
Číslo zápisnice: SFZ/DK/41/2020-2021 

 

 

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: 19.05.2021  

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

 

Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Tomáš Fodrek 

 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1 

 

1. Miroslav Vlk 

2. Jozef Škríba 

3. Miroslav Jablonický 

4. Peter Mihál 

5. Peter Reisz 

6. Marián Vereš 

7. Peter Potecký 

8. Róbert Dadykin 

 

 

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:  

 František Lunák 

         Miroslav Urban 

 

 

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 alebo 

akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK  

4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 3 

napomenutí ŽK 

5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek 

funkcie za 3 napomenutí ŽK 

6. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŽK 

7. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9 

napomenutí ŽK 

8. 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 alebo 

akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK  

4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 3 

napomenutí ŽK 

5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek 

funkcie za 3 napomenutí ŽK 

6. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŽK 

7. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9 

napomenutí ŽK 

8. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov 

a ostatných oznamov v zmysle DP 

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



 

 

NÁVRH UZNESENIA: DK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8 

PROTI:         0 

ZDRŽAL SA:      0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za udelenie 

ČK 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 766 – Ján Minárik / 1302951 / MŠK Žilina, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – 

zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna 

sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 20.05.2021. DS si 

vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 DP. 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu alebo 

akejkoľvek funkcie za udelenie 2.ŽK  

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 767 – Jakub Sedláček / 1291763 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / – od 16.05.2021. 

U 768 – Vladimír Weiss / 1184657 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Slovnaft Cup / – od 

20.05.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 DP. 

 



HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

4. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 3 

napomenutí ŽK 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 769 – Leo Myenty Janna Abena / 1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Slovnaft 

Cup / - od 20.05.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 

DP. 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

5. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu akejkoľvek 

funkcie za 3 napomenutí ŽK 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 770 – Štefan Rusnák (AT) / 1044957 / MFK Dukla Banská Bystrica, II. liga / - od 

16.05.2021. 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

SCHVÁLENÉ 



 

6. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 5 

napomenutí ŽK 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 771 – Dominik Javorček / 1272061 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 772 – Jakub Paur / 1218694 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 773 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / – od 

16.05.2021. 

U 774 – Martin Mečiar / 1229636 / ŠKF Sereď,  Fortuna liga / – od 16.05.2021. 

U 775 – Kristóf Domonkos / 1308015 / KFC Komárno, II. liga / – od 16.05.2021. 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

SCHVÁLENÉ 

 

 

7. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9 

napomenutí ŽK 

 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 776 – Enis Fazlagikj / 1405160 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 777 – Kyriakos Savvidis / 1370845 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 778 – Filip Balaj / 1295436 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / – od 

16.05.2021. 

U 779 – Matúš Mader / 1299801 / MFK Skalica, II. liga / – od 16.05.2021. 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         8  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 



VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

SCHVÁLENÉ 

 

 

8. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov a 

ostatných oznamov v zmysle DP 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

 

 

U 780 – Pawel Jan Jarzebak / 1430637 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - DK berie 

na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 734 a 

rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej 

sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021. 

 

U 781 – Peter Mazan / 1196985 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, 

Fortuna liga / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej 

sankcie uloženej U 714 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021. 

U 782 – FC Petržalka / II. liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, 

Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti 

náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a 

nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola 

II. ligy medzi FC Petržalka – FK Dubnica nad Váhom podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP 

ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 57/2, čl. 58/3 

a čl. 12/6 DP. 

U 783 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o 

zistených nedostatkoch v stretnutí 29. kola II. ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal (B) 

- SLAVOJ TREBIŠOV bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií podľa čl. 71/5c DP.  

 

U 784 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta 

stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznam o činnosti 

náhradného rozhodcu v stretnutí 9. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o titul medzi FC 

Spartak Trnava - MŠK Žilina bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií podľa čl. 71/5c 

DP. 

 

U 785 – FK Dubnica nad Váhom / II. liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia 

rozhodla, že za porušenie čl. 28/b Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským 

futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie 

kondičného trénera Adama Cisára v priestoroch extra sedenia bez preukazu IPRT) 

v stretnutiach 27. a 29. kola II. ligy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – 

finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. 

 

U 786 – FK Senica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej 

klubu U 711 v spojení s U 740 v právnej veci navrhovateľa Maroš Ferenc, v zast. Tomáš 

Gábriš proti odporcovi FK Senica vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. 

KS/11/2020 v spojení so sp. zn. KS-O/11/2020 a konanie zastavuje podľa čl. 78/5d DP. 



 

U 787 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie späťvzatie 

odvolania klubu k U 758.  

 

U 788 – DK berie na vedomie podnet Dávida Šipoša / 1269783 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 789 – DK berie na vedomie podnet Róberta Balážiho / 1276029 / v zast. Monika 

Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 790 – DK berie na vedomie podnet Lukáša Fabiša / 1276197 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 791 – DK berie na vedomie podnet Mariána Chobota / 1269865 / v zast. Monika 

Hubocká a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 792 – DK berie na vedomie podnet Patrika Daneka / 1267054 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 793 – DK berie na vedomie podnet Ondreja Vrábela / 1287824 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 794 – DK berie na vedomie podnet Erika Šuľu / 1249217 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň 

menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie 

disciplinárnej sankcie je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 795 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že zásady ukladania a vykonávania 

disciplinárnych sankcií uplatňované v súťažnom ročníku 2020/2021 v rámci Fortuna ligy 

a II. ligy sa uplatňujú rovnako aj v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige. 

