
Stredoslovenský futbalový zväz
 Odvolacia komisia        Partizánska 93, 

975 84 Banská Bystrica 

 

  

                                        U z n e s e n i e   OK  U 06/2022 

 

 

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 11.12.2022 preskúmala Odvolanie TJ 

Tatran Hybe  ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ           

U 651, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č. 22/2022 -2023 zo dňa 02.12.2022. 

a takto 

r o z h o d l a : 

 

Odvolacia komisia SsFZ  Odvolanie TJ Tatran Hybe   voči rozhodnutiu Disciplinárnej 

komisie SsFZ U 65, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č.22 /2022-2023     

                                                                 zamieta  

podľa článku 85 ods. 2 , pís. b Disciplinárneho poriadku SFZ  

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Disciplinárna komisia  svojim rozhodnutím U 651 potrestala  Ondreja Zubaja  

    ( 13787387) hráča TJ Tatran Hybe za neoprávnený štart v zastavenej činnosti    

    DS –pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne od 25.11.2022,  

    čl. 53/2b DP, s prerušením počas zimnej prestávky. Zároveň zrušila predbežné      

     ochranné opatrenie v U 643. 

 

2. Odvolateľ prostredníctvom  ISSF podal Odvolanie, v ktorom sa domáha 

uloženia podmienečného trestu, nakoľko sa domnieva, že výkon športu možno 

pozastaviť len v tej súťaži, v ktorej došlo k disciplinárnemu previneniu. 

 

3. Odvolacia komisia SsFZ si po prijatí  Odvolania zadovážila všetky  listinné 

dôkazy a materiály potrebné pre náležité preskúmanie napadnutého 



Rozhodnutia a zároveň pre vydanie odôvodneného a spravodlivého 

rozhodnutia v tomto konaní. 

 

4. Disciplinárna komisia vo svojom stanovisku, ktorým postupuje Odvolanie  

Odvolacej komisii uvádza, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe 

riadne zisteného skutkového stavu, pričom preukázaným konaním hráča došlo  

jednoznačne k disciplinárnemu previneniu, za ktoré v plnom rozsahu 

zodpovedá okrem samotného hráča aj klub, v ktorom je hráč registrovaný. 

 

5.  Listinným dôkazom  - a to podaním   Miroslava Antola ( 1098173)  cez ISSF  

ako aj kontrolou zápisu MFS bolo potvrdené, že hráčovi Ondrejovi Zubajovi    

( 13787387) bol  dňa 20.08.2022 v MFS 3.kola 8 ligy LFZ udelený osobný trest 

ČK. Na nasledujúci deň nastúpil hráč Ondrej Zubaj v MFS  TJ Tatran 

Zákamenné – TJ Tatran Hybe, čím sa dopustil previnenia v zmysle článku 52 

pís.b) SPF. 

 

6. V zmysle RS SsFZ 2022/23 kapitola  XX Disciplinárne konanie  čl.5 

           Ak bol hráč vylúčený alebo sa do uzatvorenia zápisu R dopustil priestupku na                  
           vylúčenie podľa Pravidla 12 PF a táto skutočnosť je uvedená v zápise, v  
           správe DZ alebo aj v podaní R, resp. DZ v ISSF na DK, má po MFS  
           pozastavený výkon športu v súvislosti so stretnutím až do prijatia rozhodnutia  
           DK. 
 

7. Na základe uvedených dôkazov rozhodla OK SsFZ tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia a odvolanie ako zjavne neodôvodené 

zamietla. 

 

 

Poučenie: Proti rozhodnutiam OK   je možné podať opravný prostriedok podľa 

Stanov SFZ na Odvolaciu komisiu SFZ. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 11.12.2022 

 

 

                                                                                                Ing. Jozef Hrivík 

                                                                                         Predseda Odvolacej komisie     

 

 

 

 


