
 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

Disciplinárnej komisie SZMF Superligy U23 z dňa 19.9.2022 

Disciplinárna komisia SZMF Superligy U23 po svojom bežnom zasadnutí z dňa 19.9.2022 konštatuje, 

že počas zápasov 1. – 3. kola SZMF Superligy U23 – Skupiny Západ (15.9.2022) bol zaznamenaný 

vyšší trest hráča (udelenie ČK – 2xŽK) a boli vznesené 3 podnety na ďalšie disciplinárne konanie. 

 

Počas vyššie spomínaných zápasov bolo udelených celkovo 6 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: 

Tomáš Kadík (Bratislava) 

Dominik Gumbír (Trnava) 

Miloš Ševčík (Trnava) 

Tadeáš Vaňo (Trenčín) 

Šimon Valo (Piešťany) 

Marek Michalička (Piešťany) 

 

Počas vyššie spomínaných zápasov bola udelená 1 ČK (2xŽK). Za inkasovanie ČK je tím podľa 

platného Disciplinárneho poriadku povinný uhradiť na účet SZMF (IBAN: 

SK3911000000002940006073) poplatok vo výške 6€. 

Hráči, ktorí inkasovali ČK: 

Michal Valjent (Trenčín) 

 

Pokutu za inkasovanie ŽK a ČK je potrebné uhradiť do 26.9.2022 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 Trenčín 

Podľa platného Disciplinárneho poriadku SZMF, ktorým sa riadi aj SZMF Superliga U23, sa tímu 

Trenčína za porušenie propozícii a poriadkov SZMF Superligy U23 (porušenie poriadku o povolenej 

výstroji a dresového kompletu) dodatočne udeľuje trest v podobe finančnej pokuty vo výške 10 EUR. 

Pokuta pre tím Piešťany 

Podľa platného Disciplinárneho poriadku SZMF, ktorým sa riadi aj SZMF Superliga U23, sa tímu 

Piešťan za porušenie propozícii a poriadkov SZMF Superligy U23 (porušenie poriadku o povolenej 

výstroji a dresového kompletu) dodatočne udeľuje trest v podobe finančnej pokuty vo výške 12 EUR. 

Pokuta pre tím Trnavy 

Tím Trnavy sa dostúpil procesného pochybenia, kedy došlo k uvedeniu nesprávneho čísla hráča na 

predzápasovom zápise, čím došlo k porušeniu procesných úkonov. Tímu Trnavy sa udeľuje trest 

v podobe finančnej pokuty vo výške 10 EUR. 

 

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. 

 

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie je konečné. 

Za vedenie súťaže SZMF Superliga U23, 

Ing. Juraj Šupák, PhD. 

Predseda disciplinárnej komisie 
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