 



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 766 – Ján Minárik / 1302951 / MŠK Žilina, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie 

jasnej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – 

pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 20.05.2021. DS si vykoná 

v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 DP. 

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 767 – Jakub Sedláček / 1291763 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / – od 16.05.2021. 

U 768 – Vladimír Weiss / 1184657 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Slovnaft Cup / – od 

20.05.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 DP. 

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie 

výkonu športu podľa čl. 37/9 DP na 1 pohárové stretnutie:  

U 769 – Leo Myenty Janna Abena / 1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Slovnaft Cup / - 

od 20.05.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy podľa čl. 37/10 DP. 

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie 

výkonu akejkoľvek funkcie podľa čl. 37/6a DP na 1 súťažné stretnutie:  

U 770 – Štefan Rusnák (AT) / 1044957 / MFK Dukla Banská Bystrica, II. liga / - od 

16.05.2021. 

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie 

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

U 771 – Dominik Javorček / 1272061 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 772 – Jakub Paur / 1218694 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 



U 773 – Tihomir Kostadinov / 1362853 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / – od 16.05.2021. 

U 774 – Martin Mečiar / 1229636 / ŠKF Sereď,  Fortuna liga / – od 16.05.2021. 

U 775 – Kristóf Domonkos / 1308015 / KFC Komárno, II. liga / – od 16.05.2021. 

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa  

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

U 776 – Enis Fazlagikj / 1405160 / MŠK Žilina, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 777 – Kyriakos Savvidis / 1370845 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / – od 17.05.2021. 

U 778 – Filip Balaj / 1295436 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / – od 

16.05.2021. 

U 779 – Matúš Mader / 1299801 / MFK Skalica, II. liga / – od 16.05.2021. 

 

Oznamy :  

U 780 – Pawel Jan Jarzebak / 1430637 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - DK berie na 

vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 734 a rozhodla, že 

podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) 

a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021. 

 

U 781 – Peter Mazan / 1196985 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, 

Fortuna liga / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie 

uloženej U 714 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku 

Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021. 

U 782 – FC Petržalka / II. liga / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia 

delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu 

rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia 

a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy medzi FC Petržalka – FK Dubnica 

nad Váhom podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo 

výške 200 € podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. 

U 783 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o 

zistených nedostatkoch v stretnutí 29. kola II. ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal (B) - 

SLAVOJ TREBIŠOV bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií podľa čl. 71/5c DP.  

 

U 784 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie Správu delegáta 

stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a Záznam o činnosti 

náhradného rozhodcu v stretnutí 9. kola Fortuna ligy - nadstavbová časť o titul medzi FC 

Spartak Trnava - MŠK Žilina bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií podľa čl. 71/5c DP. 

 

U 785 – FK Dubnica nad Váhom / II. liga / – DK na základe Správy delegáta stretnutia 

rozhodla, že za porušenie čl. 28/b Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským 



futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie 

kondičného trénera Adama Cisára v priestoroch extra sedenia bez preukazu IPRT) 

v stretnutiach 27. a 29. kola II. ligy podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú 

pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP. 

 

U 786 – FK Senica / Fortuna liga / - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu 

U 711 v spojení s U 740 v právnej veci navrhovateľa Maroš Ferenc, v zast. Tomáš Gábriš proti 

odporcovi FK Senica vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS/11/2020 

v spojení so sp. zn. KS-O/11/2020 a konanie zastavuje podľa čl. 78/5d DP. 

 

U 787 – FK Železiarne Podbrezová / II. liga / - DK berie na vedomie späťvzatie odvolania 

klubu k U 758.  

 

U 788 – DK berie na vedomie podnet Dávida Šipoša / 1269783 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 

U 789 – DK berie na vedomie podnet Róberta Balážiho / 1276029 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 

U 790 – DK berie na vedomie podnet Lukáša Fabiša / 1276197 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 

U 791 – DK berie na vedomie podnet Mariána Chobota / 1269865 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 

U 792 – DK berie na vedomie podnet Patrika Daneka / 1267054 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 

U 793 – DK berie na vedomie podnet Ondreja Vrábela / 1287824 / v zast. Monika Hubocká 

a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému 

oznamuje, že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je 

Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku 

SFZ. 

 



U 794 – DK berie na vedomie podnet Erika Šuľu / 1249217 / v zast. Monika Hubocká a odkladá 

ho bez ďalšieho procesného postupu podľa čl. 71/5c DP. DK zároveň menovanému oznamuje, 

že orgánom oprávneným na prejednanie veci a uloženie disciplinárnej sankcie je Komora SFZ 

pre riešenie sporov podľa čl. 42a ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

U 795 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že zásady ukladania a vykonávania 

disciplinárnych sankcií uplatňované v súťažnom ročníku 2020/2021 v rámci Fortuna ligy a II. 

ligy sa uplatňujú rovnako aj v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige. 

 

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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