Stredoslovenský futbalový zväz

Odvolacia komisia  Partizánska 93, 975 84 Banská Bystrica

U z n e s e n i e OK U 02/2022
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 TJ Družstevník Blatnica
( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U136, ktoré bolo
uverejnené v Spravodajcovi č 09 /2022-2023 zo dňa 02.09.2022 a takto

rozhodla:
Odvolacia komisia SsFZ Odvolaniu TJ Družstevník Blatnica voči rozhodnutiu Disciplinárnej
komisie SsFZ U136, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č 09 /2022-2023 zo dňa
02.09.2022. vyhovuje a mení Rozhodnutie orgánu prvého stupňa takto:
Za ukončenie videozáznamu prvého polčasu MFS 3.kola VI.ligy sk B medzi TJ
Družstevník Blatnica – ŠK Turčianska Štiavnička hraného dňa 20.08.2022 v dobe,
keď R ukončil prvý polčas ukladá klubu TJ Družstevník Blatnica DS Pokarhanie.

Odôvodnenie:

1. Odvolacia komisia SsFZ

prijala na ďalšie konanie Odvolanie TJ Družstevník

Blatnica. Odvolateľ sa domáhal zrušenia pokuty vo výške 50 Eur za nesplnenie
povinnosti uloženej v U 91 – dodatočné nahratie úplného videozáznamu z MFS
3.kola VI.ligy sk B medzi TJ Družstevník Blatnica – ŠK Turčianska Štiavnička
hraného dňa 20.08.2022.

2. OK SsFZ vykonala dokazovanie písomnými listinami, a to podaním Odvolateľa cez
ISSF zo dňa 09.09.2022, správou delegáta zväzu zo stretnutia TJ Družstevník
Blatnica – ŠK Turčianska Štiavnička, Zápisom zo stretnutia, Podnetom sekretariátu
SsFZ zo dňa 24.08.2022, Potvrdením Oddelenia IT SFZ o nahratí videozáznamu
do Videoarchívu, Správou DK o predložení odvolania.

3. Posúdením predložených materiálov a šetrením OK bolo zistené, že DK svojim
rozhodnutím U 91 žiadala Odvolateľa o dodatočné nahratie MFS 3. kola VI. ligy
skupiny B medzi TJ Družstevník Blatnica - ŠK Turčianska Štiavnička hraného dňa
20.08.2022 podľa kap. XVII bod 8. RS SsFZ do 30.08.2022. Následne DK svojim
uznesením U 136 udelila Odvolateľovi pokutu 50.—Eur za nesplnenie povinnosti
uloženej v U 91. V správe o predložení Odvolania DK poukázala na porušenie
ustanovenia čl.XVII bod 1 RS SsFZ.
4. Z predloženého materiálu k Odvolaciemu konaniu ( Správa Delegáta) vyplýva, že
videozáznam nie je kompletný, nakoľko v 73. min. došlo k poruche na
záznamovom zariadení, o čom bol DZ informovaný v zmysle kap. XVII bod 4. RS
SsFZ
5. Vyžiadaním u Oddelenia IT SFZ bolo potvrdené, že predmetný videozáznam bol
nahraný na predpísané úložisko dňa 27.08.2022 v čase od 11:35 do 11:45 hod.
( Viď výpis nahrávaných videozáznamov z videoarchívu SFZ).
6. Podľa názoru OK nahraním videozáznamu dňa 27.08.2022 došlo k naplneniu
U 91. Vzhliadnutím videozáznamu bolo zistené, že druhý polčas nie je nahratý
kompletne , avšak o nekompletnosti záznamu bol DZ informovaný, preto OK
zastáva názor, že videozáznam je potrebné posudzovať ako splňujúci ustanovenia
kap. XVII bod 1. RS SsFZ
Začiatok videozáznamu druhého polčasu začína v dobe , keď R dal pokyn na
začiatok druhého polčasu a podľa názoru OK neodporuje ustanoveniu kap. XVII
bod 8. RS SsFZ .
7. Vzhľadom na to, že OK SsFZ v prerokovávanom prípade aplikovala na jeho
rozhodnutie právny princíp SFZ, ktorým sa riadi vo svojej rozhodovacej činnosti,
tak považuje za potrebné odporučiť príslušným orgánom SsFZ, aby upravili Rozpis

súťaží (kap. XVII.) takým spôsobom, aby bol jasný, zrozumiteľný a predvídateľný
a tak zabránil svojvoľnému výkladu. Podľa názoru OK body 3. a 8. kapitoly XVII
RS SsFZ môžu byť v súčasnom znení vysvetlené rozdielne.
8. Odvolací poplatok a pokuta podľa U 136 sa vracia Odvolateľovi. Poplatok za
prerokovanie 10,-- Eur uhradiť v MZF

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

