Odvolacia komisia SFZ č. 2/2020
Uznesenie
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave ako orgán príslušný na riešenie sporov
s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou v zmysle článku 60 Stanov SFZ, prerokovala podnet
futbalového klubu TJ Hradčan Lednica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného
futbalového zväzu Považská Bystrica zo dňa 13.11.2019 (zverejneného v Úradnej správe č. 2 - bod 1, 2
a 3), a takto
rozhodla:
Odvolacia komisia SFZ podľa článku 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ konanie o podnete
futbalového klubu TJ Hradčan Lednica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie
Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica zo dňa 13.11.2019 (zverejneného v Úradnej
správe č. 2 - bod 1, 2 a 3) z a s t a v u j e.
Odôvodnenie:
1.

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica (ďalej len „OK ObFZ PB“)

svojím rozhodnutím zo dňa 13.11.2019 (ďalej len „Rozhodnutie“) zverejneným v Úradnej správe č. 2 bod 1, 2 a 3 rozhodla tak, že
- uznáva námietku MFK Ilava voči rozhodnutiu Športovo-technickej komisie (Úradná správa č. 17
zo dňa 24.10.2019, bod 8.),
- ruší rozhodnutie Športovo-technickej komisie (Úradná správa č. 16 zo dňa 17.10.2019, bod 4. ), a
- kontumuje mládežnícke futbalové stretnutie 4. ligy SŽ sk. JUH 7. kolo: MFK Ilava – TJ Hradčan
Lednica a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech MFK Ilava pre neoprávnený štart hráča.
2.

Futbalový klub TJ Hradčan Lednica ako oprávnený subjekt podal voči tomuto Rozhodnutiu

podnet na preskúmanie zo dňa 18.11.2019 (ďalej len „Odvolanie“), ktoré bolo doručené v stanovenej
lehote na príslušný orgán. V samotnom Odvolaní uvádza navrhovateľ tvrdenia a skutočnosti, na základe
ktorých považuje vydané Rozhodnutie za nesprávne, nezákonné a tendenčné.
3.

Rozhodnutím OK ObFZ PB (Úradná správa č. 5 zo dňa 17.02.2020) bolo podané Odvolanie

v celom rozsahu zamietnuté a vec bola odstúpená na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ (ďalej len „OK
SFZ“).

4.

OK 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 Odvolaním napadnuté
Rozhodnutie a dospela k záveru, že nie sú splnené podstatné náležitosti na prijatie tohto Odvolania, resp.
podnetu na preskúmanie, nakoľko navrhovateľ (TJ Hradčan Lednica) v tomto konaní neosvedčil
naliehavý právny alebo športový záujem.
5.

V súlade s článkom 60 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.“
6.

Na základe vyššie uvedeného OK SFZ v rámci svojej odvolacej pôsobnosti preskúmala

Rozhodnutie a rozhodla tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia, nakoľko OK SFZ nepovažuje
argumenty navrhovateľa uvedené v Odvolaní za dostatočne preukazujúce naliehavý právny alebo športový
záujem, ktorý je elementárnou podmienkou pre začatie konania o podnete na preskúmanie rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok.

V Bratislave dňa 26.05.2020
Vypracoval: JUDr. Pavol Malich

JUDr. Milan Ľalík
predseda Odvolacej komisie SFZ

