
 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

Disciplinárnej komisie Niké Superligy z dňa 22.11.2022 

Disciplinárna komisia Niké Superligy po svojom bežnom zasadnutí z dňa 22.11.2022 konštatuje, že 

počas zápasov 3. a 4. kola Niké Superligy (19. - 20.10.2022) boli zaznamenané 2 vyššie tresty hráča 

(udelenie ČK), jeden vyšší trest pre asistenta trénera a 1 podnet na ďalšie disciplinárne konanie. 

 

Počas vyššie spomínaných zápasov bolo udelených celkovo 15 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: 

Roland Černák (Humenné) 

Stanislav Pella (Košice) 

Maroš Sasák (Košice) 

Filip Kis (Košice) 

Jozef Aksamít (Bratislava) 

Matúš Loskot (Trnava) 

Jozef Sombat (Nitra) 

Tomáš Mičuda (Banská Bystrica) 

2x Maximilán Črep (Banská Bystrica) 

Adam Cehuľa (Banská Bystrica) 

Michal Vojvoda (Martin) 

Jakub Kračmer (Martin) 

Vladislav Slovák (Zvolen) 

Marián Bariak (Zvolen) 

  



 

Počas vyššie spomínaných zápasov boli udelené 2 ČK pre hráča. Za inkasovanie ČK je tím, podľa 

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

SK3911000000002940006073) poplatok vo výške 6€. 

 

Hráči, ktorí inkasovali ČK: 

Vladislav Slovák (Zvolen) 

Jaroslav Repa (Trenčín) *riešená disciplinárnym konaním 

 

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

SK3911000000002940006073), a to do 29.11.2022. V správe pre príjemcu je potrebné uviesť meno 

tímu, počet hradených pokút a mená potrestaných hráčov (napríklad: Prešov, ČK, Meno1). 

 

Ďalšie podnety na disciplinárne konanie: 

Pokuta pre tím Galaktik Košice 

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

Košice za porušenie propozícií a poriadkov Niké Superligy (porušenie poriadku o povolenej výstroji 

a dresového kompletu) dodatočne udeľuje trest v podobe finančnej pokuty 5 EUR. 

 

Pokuty pre tím Trenčín 

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

trénera Trenčína Stanislavovi Macháčovi za neprimeranú reakciu po verdikte rozhodcu a nešportové 

správanie, po ktorom inkasoval 2 žlté karty a následne automaticky červenú kartu,  udeľuje finančný 

trest vo výške 10 EUR a zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti/funkcie na lavičke tímu Trenčína na 1 

súťažný zápas Niké Superligy. 

 

Podľa platného Disciplinárneho poriadku SZMF, ktorým sa riadi aj Niké Superliga, sa hráčovi Trenčína 

Jaroslavovi Repovi za inkasovanie ČK za nešportové správanie na lavičke Trenčína a nešportové 

správanie po skončení zápasu udeľuje finančný trest vo výške 15 EUR a zákaz zápasovej činnosti na 2 

súťažné zápasy Niké Superligy. 

 

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 Niké Superliga, 

Ing. Juraj Šupák, PhD. 

Predseda disciplinárnej komisie 

   


