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Predkladá Roman Horák, predseda Odvolacej komisie SsFZ 
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Návrh uznesenia: 

 

1. Výkonný výbor SsFZ berie na vedomie správu o činnosti odvolacej komisie SsFZ za obdobie 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa o činnosti Odvolacej komisie SsFZ za obdobie 2017-2021 

 

 
 

1. Členovia Odvolacej komisie SsFZ (ďalej len OK SsFZ) 
 

Predseda OK SsFZ: Roman Horák zvolený konferenciou dňa 15.12.2017 

Členovia OK SsFZ:     

V mesiaci december 2017 som sa obrátil na všetkých predsedov oblastných futbalových zväzov v 

územnej pôsobnosti SsFZ o podanie návrhu resp. podnetu na kandidátov na člena OK SsFZ. S 

prihliadnutím na návrhy predsedov ObFZ boli ustanovení nasledovní kandidáti do funkcie za členov 

OK SsFZ schválením Výkonného výboru SsFZ (ďalej len VV SsFZ) dňa 09.02.2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 11.12.2019 pán Dezider Balajthy oznámil ukončenie svojej činnosti (vzdal sa funkcie) ako člen OK 

SsFZ z pracovných a zdravotných dôvodov. Z toho dôvodu bol navrhnutý nový člen OK SsFZ Marián 

Oravec, ktorý bol schválený VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 16.01.2020. 

 

Dňa 29.09.2021 bolo rozhodnutím VV SsFZ dočasne pozastavený výkon funkcie člena OK SsFZ p.  

Miroslava Spišiaka. 

 

 

2. Činnosť Odvolacej komisie SsFZ  
 

Odvolacia komisia je druhostupňový orgánom zabezpečenia spravodlivosti v pôsobnosti SsFZ. V 

odvolacom konaní SsFZ má rozhodovaciu právomoc ako odvolací orgán prvého stupňa. Prerokováva 

odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie a ostatných 

komisií SsFZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č.: Meno a priezvisko navrhovateľ 

1. Jozef Hrivík ObFZ Žilina 

2. Pavol Ľorko ObFZ Dolný Kubín 

3. Dezider Balajthy ObFZ Rimavská Sobota 

4. Miroslav Spišiak ObFZ B. Bystrica 



 

 

3. Prehľad o podaných odvolaniach v období 2017-2021 

 

Za volebné obdobie 2017-2021 bolo podaných celkovo 28 odvolaní. 

Rozdelenie: 

 

a) podľa roku podania: 

 

Rok Počet odvolaní 

December 2017 0 

2018 11 

2019 11 

2020 2 

2021 4 

 

b) podľa predmetu odvolania: 

 

Odvolanie podané voči rozhodnutiu Počet odvolaní 

DK SsFZ 20 

ŠTK SsFZ 6 

KR SsFZ 1 

VV SsFZ 1 

 

c) podľa spôsobu vyriešenia: 

 

Rozhodnutie 
Komisie 

DK ŠTK KR VV 

Konanie zastavené podľa čl. 85/2 a) DP SFZ, resp. 60/13 a) 

Stanov SFZ 
5 1 1  

Zamietnuté odvolanie podľa čl. 85/2 b) DP SFZ, resp. 60/13 b) 

Stanov SFZ 
8 2  1 

Zmenené rozhodnutie orgánu I. stupňa podľa čl. 85/2 c) DP SFZ, 

resp. čl. 60/13 c) Stanov SFZ 
4    

Vrátené na nové konanie podľa čl. 85/2 d) DP SFZ, resp. 60/13 

d) Stanov SFZ 
3 3   

pozn.: čl. 60/13 Stanov SFZ bol do 01.04.2021 označovaný ako čl. 60/14 Stanov SFZ. 

 

Opravný prostriedok voči rozhodnutiu OK SsFZ - podnety na SFZ 

 

2019: Odvolacia komisia SsFZ prijala prostredníctvom webového sídla SFZ informáciu zo zasadnutia 

Odvolacej komisie SFZ zverejnenú v zápisnici vo veci podnetu MŠK Novohrad Lučenec s nasledovným 

uznesením: OK SFZ podnet na preskúmanie rozhodnutia OK SsFZ zo dňa 25.10.2019 od klubu MŠK 

Novohrad Lučenec zamieta podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) Stanov SFZ. 

 

2021: Odvolacia komisia SsFZ berie na vedomie prijaté uznesenie odvolacej komisie Slovenského 

futbalového zväzu zo dňa 01.12.2021, ktorým rozhodla nasledovne: Podnet ŠK Prameň Kováčová na 

preskúmanie rozhodnutia odvolacej komisie SsFZ zo dňa 2.11.2021 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13, písm. 

b) stanov SFZ. 



