Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu č. OK/18/2017

Rozhodnutie
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave (ďalej len „Odvolacia komisia SFZ“),
ako orgán príslušný na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou právomocou danou čl. 60
Stanov

Slovenského

futbalového

zväzu

(ďalej len

„Stanovy

SFZ“), prerokovala

odvolanie

Športového klubu Makroteam, so sídlom Gaštanová 7, 010 07, Žilina proti rozhodnutiu
Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu U 300 (uverejneného v Úradne správe SFZ
č. 17 dňa 20.10.2017) a takto
r o z h o d l a:

Odvolacia komisia SFZ zrušuje rozhodnutie DK SFZ (U 300) a vec vracia na nové konanie
a rozhodnutie DK SFZ podľa čl. 60 ods. 14 písm. d) Stanov SFZ.

Odôvodnenie:
1. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej "DK SFZ") uznesením
300

uložila

Športovému

klubu

Makroteam

(ďalej

„Makroteam“)

za

porušenie

č.

U

povinnosti

vyplývajúcej z predpisu člena SFZ pri podaní prihlášky do súťaže podľa čl. 64/1d Disciplinárneho
poriadku, disciplinárnu sankciu, a to odobratie 3 bodov v súťažnom ročníku 2017/2018 a finančnú
pokutu vo výške 300 Eur ako aj ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze, aby klub v záujme
prevencie predchádzania obdobných porušení prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia
s Exekutívou SF a zaslal o tom správu DK SFZ. Proti tomuto rozhodnutiu podal Makroteam dňa
27.10.2017 odvolanie.
2. Odvolacia komisia SFZ vykonala dokazovanie na základe písomných listín, a to rozhodnutia
DK SFZ č. U 300, odvolania Makroteamu, Stanoviska k odvolaniu DK SFZ zo dňa 08.11.2018 ako aj
uznesenia Odvolacej komisie SFZ č. OK/15/2017.
3. Na základe vykonaného dokazovania Odvolacia komisia SFZ konštatovala, že spornou
otázkou v danom prípade bola relevantnosť podania prihlášky Makroteamu do súťaže 1. SLF
2017/2018. K tejto otázke sa už Odvolacia komisia SFZ vyjadrila v rozhodnutí č. OK/15/2017
a nevidela dôvod meniť svoje stanovisko uvedené v predmetnom rozhodnutí. Rozhodnutie

č.

OK/15/2017 založila na vyjadrení Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu zo dňa
25.09.2017, podľa ktorého
„Klub Makroteam Žilina podľa Súťažného poriadku SF: Štvrtá časť – riadenie súťaží / Druhá hlavariadenie súťaže všeobecne / článok 24 – Majstrovská súťaž písmeno a)

splnil podmienku zaradenia do 1.SLF
následne RS SF 2017/2018, ktorý svojim obsahom dopĺňa Súťažný poriadok má pod písmenom
B/1/b dodatočné podmienky určené pre kluby, kde Exekutíva môže v prípade ich nesplnenia dať
náhradný termín na ich splnenie. Vzhľadom k Súťažnému poriadku SF: Štvrtá časť – riadenie súťaží
/ prvá hlava-riadiaci orgán / článok 23 – Právomoci riadiaceho orgánu súťaže

písmeno c)

zabezpečuje regulárny a bezproblémový priebeh súťaží a stretnutí – exekutíva evidovala od
13.08.2017 tento spor, ktorý bol riešený orgánmi SFZ no z hľadiska zachovania integrity
a bezproblémového začiatku súťaží nemala dôvod brať tento spor ako porušenie RS B/1/b, nakoľko
bol v riešení SFZ a v konečnom dôsledku aj ukončený zaplatením dlžnej sumy dňa 15.09.2017, čiže
v deň začiatku nového súťažného ročníka“.
Podobne ako pri rozhodovaní o podnete na preskúmanie Exekutívy Slovenského futsalu o zaradení
Makroteamu do 1. SLF v sezóne 2017/2018, tak ani pri rozhodovaní o odvolaní proti disciplinárnej
sankcii DK SFZ č. U 300 nemala Odvolacia komisia

SFZ dôvod pochybovať o relevantnosti

vyjadrenia tohto „riadiaceho orgánu súťaže“ (čl. 2 psím. d.) Súťažného poriadku Slovenského
futsalu pre 1. SLF ročník 2017/2018.
4. Odvolacia komisia SFZ nepovažuje za účelné zasahovanie do súťaže 1. SFL 2017/2018,
ktorá napriek určitým administratívnym nedostatkom spojenými s jej začiatkom prebieha v zmysle
Súťažného poriadku Slovenského futsalu. Na základe toho zrušila rozhodnutie DK SFZ č. U 300
a podľa čl. 60 ods. 14 písm. d) vracia vec DK SFZ, aby sa pri opätovnom prerokovaní podnetu na
disciplinárne konanie proti Makroteamu riadila rozhodnutím Odvolacej komisie č. OK/15/2017.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

V Bratislave, dňa 09. januára 2018
Vypracoval: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
člen Odvolacej komisie SFZ
v z. predsedu Odvolacej komisie SFZ

