
Číslo zápisnice: SFZ/DK/43/2020-2021 

 

 

ZÁPISNICA  

z hlasovania „per rollam“ Disciplinárnej komisie SFZ 

 

Názov športovej organizácie:  Slovenský futbalový zväz 

Názov zasadajúceho orgánu:  Disciplinárna komisia 

Deň konania hlasovania:   03.06.2021  

 

 

Predsedajúci:  Miroslav Vlk    Zapisovateľ:  Tomáš Fodrek 

 

Členovia orgánu zúčastnení na hlasovaní „per rollam“: 1 

 

1. Miroslav Vlk  

2. Jozef Škríba  

3. Róbert Dadykin  

4. Miroslav Jablonický  

5. Peter Mihál 

6. Marián Vereš  

7. Miroslav Urban  

8. Peter Reisz 

9. Peter Potecký  

 

Členovia orgánu nezúčastnení na hlasovaní „per rollam“:  

František Lunák 

 

 

Členovia orgánu zdržujúci sa hlasovania „per rollam“: 

 

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 9 

napomenutí ŽK 

4. 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 9 

napomenutí ŽK 

4. 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 

ZDRŽAL SA:      0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

 

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



2. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu 

a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie za udelenie ČK 

NÁVRH UZNESENÍ :  

U 825 – Jozef Novota (AT) / 1165904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / 

- vylúčenie za HNS – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu podľa čl. 48/1b DP, 

Disciplinárna sankcia – finančná pokuta vo výške 100 € podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP. 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         9  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

3. Schvaľovanie uznesení o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za 9 

napomenutí ŽK 

 

 NÁVRH UZNESENÍ :  

U 826 – Edmund Addo / 1411015 / FK Senica, Fortuna liga / – od 29.05.2021. 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         9  

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

4. Schvaľovanie uznesení týkajúcich sa hrubého nešportového správania divákov a 

ostatných oznamov v zmysle DP 

 

NÁVRH UZNESENÍ :  

 

U 756 – Juraj Pančík / 1198091 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / – DK na základe U 827 

– MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 818  a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby do 

šatne rozhodcov s následným použitím hrubých urážok a vulgárnych výrazov voči 

rozhodcom) po skončení 1. barážového stretnutia o účasť vo Fortuna lige medzi MFK 



Dukla Banská Bystrica – FK Senica podľa čl. 57/1c, ukladá Disciplinárnu sankciu – 

finančnú pokutu vo výške 1000 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.  

 

U 828 – Martin Peško / 1047464 / – DK opätovne vyzýva menovaného na doplnenie 

podania zo dňa 19.05.2021 o dôkazy podporujúce tvrdené skutočnosti, do 08.06.2021. 

 

U 829 – Michal Hamuľak / 1198700 / - DK na základe žiadosti menovaného o zmenu 

Disciplinárnej sankcie uloženej U 573 (súťažný ročník 2018/2019) rozhodla, že podľa čl. 

41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie a určuje 

skúšobnú dobu do 31.12.2022. 

 

U 830 – DK opätovne oznamuje, že o disciplinárnych sankciách - pozastavenie výkonu 

športu a pozastavenie výkonu funkcie uložených v prípade účastníkov mládežníckych, 

ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV 

SFZ o ukončení všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do 

konca súťažného ročníka 2020/2021 sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 

2020/2021.   

 

U 831 – DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného 

ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie 

pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V 

prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu 

športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je 

potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE 

VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu 

tomas.fodrek@futbalsfz.sk. 

 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 

Fortuna liga: 250 €  

II. liga: 150 € 

 

 

HLASOVANIE o návrhu: 

ZA:         9 

PROTI:       0 

ZDRŽAL SA:     0 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

ZOZNAM UZNESENÍ: 

 



Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – finančná pokuta podľa čl. 9/1c DP: 

 

U 825 – Jozef Novota (AT) / 1165904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - 

vylúčenie za HNS – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu podľa čl. 48/1b DP, Disciplinárna 

sankcia – finančná pokuta vo výške 100 € podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP. 

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

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

U 826 – Edmund Addo / 1411015 / FK Senica, Fortuna liga / – od 29.05.2021. 

Oznamy :  

U 827 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / – DK berie na vedomie stanovisko klubu 

k U 818  a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby do šatne 

rozhodcov s následným použitím hrubých urážok a vulgárnych výrazov voči rozhodcom) po 

skončení 1. barážového stretnutia o účasť vo Fortuna lige medzi MFK Dukla Banská Bystrica 

– FK Senica podľa čl. 57/1c, ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 1000 € 

podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.  

 

U 828 – Martin Peško / 1047464 / – DK opätovne vyzýva menovaného na doplnenie podania 

zo dňa 19.05.2021 o dôkazy podporujúce tvrdené skutočnosti, do 08.06.2021. 

 

U 829 – Michal Hamuľak / 1198700 / - DK na základe žiadosti menovaného o zmenu 

Disciplinárnej sankcie uloženej U 573 (súťažný ročník 2018/2019) rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 

DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie a určuje skúšobnú dobu do 

31.12.2022. 

 

U 830 – DK opätovne oznamuje, že o disciplinárnych sankciách - pozastavenie výkonu športu 

a pozastavenie výkonu funkcie uložených v prípade účastníkov mládežníckych, ženských 

súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o ukončení 

všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021 

sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2020/2021.   

 

U 831 – DK opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného 

ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového 

súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty 

namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak 

hráč stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a 

hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom 

"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v 

stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk. 

 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 

Fortuna liga: 250 €  

II. liga: 150 € 

 

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/43/2020-2021: Príloha č. 1 


