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Úradná správa DK č. 1 zo dňa 31. júla 2019 vo formáte *.pdf na stiahnutie 
 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie – zamieta sa: 
U 1 M. Benadik (1265096) TJ Tatran Uhrovec V/S dos. (U 1288), U 2 G. Németh (1196611) FK Z. 
Klasy V/J dos. (U 1181), U 3 A. Krbica (1309327) OŠK Rohov V/Z dor. (U 1465). 

 
Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a): 
U 4 M. Meško (1159850) TJ Iskra H. Orešany V/Z dos. od 17.06.2019. 
 

Disciplinárne sankcie: 
U 5 ŠK Váhovce V/J dos., RP 10 €, na návrh ŠTK pokuta 3 000 € (64/1b, 64/5, čl. 67, RS P2.3/8). 

 
Oznamy: 
DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s 
poplatkami a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. 
Valentovú - 0905 375 141).  
 
DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol 
napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového 
súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty 
namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V 
prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa 
ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s 
názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ 
a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ZsFZ (zsfz@nextra.sk) alebo formou 
Podania na komisiu (DK ZsFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:  

• Dospelí: 80 €  

• Dorast: 40 €  

• Žiaci: 0 €  

• Ženy a žiačky: 0 € 
 
DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých 
disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na 
začiatku jesennej časti 2019/2020 (17/8, 34/7).  
 
U 5 FKM N. Zámky III.L dos., J. Varga (1286628) (U 1422), M. K. Gueamche (1256795) (U 1484) DK 
na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovaným 
pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (160 € zberná faktúra). 
U 6 OFK Malženice III.L dos., T. Juriš (1268348) (U 1472) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty 
za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 
01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
U 7 FC Slovan Duslo Šaľa III.L dos. T. Hlavna (1219437) (U 1420), Ľ. Hanzel (1156781) (U 1423), 
M. Pecho (1205887) (U 1424) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej 
činnosti (37/6), uvoľňuje menovaným pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (240 € zberná 
faktúra). 
U 8 ŠK 1923 Gabčíkovo III.L dos., J. Pragai (1258787) (U 1447) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
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U 9 ŠK Blava 1928 IV/SZ dos., L. Zolvik (1265787) (U 1473) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
U 10 FK Tempo Partizánske IV/SZ dos., P. Křapka (1127587) (U 1425) DK na základe Žiadosti 
o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie 
športovej činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
U 11 OFK Baník Lehota p./Vt. IV/SZ dos., DK berie na vedomie Rozhodnutie Odvolacej komisie 
v súvislosti s U 1513. 
U 12 TJ Tatran Uhrovec V/S dos., M. Stuparič (1100531) (U 1476), R. Škultéty (1155482) (U 1477) 
DK na základe Žiadostí o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje 
menovaným pozastavenie športovej činnosti od 01.08.2018 (160 € zberná faktúra). 
U 13 FC V. Kýr V/V dos., D. Bátora (1167388) (U 1479) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za 
pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 
01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
U 14 ŠK Nesvady V/V. dos., G. Hengerics (1121420) (U 1481) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra). 
U 15 TJ Agro Zemné V/V dos., DK na základe podnetu od klubu FC Neded žiada klub o stanovisko 
k úhrade výšky odstupného (doplatok) alebo doklad o úhrade doplatku za hráčov T. Kovacs 
(1166371) (500 €) a G. Bombicz (1251556) (500 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 06.08.2019. 
U 16 ŠK FC Vydrany V/J dos., J. Vass (1198231) (U 1485) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty 
za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 
01.08.2018 (80 € zberná faktúra).  
U 17 OFK 1928 V. Lapáš V/Str. dos., T. Galko (1258981) (U 1490) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra).  
U 18 OFK Solčany V/Str. dos., F. Urminský (1250671) (U 1488) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra).  
U 19 FC Pata V/Str. dos., J. Tornay (1298173) (U 1491) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za 
pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 
01.08.2018 (80 € zberná faktúra).  
U 20 ŠK Báb V/Str. dos., O. Bosák (1145624) (U 1500) DK na základe Žiadosti o určenie pokuty za 
pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 
01.08.2018 (80 € zberná faktúra).   
U 21 TJ Družstevník Ivanka p./N. V/Str. dos., DK na základe podnetu od klubu TJ Slovan Čeľadice 
žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného (doplatok) alebo doklad o úhrade doplatku za 
hráča S. Záhora (1287196) (150 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 06.08.2019. 
U 22 OŠK Lehota ObFZ NR, DK na základe podnetu od klubu TJ Slovan Čeľadice žiada klub 
o stanovisko k úhrade výšky odstupného (doplatok) alebo doklad o úhrade doplatku za hráča M. 
Fehér (1276220) (200 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 06.08.2019. 
U 23 ŠK Šurany III.LSMD, DK berie na vedomie Rozhodnutie Odvolacej komisie v súvislosti s 
U 1511. 
U 24 OFK Klátová N. Ves IV/SZ dor., DK berie na vedomie Rozhodnutie Odvolacej komisie 
v súvislosti s U 1514.  
U 25 TJ Iskra H. Orešany V/Z dos., M. Meško (1159850) (U 4) DK na základe Žiadosti o určenie 
pokuty za pozastavenie športovej činnosti (37/6), uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej 
činnosti od 01.08.2018 (80 € zberná faktúra).   
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Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 07.08.2019. 
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa 
DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia DK (DP čl. 84/1). 
 
Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ 
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