 

 

4. Prehľad odvolaní a rozhodnutí Odvolacej komisie SsFZ 

 

2018: 
OK-01/2018 - FK TJ Štart Kokava nad Rimavicou, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-810 zverejnené v 

Spravodajcovi č.41/2017-18), vo veci udelenej disciplinárnej sankcie - pokuta. Rozhodnutie: Odvolacia 

komisia SsFZ vyhovuje odvolaniu a ruší rozhodnutie DK SsFZ (U810) zo dňa 03.05.2018 a vec vracia na 

nové konanie a rozhodnutie DK SsFZ podľa čl. 85 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku SFZ s 

nasledovným záväzným stanoviskom: 1. prvý videozáznam bol doručený na KR SsFZ v úplnom rozsahu v 

stanovenom termíne v zmysle kapitoly XVII. RS vo futbale 2017/2018, 2. Druhý videozáznam bol zaslaný 

na SsFZ v lehote stanovenej KR SsFZ v Spravodajcovi č. 40/2017-18, 3. DK SsFZ vo svojej výrokovej 

časti nesprávne uviedla ustanovenie predpisu SsFZ (kapitoly XVII. ods. 12 RS vo futbale 2017/2018). 

 

OK-02/2018 - MFK Detva, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-857 zverejnené v Spravodajcovi č.42/2017-

2018), vo veci udelenej disciplinárnej sankcie – pokuta. Rozhodnutie: Odvolacia komisia SsFZ odvolanie 

futbalového klubu MFK Detva proti rozhodnutiu DK SsFZ (U857) zo dňa 10.05.2018 zamieta podľa čl. 

85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku SFZ a ponecháva v platnosti rozhodnutie DK SsFZ z dôvodu, 

že rozhodnutie bolo vydané v súlade s predpismi SFZ a SsFZ. 

 

OK-03/2018 - OFK 1950 Priechod, voči rozhodnutiu týkajúceho sa nezaradenia družstva dospelých tohto 

klubu do V. ligy skupina C dospelých súťažného ročníka 2018/2019. Rozhodnutie: Odvolacia komisia 

konanie o odvolaní OFK 1950 Priechod proti rozhodnutiu nezaradenia družstva do súťaže V. ligy skupina 

C dospelých súťažného ročníka 2018/2019 podľa čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov Slovenského futbalového 

zväzu zastavuje. Odôvodnenie - odvolanie oprávneného bolo podané po lehote, teda neboli splnené 

podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci. 

 

OK-04/2018 - TJ Družstevník Blatnica, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-8 zverejnené v spravodajcovi č. 

6/2018-19) vo veci neuhradenej faktúry pre TJ Tatran Chlebnice. Rozhodnutie: Odvolacia komisia 

vyhovuje odvolaniu TJ Družstevník Blatnica a mení podľa čl. 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku 

Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie U-8 Disciplinárnej komisie SsFZ tak, že konanie vo veci 

úhrady faktúry zastavuje a podľa čl. 60 ods. 14 písm. c) Stanov Slovenského futbalového zväzu mení 

rozhodnutie Hospodárskej komisie SsFZ vo veci vynaložených cestovných náhrad tak, že konanie 

zastavuje. Odôvodnenie - OK konštatovala, že v rámci SsFZ neexistuje predpis, na základe ktorého by 

bolo možné nariadiť úhradu cestovných nákladov zo zrušeného majstrovského futbalového stretnutia, teda 

stretnutia, ktorého sa nezúčastnilo žiadne družstvo. S využitím inštitútu voľnej úvahy a jej logiky z veci je 

zrejmé, že Odvolacia komisia nemohla dôjsť k inému záveru než odvolaniu vyhovieť. 

 

OK-05/2018 - MFK Žarnovica, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-112 zverejnené v spravodajcovi č. 9/2018-

19) vo veci udelenej disciplinárnej sankcie – pokuty. Rozhodnutie: Odvolacia komisia SsFZ odvolanie 

futbalového klubu MFK Žarnovica voči rozhodnutiu DK SsFZ (U112) zo dňa 24.08.2018 zamieta podľa 

čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku SFZ a ponecháva v platnosti rozhodnutie Disciplinárnej 

komisie SsFZ z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom a predpismi 

SFZ a SsFZ. 

