
Odvolacia komisia SFZ č. 15/2018 

 

U z n e s e n i e 

 

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 ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave proti 

uzneseniu č. 1 Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek zo dňa 12.07.2018 

a odvolanie futbalového klubu ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš proti uzneseniu č. 1 Výkonného výboru 

Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek zo dňa 12.07.2018, a takto  

 

r o z h o d l a : 

 

Odvolacia komisia SFZ spája odvolacie konania vedené po spisovými značkami OK/15/2018 

a OK/16/2018 na spoločné konanie, ktoré bude vedené pod spoločnou spisovou značkou 

OK/15/2018. 

 

Odvolacia komisia SFZ konania o odvolaní ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a ŠK 

Záhorák Plavecký Mikuláš proti uzneseniu č. 1 Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu 

Bratislava - vidiek zo dňa 12.07.2018 podľa článku 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ zastavuje.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek (ďalej len „Výkonný výbor ObFZ 

BA - vidiek“) na základe podnetu futbalového klubu FC SLOVAN Častá, ktorý namietal nesplnenie 

podmienok ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš pre 

zaradenie do majstrovskej súťaže S5V (V. liga - BA vidiek), rozhodol uznesením č. 5 zo dňa 

29.05.2018 (ďalej len „Uznesenie č. 5“) tak, že Výkonný výbor ObFZ BA - vidiek nesúhlasí so 

zaradením ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš do V. ligy 

seniorov pre nesplnenie si povinností vyplývajúcich z článku 38 písm. b) Súťažného poriadku futbalu 

v platnom znení. 

 

2. V zmysle článku 38 písm. b) Súťažného poriadku futbalu: „Klub, ktorý má družstvo zaradené v súťaži je 

povinný najmä mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka mládežnícke družstvá, ktorých počet 

ustanovuje rozpis súťaže.“ 

 

3. Proti tomuto Uzneseniu č. 5 Výkonného výboru ObFZ BA - vidiek podal dňa 10.06.2018 odvolanie 

futbalový klub ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a dňa 12.06.2018 odvolanie futbalový 



klub ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš (ďalej spoločne ako „Odvolania voči Uzneseniu č. 5“), v ktorých 

zhodne obidva futbalové kluby namietali nesprávnosť Uznesenia č. 5 z dôvodu, že Výkonný výbor 

ObFZ BA - vidiek nebol príslušný na rozhodovanie v tejto veci a zároveň v Úradnej správe ObFZ 

BA – vidiek č. 41 zo dňa 06.04.2018 bolo zverejnené uznesenie Športovo-technickej komisie č. 90, 

ktoré si rozporovalo s týmto Uznesením č. 5. 

 
4. Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek (ďalej len „Odvolacia komisia 

ObFZ BA - vidiek“) na svojom rokovaní zo dňa 19.06.2018 posúdila obidve Odvolania voči 

Uzneseniu č. 5 a skonštatovala, že uznáva právoplatnosť týchto Odvolaní voči Uzneseniu č. 5 oboch 

futbalových klubov, čoho výsledkom bolo prijatie uznesenia Odvolacej komisie ObFZ BA - vidiek č. 

01/2018 (ďalej len „Rozhodnutie“), v ktorom bolo konštatované, že Uznesenie č. 5 Výkonného 

výboru ObFZ BA - vidiek je neplatné v plnom rozsahu a voči tomuto Rozhodnutiu nie je prípustný 

žiadny opravný prostriedok.  

 

5. Výkonný výbor ObFZ BA - vidiek po oboznámení sa s Rozhodnutím Odvolacej komisie ObFZ BA 

- vidiek vydal na svojom ďalšom zasadnutí uznesenie č. 1 zo dňa 12.07.2018 (ďalej len „Uznesenie č. 

1“) v ktorom konštatuje, že Výkonný výbor ObFZ BA - vidiek prejednal materiál Odvolacej komisie 

ObFZ BA - vidiek s pripomienkami, nestotožnil sa s jej obsahom a vyhlasuje, že Uznesenie č. 5 je 

nemenné a platné. 

