
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu, Bratislava 

 

        OK/13/2018 

 

U Z N E S E N I E   

 

 Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu so sídlom v Bratislave 
(ďalej len „Odvolacia komisia SFZ“) ako orgán príslušný na riešenie sporov 
s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle čl. 60 Stanov SFZ prerokovala 
odvolanie futbalového klubu TJ Tatran Muráň proti rozhodnutiu Odvolacej komisie 
ObFZ Rimavská Sobota zo 6. 6. 2018, uverejnenému v úradnej správe č. 42, a takto  

 

r o z h o d l a :  

 

 Konanie o „odvolaní“  z a s t a v u j e  podľa čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ.  

 

O d ô v o d n e n i e  

 

1. Odvolacia komisia ObFZ v Rimavskej Sobote rozhodnutím zo 6. 6. 2018 
vyhovela odvolaniu ŠK Rimavská Seč voči rozhodnutiu ŠTK z 3. 5. 2018 tak, že 
skontumovala výsledok stretnutia konaného 22. 4. 2018 medzi TJ Tatran Muráň a ŠK 
Rimavská Seč v prospech hostí „podľa SP čl. 52/b, ako aj DP čl. 53 bod 1-2 a SP 
čl. 82 bod f“. 

 

2. Proti tomuto rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ podal FK Tatran Muráň 
25. 6. 2018 odvolanie, ktorým žiadal ponechať pôvodný výsledok zápasu v platnosti 
(2:1 v ich prospech), nakoľko nedošlo z ich strany k žiadnemu pochybeniu, pretože 
o vylúčení hráča pred nástupom mužstiev do druhého polčasu nebol nikto 
z realizačného tímu informovaný. Za to okrem hráča boli potrestaní rozhodca 
s delegátom stretnutia.  

 

3. Podľa čl. 60 ods. 1 Stanov SFZ je odvolacia komisia SFZ orgánom 
na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou, za splnenia prísne 
stanovených podmienok;  podľa ods. 7 rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti 
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rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, 
proti ktorým je odvolanie prípustné a podľa ods. 8 cit. článku je oprávnená 
na základe podnetu oprávneného člena SFZ, orgánu SFZ alebo člena SFZ, 
ktorý osvedčí naliehavý právny alebo športový záujem preskúmavať súlad 
právoplatných rozhodnutí a postupy orgánov SFZ s právnym poriadkom, predpismi 
a rozhodnutiami SFZ.  

 

4. Podľa čl. 60 bod 14 písm. a) Stanov SFZ odvolacia komisia konanie zastaví, 
ak nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci alebo ak sa na základe 
zistených okolností javí ďalšie konanie ako neúčelné.  

 

5. Odvolacia komisia posúdila formálnu i vecnú stránku „odvolania“ TJ Tatran 
Muráň a podľa čl. 60 bod 14 písm. a) Stanov SFZ konanie o ňom zastavila, pretože  

a) odvolanie proti rozhodnutiu odvolacej komisie ObFZ nepatrí do jej 
kompetencie podľa čl. 60 ods. 7 Stanov SFZ, 

b) toto podanie nemá elementárne náležitosti podnetu podľa čl. 60 ods. 8 
Stanov SFZ (viď bod 3 tohto uznesenia).  

 

6. Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku 
tohto uznesenia.  

 

P o u č e n i e :   Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

V Bratislave 14. 8. 2018 

                                                                                  JUDr. Milan   Ľ a l í k   

                                                                          predseda Odvolacej komisie SFZ 

	

 


