Číslo zápisnice: SFZ/DK/36/2020-2021

ZÁPISNICA
zo 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:

15.04.2021

Čas začiatku zasadnutia:

15:00

Predsedajúci:

Miroslav Vlk

Čas konca zasadnutia:

17:00

Zapisovateľ: Tomáš Fodrek

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

Miroslav Vlk
Jozef Škríba
Róbert Dadykin
Miroslav Jablonický
Peter Mihál
František Lunák
Miroslav Urban
Peter Reisz

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
Peter Potecký
Marián Vereš
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 športu za 5
napomenutí ŽK
5. 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 športu za 5
napomenutí ŽK
5. 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
ZDRŽAL SA:
0

2

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

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

výkonu

športu

NÁVRH UZNESENÍ :
U 643 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / FC Nitra, Fortuna liga / - vylúčenie za telesné
napadnutie na hracej ploche – udretie súpera nadmernou silou lakťom do hlavy mimo
súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na
3 týždne podľa čl. 49/2b, 36/2a,b DP od 11.04.2021.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

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

uznesení

o nepodmienečnom

pozastavení

výkonu

športu

NÁVRH UZNESENÍ :
U 644 – Slavomír Kapusniak / 1298848 / MŠK Púchov, II. liga / - od 11.04.2021.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK

NÁVRH UZNESENÍ :

U 645 – Kristián Kolčák / 1191909 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 646 – Jakub Nemec / 1287350 / FK Senica, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 647 – Tomche Grozdanovski / 1415904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna
liga / - od 11.04.2021.
U 648 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 649 – David Holman / 1392818 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od
12.04.2021.
U 650 – Ladislav Szöcs / 1178672 / KFC Komárno, II. liga / - od 11.04.2021.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
5. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov a
ostatných oznamov v zmysle DP
NÁVRH UZNESENÍ :
U 651 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK berie na vedomie
stanovisko klubu k U 628 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej
z rozhodnutia orgánu SFZ (prítomnosť osoby Jozef Pavlík / 1055439 / na lavičke
náhradníkov počas trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 597) v stretnutí 3. kola
Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK POHRONIE Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú
pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.
U 652 – Ján Kameník (T) / 1442518 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 629 a rozhodla,
že za porušenie čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný
ročník 2020/2021 v stretnutí 3. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa čl. 64/1a DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – pokarhanie čl. 64/3 a čl. 11 DP.
U 653 – Jozef Pavlík (AT) / 1055439 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 630 a rozhodla,

že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (prítomnosť 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 čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie
výkonu akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov
hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby
na 6 týždňov podľa čl. 64/3, 36/2a a čl. 19/2 DP, od 04.04.2021. DK zároveň ruší účinky
predbežného ochranného opatrenia uloženého U 630.
U 654 – FC Košice / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 631 a rozhodla,
že za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do
priestorov štadióna a hracej plochy, vhodenie predmetu na hraciu plochu, vulgárne výroky
voči hráčom D a vynútené vyzlečenie dresov hráčov D) počas a po stretnutí 23. kola II.
ligy medzi FC Košice – FC Petržalka podľa čl. 57/1a,c, a čl. 58/2a,d,f DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 57/2, 58/3 a čl. 12/6
DP.
U 655 – Antonio Asanović / 1357979 / FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie
Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch
v stretnutí, Záznam o činnosti náhradného rozhodcu a písomné stanovisko klubu v
stretnutí 4. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Senica - MFK
Ružomberok bez prijatia disciplinárnych sankcií.
U 656 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy
delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznamu
o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu
osobe nezúčastnenej na hre - Zsolt Kalmár - na hraciu plochu) po stretnutí 4. kola Fortuna
ligy - nadstavbová časť o titul medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan
Bratislava futbal podľa čl. 57/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl.
57/2, čl. 10 DP a čl. 71/5a.
U 657 – Ivan Kmotrík / 1215198 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK
berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 379 a
rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej
sankcie a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2021.
U 658 - FC Nitra - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 618 vo
veci č. k. KS/34/2020 navrhovateľa Martin Kuciak, v zast. JUDr. Andrea Janová proti
odporcovi FC Nitra.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
8
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 643 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / FC Nitra, Fortuna liga / - vylúčenie za telesné napadnutie
na hracej ploche – udretie súpera nadmernou silou lakťom do hlavy mimo súboja o loptu podľa
čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b,
36/2a,b DP od 11.04.2021.
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 644 – Slavomír Kapusniak / 1298848 / MŠK Púchov, II. liga / - od 11.04.2021.
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie
výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 645 – Kristián Kolčák / 1191909 / FC Nitra, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 646 – Jakub Nemec / 1287350 / FK Senica, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 647 – Tomche Grozdanovski / 1415904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga /
- od 11.04.2021.
U 648 – Martin Šulek / 1293222 / AS Trenčín, Fortuna liga / - od 11.04.2021.
U 649 – David Holman / 1392818 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od 12.04.2021.
U 650 – Ladislav Szöcs / 1178672 / KFC Komárno, II. liga / - od 11.04.2021.

Oznamy :
U 651 – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - DK berie na vedomie stanovisko
klubu k U 628 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ
(prítomnosť osoby Jozef Pavlík / 1055439 / na lavičke náhradníkov počas trvania disciplinárnej
sankcie uloženej U 597) v stretnutí 3. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa čl. 64/1b DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.
U 652 – Ján Kameník (T) / 1442518 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 629 a rozhodla, že

za porušenie čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník
2020/2021 v stretnutí 3. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK
POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď podľa čl. 64/1a DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – pokarhanie čl. 64/3 a čl. 11 DP.
U 653 – Jozef Pavlík (AT) / 1055439 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa,
Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 630 a rozhodla, že za
porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (prítomnosť 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 čl. 64/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu
akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej
lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 6 týždňov
podľa čl. 64/3, 36/2a a čl. 19/2 DP, od 04.04.2021. DK zároveň ruší účinky predbežného
ochranného opatrenia uloženého U 630.
U 654 – FC Košice / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 631 a rozhodla, že
za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do
priestorov štadióna a hracej plochy, vhodenie predmetu na hraciu plochu, vulgárne výroky voči
hráčom D a vynútené vyzlečenie dresov hráčov D) počas a po stretnutí 23. kola II. ligy medzi
FC Košice – FC Petržalka podľa čl. 57/1a,c, a čl. 58/2a,d,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu –
finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 57/2, 58/3 a čl. 12/6 DP.
U 655 – Antonio Asanović / 1357979 / FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie
Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí,
Záznam o činnosti náhradného rozhodcu a písomné stanovisko klubu v stretnutí 4. kola Fortuna
ligy - nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Senica - MFK Ružomberok bez prijatia
disciplinárnych sankcií.
U 656 – FK DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta
stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti
náhradného rozhodcu rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej
na hre - Zsolt Kalmár - na hraciu plochu) po stretnutí 4. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o
titul medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 57/1c DP
ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 57/2, čl. 10 DP a čl. 71/5a.
U 657 – Ivan Kmotrík / 1215198 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK berie
na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 379 a rozhodla,
že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie a určuje
skúšobnú dobu do 30.09.2021.
U 658 - FC Nitra - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 618 vo veci č.
k. KS/34/2020 navrhovateľa Martin Kuciak, v zast. JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC
Nitra.

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/36/2020-2021: Príloha č. 1

