Odvolacia komisia SFZ č. 3/2018
Uznesenie
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave (ďalej len „Odvolacia komisia SFZ“), ako
orgán príslušný na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle článku 60 Stanov
SFZ, prerokovala odvolanie futbalového klubu FK Dubnica nad Váhom s.r.o., so sídlom Športovcov
655/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, proti rozhodnutiu Výkonného výboru SFZ zo dňa 04.04.2018,
uverejneného v Úradnej správe SFZ č. 40 zo dňa 14.04.2018, a takto
rozhodla:
Odvolacia komisia SFZ odvolanie FK Dubnica nad Váhom s.r.o. proti rozhodnutiu Výkonného
výboru SFZ zo dňa 04.04.2018 o nepridelení licencie Futbalovej akadémie SFZ podľa článku 60
ods. 14 písm. b) Stanov SFZ zamieta.
Odôvodnenie:
1.

Na zasadnutí Výkonného výboru SFZ konanom dňa 04.04.2018 v Bratislave bolo rozhodnuté o
podmienečnom neudelení licencie Futbalovej akadémie (ďalej len „licencia FA) na súťažný ročník
2018/2019 futbalovému klubu FK Dubnica nad Váhom s.r.o. (ďalej len „FK Dubnica nad Váhom“),
a to z dôvodu nesplnenia jednej zo základných podmienok pre získanie tejto licencie uvedenej
v článku 4 ods. 1 Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (licencia Futbalovej akadémie, licencia
Útvaru talentovanej mládeže a licencia Čakateľa) schválenej Výkonným výborom SFZ dňa
28.06.2017 (ďalej len „Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ“), ktorá požaduje, aby bol
žiadateľ o udelenie licencie FA v príslušnom súťažnom ročníku držiteľom licencie Útvaru
talentovanej mládeže (ďalej len „Rozhodnutie Výkonného výboru SFZ“).

2.

Proti tomuto Rozhodnutiu Výkonného výboru SFZ podal dňa 20.04.2018 futbalový klub FK
Dubnica nad Váhom odvolanie zo dňa 19.04.2018 (ďalej len „Odvolanie“), v ktorom uviedol, že
Výkonný výbor SFZ mohol v tomto prípade urobiť výnimku, hoci by sa jednalo o precedens,
nakoľko podľa jeho názoru by v prípade splnenia športových kritérií mala byť tomuto klubu udelená
predmetná licencia FA. Ďalej vo svojom Odvolaní odkazuje na list zaslaný Prezidentovi SFZ
a členom Výkonného výboru SFZ zo dňa 30.03.2018, kde uvádza viaceré dôvody, ktoré majú mať
pozitívny dopad predovšetkým na mládežnícky futbal v tomto futbalovom klube po udelení licencie
FA. Záverom v tomto otvorenom liste dodáva, že po splnení športových kritérií na konci sezóny
2017/2018, je futbalový klub FK Dubnica nad Váhom pripravený dlhodobo spĺňať všetky kritéria,
ktoré ustanovuje Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ.

3.

Odvolacia komisia SFZ preskúmala Odvolaním napadnuté Rozhodnutie Výkonného výboru SFZ
a dospela k záveru, že vyššie uvedené rozhodnutie je vecne správne a vydané v súlade s požiadavkami
a kritériami na udelenie licencia FA jednotlivým futbalovým klubom, ktoré upravuje Smernica
o licenčnom systéme mládeže SFZ vrátane jej príloh.

4.

V zmysle článku 4 ods. 1 Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ môže byť žiadateľom
o udelenie licencie FA futbalový klub, ktorý podá prihlášku o zaradenie do konania o udelenie
licencie mládeže SFZ, jeho družstvo mužov je účastníkom I. ligy alebo II. ligy (prvá a druhá najvyššia
slovenská súťaž mužov na Slovensku), v príslušnom súťažnom ročníku je držiteľom licencie ÚTM,
a ktorého družstvo staršieho dorastu zároveň štartuje v
a) I. lige staršieho dorastu (ďalej len „I. LSD“) alebo
b) II. lige staršieho dorastu (ďalej len „II. LSD“) ak sa toto družstvo v príslušnom súťažnom ročníku
II. LSD umiestni na postupovom mieste do I. LSD (víťaz II. LSD).
V súlade s vyššie citovaným ustanovením článku 4 ods. 1 Smernice o licenčnom systéme mládeže
SFZ môžeme konštatovať, že futbalový klub FK Dubnica nad Váhom v čase vydania tohto
uznesenia spĺňa len dve športové kritériá, ktorými sú umiestnenie mladšieho dorastu do 5. miesta
v príslušnej skupine II. ligy mladšieho dorastu (aktuálne 1. miesto) a účastníctvo staršieho dorastu
v II. LSD (aktuálne 2. miesto), avšak družstvo mužov je účastníkom III. ligy (hoci aktuálne 1.
miesto). Futbalový klub FK Dubnica nad Váhom tým pádom nespĺňa okrem požiadavky byť
držiteľom licencie ÚTM aj ďalšie kritérium potrebné na získanie licencie FA.

5.

Odvolacia komisia SFZ poukazuje ďalej na skutočnosť, že hoci má futbalový klub Dubnica nad
Váhom na konci súťažného ročníka 2017/2018 reálne šance splniť športové kritéria požadované
Smernicou o licenčnom systéme mládeže SFZ na získanie licencie FA, nemožno splnenie týchto
kritérií považovať za nadradené vo vzťahu k ostatným kritériám, nakoľko by bol takýto procesný
postup v rozpore s princípmi fair-play a spravodlivého procesu premietnutými do činností všetkých
subjektov pôsobiacich v rámci futbalového hnutia. V tomto smere je zároveň dôležité uviesť, že
futbalový klub FK Dubnica nad Váhom má po vykonaní priebežných návštev a sledovania práce
tohto klubu pomerne dobré predpoklady na získanie licencie ÚTM, ktorá je jednou z elementárnych
požiadaviek na získanie licencie FA.
Záverom uvádzame, že v pôsobnosti Odvolacej komisie SFZ, a to ani v prípade splnenia športových
kritérií ustanovených Smernicou o licenčnom systéme mládeže SFZ nie je udeľovanie licencie FA
alebo udeľovanie licencie ÚTM niektorému z futbalových klubov pôsobiacich v príslušnom
súťažnom ročníku, a to z dôvodu výlučnej právomoci rozhodovať o udelení týchto licencií patriacej
Výkonnému výboru SFZ.

6.

Na základe vyššie uvedených skutočností Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej právomoci
rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ dospela
k záveru, že Odvolaním napadnuté Rozhodnutie výkonného výboru SFZ bolo vydané v súlade
s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA. Z tohto dôvodu Odvolacia
komisia po zohľadnení všetkých okolností predmetného konania rozhodla tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok.

V Bratislave dňa 24.05.2018
Vypracoval: JUDr. Pavol Malich

JUDr. Milan Ľalík
predseda Odvolacej komisie SFZ

