Číslo zápisnice: SFZ/DK/38/2020-2021

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:

29.04.2021

Čas začiatku zasadnutia:

15:00

Predsedajúci:

Miroslav Vlk

Čas konca zasadnutia:

17:30

Zapisovateľ: Tomáš Fodrek

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

Miroslav Vlk
Jozef Škríba
Miroslav Jablonický
Peter Mihál
Miroslav Urban
Peter Reisz
Marián Vereš

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
Peter Potecký
Róbert Dadykin
František Lunák
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 alebo
akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9
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 alebo
akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9
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:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

2

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

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu alebo
akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK

NÁVRH UZNESENÍ :
U 685 – Peter Gergely / 1319223 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 25.04.2021.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5
napomenutí ŽK
NÁVRH UZNESENÍ :
U 686 – Rabiu Ibrahim / 1349691 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od
26.04.2021.
U 687 – Eric Kleybel Ramirez Matheus / 1415878 / FK DAC 1904 Dunajská Streda,
Fortuna liga / - od 25.04.2021.
U 688 – Antonio Asanović / 1357979 / FK Senica, Fortuna liga / - od 25.04.2021.
U 689 – Tomáš Nagy / 1299365 / FK Poprad, II. liga / - od 25.04.2021.
U 690 – Adam Laczkó / 1310391 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - od 24.04.2021.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9
napomenutí ŽK
NÁVRH UZNESENÍ :
U 691 – Joeri de Kamps / 1370830 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od
26.04.2021.
U 692 – Ľubomír Michalík / 1145877 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 25.04.2021.
U 693 – Konstantinos Oinkonomou / 1430554 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / 24.04.2021
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
7
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 694 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko
klubu k U 674 a rozhodla že za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov
a neoprávnených osôb do priestorov štadióna a umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na
hre na hraciu plochu), a nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy v nadväznosti
na opatrenia súvisiace s COVID-19 počas stretnutia 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran
Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1c, čl. 64/1a DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 57/2, čl. 64/4 a čl. 12/6
DP.
U 695 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu
k U 675 a rozhodla, že za HNS členov delegácie hostí (vulgárne výroky a hrubé urážky
voči R, AR1 a AR2) počas stretnutia 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský
Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu –
pokarhanie podľa čl. 48/4 a čl. 11 DP.

U 696 – Miroslav Poliaček (GM) / 1145186 / FK Železiarne Podbrezová, II. liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 676 a rozhodla, že za HNS (vulgárne urážky
voči delegovaným osobám) a neoprávnený vstup na HP po stretnutí 25. kola II. ligy medzi
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa 48/1c DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.
U 697 – Branislav Jašurek / 1133684 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného
k U 677 a rozhodla, že za HNS (vulgárne urážky voči delegovaným osobám) počas
stretnutia 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne
Podbrezová podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100
€ podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.
U 698 – Martin Prieboj (BM) / 1311595 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 678 a rozhodla, že za telesné napadnutie
(vzájomné sotenie s trénerom brankárov H) po stretnutí 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran
Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 49/1a DP ukladá Disciplinárnu
sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.
U 699 – Tomáš Čechovič (TB) / 1228760 / FK Železiarne Podbrezová, II. liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 679 a rozhodla, že za telesné napadnutie
(vzájomné sotenie s bezpečnostným manažérom D) po stretnutí 25. kola II. ligy medzi
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 49/1a DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.
U 700 – Ján Papaj / 1107468 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, športový riaditeľ / DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených
nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS
(hrubá urážka na adresu R) po stretnutí 26. kola II. ligy medzi MŠK Žilina (B) - MFK
Tatran Liptovský Mikuláš podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu
vo výške 200 € podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.
U 701 – Peter Bulla / 1319765 / FC Petržalka, II. liga / - DK na základe Správy delegáta
stretnutia, rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči delegovaným osobám) v 1. polčase a
počas polčasovej prestávky v stretnutí 26. kola II. ligy medzi FC Petržalka - KFC Komárno
podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl.
48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.
U 702 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Senica - MFK Zemplín Michalovce a
informáciu ÚLK v súvislosti s vydaním novej IPRT karty pre asistenta trénera hostí
Ondreja Dudu.
U 703 – DK berie na vedomie podnet Pavla Farkaša / 1154751 / a odkladá ho bez ďalšieho
procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému oznamuje, že orgánom
oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa
čl. 59 ods. 2 stanov SFZ.