 
6. Na základe vyššie uvedeného podali oba futbalové kluby na Odvolaciu komisiu SFZ odvolania voči 

tomuto Uzneseniu č. 1 Výkonného výboru ObFZ Bratislava - vidiek, a to konkrétne ŠK Plavecký 

Štvrtok OFK Vysoká pri Morave odvolanie zo dňa 25.07.2018 a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 

odvolanie zo dňa 24.07.2018 (ďalej spoločne ako „Odvolania voči Uzneseniu č. 1“), kde zhodne 

tvrdili, že Výkonný výbor ObFZ BA - vidiek nerešpektoval v súlade so Stanovami ObFZ Bratislava - 

vidiek Rozhodnutie Odvolacej komisie ObFZ BA - vidiek, a teda nezaradil tieto futbalové kluby do 

súťaže V. ligy - BA vidiek (S5V) ale až do VI. Ligy - BA vidiek. Vo svojich Odvolaniach voči 

Uzneseniu č. 1 ďalej tvrdia, že podmienky stanovené na zaradenie do súťaže V. ligy - BA vidiek splnil 

tak futbalový klub ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave ako aj futbalový klub ŠK Záhorák 

Plavecký Mikuláš a preto žiadajú, aby Odvolacia komisia SFZ posúdila konanie Výkonného výboru 

ObFZ BA - vidiek vo vzťahu k vydanému Uzneseniu č. 1. 

 
7. Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej odvolacej a preskúmavacej právomoci, ktorou sa zabezpečuje 

dohľad nad dodržiavaním zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov SFZ alebo orgánov členov 

SFZ a ich súlad s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA preskúmala  

súlad právoplatného rozhodnutia (Uznesenie č. 1) a postup orgánov SFZ (Odvolacia komisia ObFZ 

BA - vidiek a Výkonný výbor ObFZ BA - vidiek) s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami 

SFZ, UEFA a FIFA a dospela k záveru, že nebola splnená základná podmienka na prijatie tohto 

Odvolania voči Uzneseniu č. 1 Odvolacou komisiou SFZ, ktorou je vyčerpanie riadnych opravných 



prostriedkov prípustných podľa predpisov SFZ a dodržanie článku 10 ods. 4 Stanov SFZ. Z tohto 

dôvodu sme presvedčení, že obidva futbalové kluby (ŠK Plavecký Štvrtok OFK Vysoká pri Morave a 

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš) mali podať Odvolania voči Uzneseniu č. 1 na Odvolaciu komisiu 

ObFZ Bratislava - vidiek, a tým si splniť podmienku stanovenú v článku 60 ods. 8 písm. a) Stanov 

SFZ, ktorou je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov.. 

 

Na základe vyššie uvedeného sa Odvolacia komisia SFZ nezaoberala výrokovou časťou napadnutého 

rozhodnutia (Uznesenie č. 1 Výkonného výboru ObFZ BA - vidiek), nakoľko nemala právomoc 

rozhodnúť v tejto veci pre nesplnenie stanovených podmienok obidvoma odvolateľmi. Záverom 

dodávame, že výrokové časti jednotlivých rozhodnutí Odvolacej komisie ObFZ BA - vidiek a taktiež 

Výkonného výboru ObFZ BA - vidiek považujeme za nedostatočné. 

 
8. Podľa článku ods. 14 písm. a) Stanov SFZ: „Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že 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.“ 

 
9. V súlade s vyššie uvedeným Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej právomoci rozhodovať v druhom 

stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ dospela k záveru, že v predmetnom 

konaní nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci. Z tohto dôvodu Odvolacia 

komisia po zohľadnení všetkých okolností predmetného konania rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

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

 

 

V Bratislave dňa 17.08.2018 

Vypracoval: JUDr. Pavol Malich 

       

       

       JUDr. Milan Ľalík  

predseda Odvolacej komisie SFZ 