 

OK-06/2018 - ŠK Sásová, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-251 zverejnené v spravodajcovi č. 11/2018-19) 

vo veci udelenej disciplinárnej sankcie – pokuty. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie FK ŠK 

Sásová zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu. 

 

OK-07/2018 - FK Vysoká nad Kysucou, voči rozhodnutiu orgánu SsFZ vo veci zmeny termínu hracieho 

dňa a vyhlásenia kontumácie stretnutia 6. kola V .ligy skupina A dospelých TJ Slovan Skalité - FK Vysoká 

nad Kysucou. Rozhodnutie: Odvolacia komisia vyhovuje odvolaniu FK Vysoká nad Kysucou a ruší podľa 

čl. 60 ods. 14 písm. d) Stanov SFZ rozhodnutie ŠTK SsFZ vo veci zmeny termínu hracieho dňa a vyhlásenia 

kontumácie stretnutia 6. kola V. ligy skupina A dospelých Skalité – Vysoká nad Kysucou a vracia vec ŠTK 

SsFZ so záväzným stanoviskom nariadiť nový termín stretnutia. 



 

 

 

OK-08/2018 - TJ ŠK Sokol Jakub, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-330, zverejnené v spravodajcovi č. 

12/2018-19) vo veci udelenej disciplinárnej sankcie – pokuty. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie 

FK TJ ŠK Sokol Jakub zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku SFZ. 

 

OK-09/2018 - TJ Slovan Tomášovce, voči výške poplatku za odhlásenie družstva mládeže zo súťaže 

riadenej SsFZ. Rozhodnutie: Odvolacia komisia nezistila pri rozhodnutí VV SsFZ zo dňa 05.09.2018 

nedostatky v stanovení výšky poplatkovej povinnosti určenej v súlade s Rozpisom súťaží vo futbale 

2018/2019. V rámci požiadavky na posúdenie postupu pri rozhodovaní VV SsFZ pri výroku vo veci výšky 

poplatku OK SsFZ konštatuje, že výška poplatku bola uložená podľa kap. V. ods. 5 písm. a) v spojení s 

kap. XXIV. ods.3 štvrtá odrážka RS, správne vo výške 500 €. 

 

OK-10/2018 - FTC Fiľakovo, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-541, zverejnené v Spravodajcovi č. 15/2018-

19) vo veci zrušenia predbežného opatrenia (v odvolaní uvedené ako žiadosť o uvoľnenie činnosti). 

Rozhodnutie: Odvolacia komisia konanie o odvolaní FK FTC Fiľakovo zastavuje podľa čl. 85 ods. 2 

písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ. Odôvodnenie - na základe zistených okolností prípadu sa 

preukázalo ďalšie konanie ako neúčelné. 

 

OK-11/2018 - FK Strečno, voči rozhodnutiu KR SsFZ zverejnené v Spravodajcovi č. 18/2018-19, vo veci 

sťažnosti FK voči výkonu rozhodcu. Rozhodnutie: Odvolacia komisia konanie o odvolaní FK Strečno 

podľa článku 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ zastavuje. Odôvodnenie - neboli splnené podmienky na 

konanie a rozhodnutie vo veci, a na základe zistených okolností prípadu sa preukázalo ďalšie konanie ako 

neúčelné. 

 

2019: 
OK-01/2019 - OFK Olováry, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-1342, zverejnené v Spravodajcovi č. 45/2018-

19), vo veci udelenej disciplinárnej sankcie. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie futbalového klubu 

OŠK Olováry zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového 

zväzu (ďalej len "SFZ"). 

 

OK-02/2019 - ŠK Belá, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-1693, zverejnené v Spravodajcovi č. 49/2018-19), 

vo veci uloženej disciplinárnej sankcie hráčovi Jozef Martinka 1118429 (FK Predmier). Rozhodnutie: 

Odvolacia komisia konanie o odvolaní FK Belá voči rozhodnutiu DK SsFZ U 1693 zastavuje, podľa čl. 85 

ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ. Odôvodnenie - dňa 26.07.2019 bolo doručené odvolateľom 

spaťvzatie odvolania vedeného pod č.k. OK-02/2019 z dôvodu neobnovovania negatívnych emócií medzi 

oboma klubmi. Odvolacia komisia vzala uvedenú skutočnosť na vedomie 

 

OK-03/2019 - ŠK Belá, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-1696, zverejnené v Spravodajcovi č. 49/2018-19), 

vo veci uloženej disciplinárnej sankcie trénerovi Ján Holúbek. Rozhodnutie: Odvolacia komisia 

rozhodnutie DK SsFZ U-1696 podľa čl. 85 ods. 2 písm. c. Disciplinárneho poriadku Slovenského 

futbalového zväzu vo výroku o výške DS mení tak, že ukladá DS 2 mesiace. V ostatnej časti odvolanie 

voči rozhodnutiu DK SsFZ zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b. DP SFZ. 