U 704 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 26. kola II. ligy medzi
MFK Dukla Banská Bystrica - FC KOŠICE a odstupuje vec na doriešenie Komisii SFZ
pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.
U 705 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o titul medzi FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble - FK DAC 1904 Dunajská
Streda.
U 706 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi MFK Ružomberok - ŠKF Sereď.
U 707 – Tomáš Prisztács (AT) / 1255236 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 680 a rozhodla, že za porušenie čl. 10/b
Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie
na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal - FC Spartak Trnava podľa čl.
64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.
U 708 – Michal Gašparík (T) / 1131280 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 682.
U 709 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu
k U 681 a rozhodla, že za porušenie čl. 10/b Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových
klubov pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie asistenta trénera Tomáša Prisztácsa na
lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal - FC Spartak Trnava podľa čl.
64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.
U 710 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie
žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 643 a rozhodla, že podľa
čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň)
a určuje skúšobnú dobu od 29.04.2021 do 31.12.2021.
U 711 – FK Senica - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp.zn.
KS/11/2020 v spojení s uznesením sp.zn. KS-O/11/2020 v právnej veci navrhovateľa
Maroš Ferenc v zastúpení JUDr. Tomáš Gábriš proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2021 a vykonateľnosť dňa 25.04.2021. DK začína
disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní
od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo
podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej
povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
U 712 – FC Nitra - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp.zn.
KS/26/2019 o náhrade trov konania v právnej veci navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád
v zastúpení JUDr. Tomáš Stoklasa proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 09.07.2020 a vykonateľnosť dňa 13.07.2020. DK začína disciplinárne
konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia

tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú
písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti
DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ

ZOZNAM UZNESENÍ:

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 685 – Peter Gergely / 1319223 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 25.04.2021.
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie
výkonu športu podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:
U 686 – Rabiu Ibrahim / 1349691 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od
26.04.2021.
U 687 – Eric Kleybel Ramirez Matheus / 1415878 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna
liga / - od 25.04.2021.
U 688 – Antonio Asanović / 1357979 / FK Senica, Fortuna liga / - od 25.04.2021.
U 689 – Tomáš Nagy / 1299365 / FK Poprad, II. liga / - od 25.04.2021.
U 690 – Adam Laczkó / 1310391 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - od 24.04.2021.
Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa
čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:
U 691 – Joeri de Kamps / 1370830 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - od
26.04.2021.

U 692 – Ľubomír Michalík / 1145877 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - od 25.04.2021.
U 693 – Konstantinos Oinkonomou / 1430554 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - 24.04.2021

Oznamy :
U 694 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu
k U 674 a rozhodla že za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov
a neoprávnených osôb do priestorov štadióna a umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre
na hraciu plochu), a nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy v nadväznosti na
opatrenia súvisiace s COVID-19 počas stretnutia 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský
Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 57/1c, čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu
sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 57/2, čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.
U 695 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu
k U 675 a rozhodla, že za HNS členov delegácie hostí (vulgárne výroky a hrubé urážky voči R,
AR1 a AR2) počas stretnutia 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK
Železiarne Podbrezová podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl.
48/4 a čl. 11 DP.
U 696 – Miroslav Poliaček (GM) / 1145186 / FK Železiarne Podbrezová, II. liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 676 a rozhodla, že za HNS (vulgárne urážky voči
delegovaným osobám) a neoprávnený vstup na HP po stretnutí 25. kola II. ligy medzi MFK
Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu
sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.
U 697 – Branislav Jašurek / 1133684 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U
677 a rozhodla, že za HNS (vulgárne urážky voči delegovaným osobám) počas stretnutia 25.
kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa 48/1c
DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 48/2b a čl. 12/2
DP.
U 698 – Martin Prieboj (BM) / 1311595 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. liga / - DK
berie na vedomie stanovisko menovaného k U 678 a rozhodla, že za telesné napadnutie
(vzájomné sotenie s trénerom brankárov H) po stretnutí 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran
Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 49/1a DP ukladá Disciplinárnu
sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.
U 699 – Tomáš Čechovič (TB) / 1228760 / FK Železiarne Podbrezová, II. liga / - DK berie
na vedomie stanovisko menovaného k U 679 a rozhodla, že za telesné napadnutie (vzájomné
sotenie s bezpečnostným manažérom D) po stretnutí 25. kola II. ligy medzi MFK Tatran
Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 49/1a DP ukladá Disciplinárnu
sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.
U 700 – Ján Papaj / 1107468 / MFK Tatran Liptovský Mikuláš, športový riaditeľ / - DK
na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch
v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS (hrubá urážka na

