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U z n e s e n i e    OK    U 01/2022  

 

Odvolacia komisia Stredoslovenského  futbalového zväzu (ďalej „OK SsFZ“ alebo „Odvolacia 

komisia SsFZ“) na základe článku 60 ods. 7 Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej 

„stanovy SFZ“) dňa 06.10.2022 preskúmala Odvolanie hráča  Milana Kelementa ( 1243869) 

TJ Jednota Málinec  ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ 

U115, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č 09 /2022-2023 zo dňa 02.09.2022  a takto 

 

r o z h o d l a : 

 

Odvolacia komisia SsFZ  Odvolanie hráča  Milana Kelementa ( 1243869)  voči rozhodnutiu 

Disciplinárnej komisie SsFZ U115, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č 09 /2022-2023 zo 

dňa 02.09.2022  z a m i e t a   

 

 

O d ô v o d n e n i e :  

 

 

1. Odvolacia komisia SsFZ  prijala na ďalšie konanie Odvolanie hráča  Milana Kelementa       

( 1243869) , ktorý sa prostredníctvom podávajúceho klubu TJ Jednota Málinec odvolával 

proti udeleniu vysokého trestu . 

2. OK SsFZ vykonala dokazovanie písomnými listinami, a to podaním Odvolateľa cez ISSF 

zo dňa 05.09.2022,  správou delegáta zväzu zo stretnutia MFK Detva - TJ Jednota 

Málinec ( 4. Kolo V.liga) ,  Zápisom zo stretnutia,  Správou Odbornej komisie zo dňa 

31.08.2022, Uznesením DK U199 o nevyhovení  Odvolaniu. 

3. Posúdením predložených materiálov a šetrením OK bolo zistené, že DK svojim 

rozhodnutím U 115  nevybočila z rámca DK SsFZ pri ukladaní DS, ktorou bolo 

pozastavenie výkonu v trvaní 4 týždne , neporušila ustanovenia upravené v čl. 46 DP SFZ 

a zároveň zohľadnila zásady ukladania DS, Odvolacia komisia nezistila žiaden relevantný 



dôvod na zasiahnutie do rozhodovacej autonómie DK SsFZ vo forme revízie  napadnutého 

rozhodnutia. 

4. Zároveň OK posudzovala Odvolanie podľa článku 83 DP, kde v bode f) sa explicitne 

uvádza, čoho sa odvolateľ domáha. OK zastáva názor, že vyjadrenie Odvolateľa  formou 

“Odvolávame sa proti udeleniu tohto vysokého trestu“ nemôže byť považované za 

domáhanie zmeny  výšky udeleného trestu. 

5. Odvolacia komisia v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom stupni proti 

rozhodnutiam orgánov SsFZ zistila, že odvolaním napadnuté rozhodnutie DK SsFZ vo veci 

DS (výšky trestu) bolo vydané v súlade s predpismi SFZ a SsFZ a preto rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, že podané Odvolanie zamietla 

 

Poučenie: Proti rozhodnutiam OK   je možné podať opravný prostriedok podľa Stanov SFZ na Odvolaciu 

komisiu SFZ.  

 

 

V Banskej Bystrici dňa 06.10.2022. 

 

 

                                                                                                                 Ing. Jozef Hrivík 

                                                                                                         Predseda Odvolacej komisie 