 

OK-04/2019 - FK Predmier, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-1694, zverejnené v Spravodajcovi č. 49/2018-

19), vo veci uloženého ochranného opatrenia. Rozhodnutie: Odvolacia komisia konanie o odvolaní FK 

Predmier voči rozhodnutiu DK SsFZ U 1694 zastavuje, podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho 

poriadku SFZ. Odôvodnenie - dňa 18.07.2019 bolo doručené odvolateľom spaťvzatie odvolania vedeného 

pod č.k. OK-04/2019. Odvolacia komisia vzala uvedenú skutočnosť na vedomie. 

 

OK-05/2019 - FK Oravské Veselé, voči rozhodnutiu DK SsFZ  (U-155, zverejnené v Spravodajcovi č. 

09/2019-20), vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 300 €. Rozhodnutie: Odvolacia 

komisia vyhovuje odvolaniu FK Oravské Veselé a mení podľa čl. 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho 

poriadku Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie DK SsFZ (U 155) tak, že konanie vo veci zastavuje.  

 



 

 

OK-06/2019 - FK Oravské Veselé, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-156, zverejnené v Spravodajcovi č. 

09/2019-20), vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 300 €. Rozhodnutie: Odvolacia 

komisia vyhovuje odvolaniu FK Oravské Veselé a mení podľa čl. 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho 

poriadku Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie DK SsFZ (U 156) tak, že konanie vo veci zastavuje. 

 

OK-07/2019 - OŠK Lieskovec, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-112, zverejnené v Spravodajcovi č. 08/2019-

20), vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 100 € a ochranného opatrenia. Rozhodnutie: 

Odvolacia komisia odvolanie futbalového klubu FK Lieskovec zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) 

Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu. 

 

OK-08/2019 - MŠK Novohrad Lučenec, voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ zo dňa 13.9.2019 (zverejnené v 

Spravodajcovi č. 11/2019-20) vo veci vyhlásenia kontumácie výsledku stretnutia TIPOS III. ligy dospelých 

Žarnovica - Lučenec. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie FK MŠK Novohrad Lučenec podľa čl. 

60 ods. 14 písm. b) Stanov Slovenského futbalového zväzu zamieta 

 

OK-09/2019 - MŠK Novohrad Lučenec, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-281, (zverejnené v Spravodajcovi 

č. 11/2019-20), vo veci uloženia disciplinárnej sankcie – pokuty vo výške 300 €. Rozhodnutie: Odvolacia 

komisia odvolanie FK MŠK Novohrad Lučenec zamieta podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho 

poriadku Slovenského futbalového zväzu 

 

OK-10/2019 - Marián Lauer, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-425, (zverejnené v Spravodajcovi č. 13/2019-

20), vo veci zastavenia konania o odvolaní voči rozhodnutiu DK SsFZ U-344 zo dňa 20.09.2019. 

Rozhodnutie: Odvolacia komisia SsFZ prerokovala odvolanie pána Mariána Lauera 1317007 (ďalej len 

odvolateľ“, resp. „p. Lauer“) voči rozhodnutiu DK SsFZ U-425 zverejnenému v Spravodajcovi č. 13/2019-

20 zo dňa 27.09.2019, vo veci zastavenia konania o odvolaní voči rozhodnutiu DK SsFZ U-344 

zverejnenému v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2019-20 zo dňa 20.09.2019, a takto rozhodla: Rozhodnutie DK 

SsFZ U-425 podľa čl. 85 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu ruší a 

vec vracia DK SsFZ na nové konanie a rozhodnutie. 

 

OK-11/2019 - Marián Lauer, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-344), vo veci uloženia disciplinárnej sankcie 

4 mesiace nepodmienečné pozastavenie výkonu funkcie delegovanej osoby od 20.09.2019 s prerušením 

počas zimnej prestávky. Rozhodnutie: Konanie o odvolaní delegáta zväzu Mariana Lauera voči 

rozhodnutiu DK SsFZ U 344 zastavuje, podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku Slovenského 

futbalového zväzu (ďalej len „DP SFZ“). Odôvodnenie - dňa 07.11.2019 bolo Odvolacej komisii delegátom 

zväzu Marianom Lauerom odovzdané spaťvzatie odvolania vedeného pod č. k. OK-11/2019. Odvolacia 

komisia vzala uvedenú skutočnosť na vedomie. 