adresu R) po stretnutí 26. kola II. ligy medzi MŠK Žilina (B) - MFK Tatran Liptovský Mikuláš
podľa 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl.
48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.
U 701 – Peter Bulla / 1319765 / FC Petržalka, II. liga / - DK na základe Správy delegáta
stretnutia, rozhodla, že za HNS (hrubé urážky voči delegovaným osobám) v 1. polčase a počas
polčasovej prestávky v stretnutí 26. kola II. ligy medzi FC Petržalka - KFC Komárno podľa
48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b, čl.
12/2 a čl. 71/5a DP.
U 702 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi FK Senica - MFK Zemplín Michalovce a
informáciu ÚLK v súvislosti s vydaním novej IPRT karty pre asistenta trénera hostí Ondreja
Dudu.
U 703 – DK berie na vedomie podnet Pavla Farkaša / 1154751 / a odkladá ho bez ďalšieho
procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému oznamuje, že orgánom
oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl.
59 ods. 2 stanov SFZ.
U 704 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 26. kola II. ligy medzi MFK
Dukla Banská Bystrica - FC KOŠICE a odstupuje vec na doriešenie Komisii SFZ pre riadenie
II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.
U 705 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o titul medzi FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble - FK DAC 1904 Dunajská
Streda.
U 706 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola Fortuna ligy nadstavbová časť o udržanie sa medzi MFK Ružomberok - ŠKF Sereď.
U 707 – Tomáš Prisztács (AT) / 1255236 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK berie
na vedomie stanovisko menovaného k U 680 a rozhodla, že za porušenie čl. 10/b Rozpisu
súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie na lavičke
náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť
o titul medzi ŠK Slovan Bratislava futbal - FC Spartak Trnava podľa čl. 64/1a DP ukladá
Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.
U 708 – Michal Gašparík (T) / 1131280 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK berie na
vedomie stanovisko menovaného k U 682.
U 709 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 681
a rozhodla, že za porušenie čl. 10/b Rozpisu súťaže riadenej Úniou ligových klubov pre súťažný
ročník 2020/2021 (pôsobenie asistenta trénera Tomáša Prisztácsa na lavičke náhradníkov bez
identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o titul medzi ŠK
Slovan Bratislava futbal - FC Spartak Trnava podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu
– upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.
U 710 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť
menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 643 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP

podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú
dobu od 29.04.2021 do 31.12.2021.
U 711 – FK Senica - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp.zn.
KS/11/2020 v spojení s uznesením sp.zn. KS-O/11/2020 v právnej veci navrhovateľa Maroš
Ferenc v zastúpení JUDr. Tomáš Gábriš proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 21.04.2021 a vykonateľnosť dňa 25.04.2021. DK začína disciplinárne
konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto
rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú
dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k
uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
U 712 – FC Nitra - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp.zn. KS/26/2019
o náhrade trov konania v právnej veci navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád v zastúpení JUDr.
Tomáš Stoklasa proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2020
a vykonateľnosť dňa 13.07.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a
ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad
o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach
s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu
Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 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
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