Stredoslovenský futbalový zväz

Odvolacia komisia  Partizánska 93, 975 84 Banská Bystrica

U z n e s e n i e OK U 03/2022
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 Delegáta zväzu Ing. Petra Trubana
1027998 ( ďalej len Odvolateľ ) voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsFZ U 231, ktoré
bolo uverejnené v Spravodajcovi č 11 /2022-2023 zo dňa 16.09.2022 a takto

rozhodla:
Odvolacia komisia SsFZ Odvolaniu Delegáta zväzu Ing. Petra Trubana voči rozhodnutiu
Disciplinárnej komisie SsFZ U 231, ktoré bolo uverejnené v Spravodajcovi č 11 /2022-2023
zo dňa 16.09.2022. vyhovuje a ruší Rozhodnutie orgánu prvého stupňa, vec vracia
Disciplinárnej komisii so záväzným stanoviskom na nové konanie a rozhodnutie:

Odôvodnenie:

1. Odvolacia komisia SsFZ

prijala na ďalšie konanie Odvolanie Delegáta zväzu

Ing. Petra Trubana 1027998 . Odvolateľ sa domáhal zrušenia pokuty vo výške 50
Eur

za administratívne pochybenie v stretnutí 6.kola VI. ligy FK Brezno – FK

Slovan Kúpele Sliač .
2. OK SsFZ vykonala dokazovanie písomnými listinami, a to podaním Odvolateľa cez
ISSF zo dňa 22.09.2022,

vlastným šetrením , Zápisom o stretnutí, Správou

delegáta, Stanoviskom Odbornej komisie zo dňa 15.09.2022, Históriou životného
cyklu zápasu poskytnutou ISSF, Uznesením DK U 319 o nevyhovení Odvolaniu
a vlastným šetrením.

3. Odvolacia komisia SsFZ preskúmala napadnuté rozhodnutie v spojení s
podaným odvolaním Odvolateľa a dospela k záveru, že uvedené rozhodnutie
musí byť zrušené ako nespravodlivé, a to z nižšie uvedených dôvodov.

Vychádzajúc z Článku 73 DP si DK v konaní správne vyžiadala stanovisko
Odbornej komisie , v tomto prípade však návrh na DS nebol akceptovaný
a neakceptácia návrhu nebola zdôvodnená.
Podľa názoru Odbornej komisie došlo k administratívnemu pochybeniu ,
Odvolacia komisia sa s týmto názorom stotožnila, avšak pri udelení DS berúc na
zreteľ vlastné rozhodnutie Disciplinárnej komisie uvedené pod U 516 zo dňa
08.04.2022 ako aj rozhodnutie vyššieho orgánu ( DK 362 US 14 2020-21 SFZ) je
rozhodnutie DK U 231 , nespravodlivé.
-

4. Záväzné stanovisko Odvolacej komisie SsFZ : Disciplinárna sankcia za
administratívne pochybenie Delegáta zväzu má byť v súlade so stanoviskom
Odbornej komisie a predchádzajúcimi rozhodnutiami DK v obdobných
prípadoch ako aj s rozhodnutiami vyšších orgánov v obdobných prípadoch.

5. Odvolací poplatok a pokuta podľa U 231 sa vracia Odvolateľovi.

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