 

2020: 
OK-01/2020 - hráč Mário Kurák (1148324) a TJD Príbelce, so sídlom Príbelce č. 326, Príbelce 991 25, 

voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-198, zverejnené v Spravodajcovi č. 13/2020-21) vo veci vyhoveniu 

odvolania FK Poltár a udelenia disciplinárnej sankcie hráčovi. Rozhodnutie: Rozhodnutie DK SsFZ U-

198 podľa čl. 85 ods. 2 písm. d) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu zrušuje a vec 

vracia so záväzným stanoviskom DK SsFZ na nové konanie a rozhodnutie. 

 

OK-02/2020 - TJ Sklotatran Poltár, voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-178, zverejnené v Spravodajcovi č. 

12/2020-21) vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha potrestania hráča zastavením činnosti v zmysle pravidiel 

futbalu. Rozhodnutie: Konanie o odvolaní FK Poltár voči rozhodnutiu DK SsFZ U 178 zastavuje, podľa 

čl. 85 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ. Odôvodnenie – OK SsFZ konanie zastavuje z dôvodu, 

že nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania. 

 

2021:  
OK-01/2021 - ŠK Prameň Kováčová, voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedené v uznesení pod SsFZ-STK-

2021/2022-0094, ktoré bolo zverejnené dňa 24.09.2021 v ISSF, vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha 



 

 

kontumácie stretnutia z dôvodu porušenia čl.47/5 SP v MFS III. TIPOS ligy stred, 15. kolo MFK Žarnovica 

– ŠK Prameň Kováčová. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie FK ŠK Prameň Kováčová podľa čl. 

60 ods. 13 písm. b) Stanov Slovenského futbalového zväzu zamieta. 

 
OK-02/2021 - OFK Hliník nad Hronom, voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedenému v Spravodajcovi SsFZ č. 

16/2021-2022 vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha zmeny rozhodnutia ŠTK SsFZ a aby stretnutie 11. kola 

V. ligy C Hliník n. Hronom – Bacúch nebolo kontumované. Rozhodnutie: Odvolacia komisia vyhovuje 

odvolaniu FK Hliník nad Hronom a ruší podľa čl. 60 ods. 13 písm. d) Stanov Slovenského futbalového 

zväzu rozhodnutie Športovo-technickej komisie SsFZ vo veci vyhlásenia kontumácie v stretnutí 11. kola 

dospelých, V. ligy C Hliník nad Hronom – Bacúch a vracia vec ŠTK zo záväzným stanoviskom nariadiť 

nový termín stretnutia. 

 

OK-03/2021 - FO Tatran Sučany, voči rozhodnutiu ŠTK SsFZ uvedenému v Spravodajcovi SsFZ č. 

16/2021-2022 vo veci v ktorej sa odvolateľ domáha zmeny rozhodnutia ŠTK SsFZ a aby stretnutie 12. kola 

V. ligy B Važec – Sučany nebolo kontumované. Rozhodnutie: Odvolacia komisia vyhovuje odvolaniu FO 

Tatran Sučany a ruší podľa čl. 60 ods. 13 písm. d) Stanov Slovenského futbalového zväzu rozhodnutie 

Športovo-technickej komisie SsFZ vo veci vyhlásenia kontumácie v stretnutí 12. kola dospelých, V. ligy B 

Važec – Sučany a vracia vec ŠTK zo záväzným stanoviskom nariadiť nový termín stretnutia. 

 

OK-04/2021 - Ivan Rusnák 1313348 (tréner Oravan Oravská Jasenica, II. liga MŽ U13 skupina SEVER), 

voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-438, zverejnené v spravodajcovi č. 18/2021-2022) vo veci uloženia 

disciplinárnej sankcie - 4 týždne nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie a výkonu športu 

vo všetkých stretnutiach Oravan Oravská Jasenica. Rozhodnutie: Odvolacia komisia odvolanie zamieta 

podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) Disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu. 

 

Prebiehajúce odvolacie konanie: 

- Miroslav Spišiak 1311494, odvolanie voči rozhodnutiu DK SsFZ (U-456, zverejnené v 

spravodajcovi č. 24/2021-2022). Odvolanie bolo doručené 18.12.2021 DK SsFZ, ktorá v plnom 

rozsahu odvolaniu nevyhovela a podľa čl. 84/7 DP predložila vec Odvolacej komisii SsFZ. 

 

 

 

 

 


