Odvolacia komisia SFZ č. 21/2017

Rozhodnutie

Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave (ďalej len „Odvolacia komisia SFZ“),
ako príslušný orgán na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle článku
60 Stanov SFZ, prerokovala podnet futbalového klubu 1. OFC Liptovské Sliače, so sídlom
K Medokýšu 907/37, 034 84 Liptovské Sliače, na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie
Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej aj „OK SsFZ“) zverejneného v Spravodajcovi SsFZ č.
23/2017-2018, a takto
rozhodla:

Konanie o podnete 1. OFC Liptovské Sliače, ktorým sa domáha preskúmania rozhodnutia
Odvolacej komisie Stredoslovenského futbalového zväzu, podľa článku 60 ods. 14 písm.
a) Stanov SFZ zastavuje.

Odôvodnenie:

1.

Športovo-technická komisia Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „ŠTK SsFZ“)
svojím rozhodnutím č. 2 zverejneným v Spravodajcovi SsFZ č. 19/2017-2018 zo dňa
10.11.2017 vyhlásila kontumačný výsledok stretnutia 13. kola V. ligy B Martin B – Liptovské
Sliače a priznala podľa SP čl. 11/2 FK Martin B 3 body a skóre 0:3 a zároveň prípad odstúpila
Disciplinárnej komisii Stredoslovenského futbalového zväzu.

2.

Proti uvedenému rozhodnutiu ŠTK SsFZ podal 1. OFC Liptovské Sliače prostredníctvom
systému ISSF dňa 14.11.2017 odvolanie, v ktorom žiadal Odvolaciu komisiu SsFZ, aby
vyhovela jeho odvolaniu, zrušila odvolaním napadnuté rozhodnutie ŠTK SsFZ a súvisiace
rozhodnutie Disciplinárnej komisie Stredoslovenského futbalového zväzu D-608 a nariadila ŠTK
SsFZ stanoviť nový termín odohratia stretnutia 13. kola V. ligy B Martin B – Liptovské Sliače.

3.

Odvolacia komisia SsFZ na základe hlasovania jej členov per rollam podľa čl. 85 ods. 2 písm. b)
Disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie zamietla s tým, že ŠTK SsFZ postupovala podľa čl. 82
ods. 1 písm. b) Súťažného poriadku SFZ. Svoje rozhodnutie Odvolacia komisia SsFZ odôvodnila
skutočnosťou, že odvolateľ vo svojich podaniach uviedol viacero nepresných a zmätočných
údajov a skutočností, pre ktoré sa neodohraté stretnutie nemôže odohrať v novom termíne
určenom ŠTK SsFZ formou rýchlej správy na stránke Stredoslovenského futbalového zväzu dňa
30.10.2017.

4.

Futbalový klub 1. OFC Liptovské Sliače podal dňa 14.12.2017 Odvolacej komisii SFZ podnet na
preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia Odvolacej komisia SsFZ, keďže nesúhlasil
s rozhodnutím Odvolacej komisie SsFZ v jeho neprospech, pretože táto neriešila porušenie
povinností ŠTK SsFZ, keď nariadila odohrať neodohraté stretnutie bez jeho súhlasu
a predošlého zamietavého stanoviska podaného cez ISSF k odohratiu 13. kola V. ligy B Martin
B – Liptovské Sliače dňa 1.11.2017.

5.

Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej preskúmavacej pôsobnosti vyplývajúcej jej z čl. 60
Stanov SFZ preskúmala napadnuté rozhodnutie Odvolacej komisie SsFZ a rovnako sa zaoberala

splnením podmienok preskúmania napadnutého rozhodnutia stanovených v čl. 60 ods. 8
Stanov SFZ. Zistila, že futbalový klub 1. OFC Liptovské Sliače sa domáha preskúmania súladu
právoplatného rozhodnutia orgánu člena SFZ, ktorým je Odvolacia komisia SsFZ s predpisom
SFZ, ktorým je Súťažný poriadok SFZ a dospela k záveru, že na preskúmanie napadnutého
rozhodnutia nie je splnená podmienka osvedčenia naliehavosti právneho alebo športového
záujmu rozhodnutie preskúmavať. Naliehavosť právneho záujmu by sa v uvedenom prípade
futbalovému klubu 1. OFC Liptovské Sliače ako navrhovateľovi osvedčiť ani objektívne
nepodarilo, pretože rozhodnutie Odvolacej komisie SsFZ vychádza z uplatňovania všeobecných
princípov stanovených Stanovami SFZ, ktoré sa uplatňujú vo všetkých činnostiach
uskutočňovaných pri plnení poslania, cieľov a úloh SFZ, t.j. princípu fair play podľa čl. 5 ods. 2
písm. a) Stanov SFZ a princípu primeranosti podľa čl. 5 ods. 2 písm. e) Stanov SFZ, ktoré boli
už v minulosti premietnuté do rozhodovacej činnosti Odvolacej komisie SFZ v jej rozhodnutí č.
2/2015 zo dňa 27.3.2015 a č. 8/2016 zo dňa 15.12.2016. Vzhľadom na ustanovenie čl. 10 ods.
5 Stanov SFZ, podľa ktorého sú člen SFZ a osoba s príslušnosťou k SFZ povinní dodržiavať
a rešpektovať rozhodnutia orgánov SFZ, sa Odvolacia komisia SsFZ nemohla pri svojom
rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiam orgánu Stredoslovenského futbalového zväzu
uvedeným v bode 1 odôvodnenia tohto rozhodnutia, odchýliť od právneho názoru Odvolacej
komisie SFZ vysloveného v jej vyššie uvedených rozhodnutiach. Preukázaním naliehavosti
športového záujmu, napadnuté rozhodnutie Odvolacej komisie SsFZ preskúmavať, sa Odvolacia
komisia SFZ nezaoberala, pretože takáto skutočnosť z podania futbalového klub 1. OFC
Liptovské Sliače zo dňa 14.12.2017 nevyplýva.
6.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Odvolacia komisia SFZ podľa článku 60 ods. 14 písm.
a) Stanov SFZ preskúmavacie konanie o preskúmaní napadnutého rozhodnutia Odvolacej
komisie SsFZ zastavila, keďže neboli splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok.

V Bratislave, 9.1.2018

Vypracoval: JUDr. Miroslav Bobák

JUDr. Milan ĽALÍK v. r.
predseda Odvolacej komisie SFZ

