – MŠK Žilina / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí
a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu za nedostatočnú US počas stretnutia 23. kola II.
ligy medzi MŠK Žilina (B) – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1c DP ukladá –
upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.
U 633 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 3. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi MFK Zemplín Michalovce – FK Senica a odstupuje vec
na doriešenie ÚLK, podľa čl. 71/5e DP.
U 634 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy medzi FK
Poprad – MFK Skalica a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa
čl. 71/5e DP.
U 635 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 23. kola II. ligy medzi MŠK
Púchov – FK Dubnica nad Váhom a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II.
ligy, podľa čl. 71/5e DP.
U 636 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina – FK Železiarne Podbrezová a odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ,
podľa čl. 71/5e DP.
U 637 – MFK Dukla Banská Bystrica / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta
stretnutia rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť
lekára) počas stretnutia osemfinále Slovnaft Cup-u medzi MFK Dukla Banská Bystrica – KFC
Komárno podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/5, čl. 10
a čl. 71/5a DP.
U 638 – KFC Komárno / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla,
že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neprítomnosť lekára) počas stretnutia
osemfinále Slovnaft Cup-u medzi MFK Dukla Banská Bystrica – KFC Komárno podľa čl.
64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/5, čl. 10 a čl. 71/5a DP.
U 639 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cupu medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Petržalka.
U 640 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí osemfinále Slovnaft Cupu medzi FC Spartak Trnava - AS Trenčín.
U 641 – Boris Gáll / 1240024 / DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu
Disciplinárnej sankcie uloženej U 572 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu
jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu od 08.04.2021 do 30.06.2021.

U 642 – AS Trenčín / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko generálneho manažéra
klubu Róberta Rybníčka / 1055559 / k U 606 a rozhodla, že upúšťa od uloženia disciplinárnej
sankcie podľa čl. 78/2 DP.

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 čl. 36 ods. 14 Stanov SFZ sa zápisnica zo zasadnutia orgánu SFZ s rozhodovacou
pôsobnosťou vrátane programu, prezenčnej listiny a prijatých rozhodnutí sa zverejňuje
obvyklým spôsobom na webovom sídle SFZ a v ISSF.

Predseda orgánu:

Zapisovateľ:

..............................
Miroslav Vlk

.................................
Tomáš Fodrek

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO SFZ/DK/35/2020-2021: Príloha č. 1

