
Uznesenie
z 1. zasadnutia Rady SsFZ, konaného dňa 19. 12. 2009 v     Banskej Bystrici  

           Rada Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici, po prerokovaní schváleného
     programu rokovania a po diskusii, prijíma nasledovné uznesenie :

1. zvolila:
Predsedov odborných komisií Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici pre volebné obdobie 
2010 – 2013 nasledovne:

a) za predsedu športovo-technickej komisie :                         Jaroslava Jekkela,
b) za predsedu komisie mládeže :                                            Jána Hlaváča,
c) za predsedu disciplinárnej komisie :                                   Miroslava Spišiaka,
d) za predsedu komisie rozhodcov :                                        Františka Vorela,
e) za predsedu trénersko-metodickej komisie:                        Vojtecha Kováča,
f) za predsedu matričnej komisie :                                          Stanislava Špilu,
g) za predsedu hospodárskej komisie :                                    Pavla Kuteľa,
h) za predsedu odvolacej komisie :                                         Dušana Čabana,
i) za predsedu komisie pre riešenie... (KpRS):                      Artúra Jakubca,
j) za predsedu zdravotnej komisie :                                       Andreja Patku.                    

2. rozhodla:
O zastavení účinnosti rozhodnutí Disciplinárnej komisie SsFZ u previnení z jesennej časti súťažného 
ročníka 2009/2010 a zo súťažného ročníka 2008/2008 v rozsahu:

a) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet 
súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 3 DP,

b) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet 
súťažných stretnutí podľa prílohy 1, bod 13 DP (tresty za 4 a 8 ŽK hráčov),

c) zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet 
súťažných stretnutí podľa čl. 10, bod 11 DP,

d) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na 
základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31, bod 2 DP,

e) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých 
napomenutí v jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010,

f) ponecháva v platnosti zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové 
obdobie podľa čl. 10, bod 4 DP,

g) ponecháva v platnosti tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP.

3. ukladá:
      a)    Informovať o prijatých rozhodnutiach a uzneseniach Rady SsFZ funkcionársky aktív 
             prostredníctvom Spravodajcu SsFZ,
             T: január 2010                                                            Z: vedúci sekretár

b) Nahradiť  členov Rady SsFZ, zvolených príslušnými konferenciami ObFZ , ktorí boli zvolení
       za členov VV SsFZ a písomne informovať SsFZ o vykonanej zmene,
       T: do 30. 3. 2010                                                          Z: predsedovia dotknutých ObFZ
c) Predsedom odborných komisií SsFZ konzultovať s príslušnými ObFZ zaradenie nových 
       členov odbornej komisie.

              T: priebežne                                                                 Z:  predsedovia komisií ObFZ.

      
Ladislav  Matejka – za správnosť


