
 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

Disciplinárnej komisie Niké Superligy z dňa 31.1.2022 

Disciplinárna komisia SZMF Superligy po svojom bežnom zasadnutí z dňa 31.1.2022 konštatuje, že 

počas zápasov Niké Superligy skupiny Západ a Východ (29.1. a 30.1.2022) neboli zaznamenané žiadne 

vyššie tresty hráčov (žiadne udelenie ČK), no boli zaznamenané dva podnety na ďalšie disciplinárne 

konanie. 

Počas vyššie spomínaných zápasov bolo udelených celkovo 22 ŽK. Za inkasovanie ŽK je tím, podľa 

platného Disciplinárneho poriadku, povinný uhradiť na účet SZMF (IBAN: 

SK3911000000002940006073) poplatok vo výške 3€. 

Hráči, ktorí inkasovali ŽK: 

Richard Dinga (Martin) 

Marián Bariak (Zvolen 

Dominik Eperješi (Zvolen) 

Miroslav Hanuska (Zvolen) 

Daniel Nagy (Zvolen) 

Jakub Tóth (Banská Bystrica) 

Jakub Kučera (Banská Bystrica) 

Martin Kapráľ (Prešov) 

Matúš Varga (Prešov) 

Daniel Pyšný (Piešťany) 

Miroslav Kotula (Piešťany) 

Peter Hikel (Piešťany) 

Erik Zula (Pieťany) 

Martin Strelec (Piešťany) 

Matúš Paukner (Nitra) 

Erik Szabo (Bratislava) 

Marco Kollár (Trnava) 

Matúš Loskot (Trnava) 

Michal Takáč (Trnava) 

Dušan Dzíbela (Trnava) 

Peter Brestovanský (Trnava) 

Martin Ďuráči (Trenčín) 

 

Pokutu za inkasovanie ŽK je potrebné uhradiť do 8.2.2022 na účet SZMF. V správe pre príjemcu je 

potrebné uviesť meno tímu, počet hradených pokút a mená potrestaných hráčov (napríklad: Prešov, ŽK, 

Meno1). 

 



 

Ďalšie podnety na disciplinárne konanie: 

Pokuta pre tím Trnava 

Podľa platného Disciplinárneho poriadku SZMF, ktorým sa riadi aj Niké Superliga, sa tímu Trnava za 

vniknutie striedajúcich hráčov a realizačného tímu na ihrisko v prerušenej hre na konci 49. minúty 

stretnutia Bratislava vs. Trnava dodatočne udeľuje trest v podobe finančnej pokuty vo výške 30 EUR.  

Pokuta pre tím Bratislava 

Podľa platného Disciplinárneho poriadku SZMF, ktorým sa riadi aj Niké Superliga, sa tímu Bratislava 

za vniknutie člena realizačného tímu na ihrisko v prerušenej hre na konci 49. minúty stretnutia 

Bratislava vs. Trnava dodatočne udeľuje trest v podobe finančnej pokuty vo výške 15 EUR.  

Vyššie uvedené finančné pokuty je potrebné uhradiť na účet SZMF (IBAN: 

SK3911000000002940006073), a to do 8.2.2022. V správe pre príjemcu je potrebné uviesť názov tímu 

a poznámku DT ako disciplinárny trest (napríklad: Trnava DT). 

Voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je možné sa odvolať, a to do 48 hodín od doručenia správy 

Disciplinárnej komisie. Odvolanie musí byť písomnou formou (matus.kocun@malyfutbal.sk) a za tím 

musí odvolanie podať manažér tímu.  

 

Za vedenie súťaže Niké Superliga, 

Ing. Matúš Kocún 

výkonný riaditeľ súťaže 
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