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OK/3/2021 

 

 

U z n e s e n i e 

 

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 FC VSS Košice, a.s., zast. AK Pančišinová & Partners zo dňa 24.05.2021 na preskúmanie 

uznesenia Výkonného výboru SFZ zo dňa 01.12.2020, a takto: 

r o z h o d l a : 

Odvolacia komisia SFZ podľa článku 60 ods. 13 písm. b) Stanov SFZ podnet futbalového klubu FC 

VSS Košice, a.s. zo dňa 24.05.2021 na preskúmanie uznesenia Výkonného výboru SFZ zo dňa 

01.12.2020 z a m i e t a. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

1. Pri preskúmaní predmetného uznesenia Výkonného výboru SFZ zo dňa 01.12.2020 (ďalej len 

„Uznesenie VV SFZ“), ktorým došlo v zmysle bodu 9. tohto Uznesenia VV SFZ k rozdeleniu príspevkov 

z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ 

a zároveň podľa bodu 10. prijatého Uznesenia VV SFZ ku schváleniu návrhu na prijate futbalového klubu 

FC VSS Košice, a.s. za nového riadneho člena SFZ, je potrebné vziať do úvahy predovšetkým udalosti a 

skutočnosti, ktoré predchádzali vydaniu tohto rozhodnutia Výkonným výborom SFZ. 

2. Dôležitou a podstatnou udalosťou v tomto konaní o preskúmaní zákonnosti a súladnosti 

napadnutého Uznesenia VV SFZ s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA je zrušenie členstva 

futbalového klubu FC VSS Košice, a.s. v združení SFZ na základe uznesenia Konferencie zo dňa 01.03.2019 

(ďalej len „Uznesenie Konferencie“), a to podľa čl. 26 ods. 1 písm. c) Stanov SFZ, t.j. vylúčením, čím 

došlo k zániku všetkých práv spojených s členstvom. 

3. V súlade s čl. 26 ods. 1 písm. c) Stanov SFZ: „Člen SFZ môže byť vylúčený zo SFZ, ak neprihlásil 

žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.“ 

4. Na základe vyššie uvedeného stratil schválením Uznesenia Konferencie futbalový klub FC VSS 

Košice, a.s. akýkoľvek právny nárok na poskytnutie príspevkov solidarity za prestup hráča Ondreja Dudu 
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a hráča Tomáša Huka, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že v čase splatnosti poskytovania týchto 

príspevkov solidarity nebol prijímateľ tohto nároku registrovaný a evidovaný ako riadny člen SFZ, a tým 

pádom pripadá v zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „RaPP SFZ“) v spojení 

s FIFA Regulations on the Status and Transfer od Players (ďalej len „FIFA RSTP“) pri vylúčení člena zo 

združenia tento nárok samotnému SFZ, ktorý je oprávnený poskytnutý príspevok solidarity  využiť na 

podporu a rozvoj mládežníckeho futbalu. 

5. Podľa čl. 38 ods. 6 RaPP SFZ: „Ak klub, ktorý by inak mal nárok na solidárny príspevok, zanikol bez 

právneho nástupcu alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie solidárneho príspevku má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije 

v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.“ 

6. V súlade s bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA RSTP (slovenský preklad) : „Združenie má nárok na 

časť solidárneho príspevku, ktorá by v zásade patrila jednému z jeho pridružených klubov, ak môže preukázať, že príslušný 

klub, ktorý sa podieľal na odbornej príprave a vzdelávaní odborníka, medzitým ukončil svoju účasť na organizovanom futbale 

a/alebo už neexistuje, najmä z dôvodu konkurzu, likvidácie, zrušenia alebo straty príslušnosti. Tento solidárny príspevok je 

vyhradený na programy rozvoja mládežníckeho futbalu v príslušnom združení (združeniach). 

7. Vyššie citované ustanovenia RaPP SFZ a FIFA RSTP stanovujú základné pravidlá fungovania 

mechanizmu platieb solidarity a to v prípade, ak prijímateľ tohto nároku nie je aktívny alebo medzičasom 

ukončil svoje pôsobenie v danom futbalovom združení. Z tohto dôvodu je nepochybne dané, že futbalový 

klub FC VSS Košice, a.s. v období od 01.03.2019 do 01.12.2020 nebol riadnym členom SFZ, a teda mu 

nárok na poskytnutie platieb solidarity zanikol, resp. oprávneným prijímateľom týchto finančných 

prostriedkov sa stalo združenie SFZ. 

8. Odvolacia komisia SFZ sa v tomto preskúmavacom konaní zaoberala aj písomnosťou zo dňa 

14.12.2020 označenou ako Žiadosť o vyplatenie finančných príspevkov (výchovné za hráča, platby solidarity) a taktiež 

písomnosťou zo dňa 23.12.2020 označenou ako Výzva na vydanie bezdôvodného obohatenie, ktorými sa futbalový 

klub FC VSS Košice, a.s. domáhal zaplatenie platieb solidarity vyplývajúcich z vyššie uvedených prestupov 

hráčov Ondreja Dudu a Tomáša Huka, avšak sme toho názoru, že tieto nároky vznikli v období kedy 

prijímateľ nebol členom SFZ, čím nebola splnená podmienka na ich vyplatenie tomuto konkrétnemu 

subjektu.  

9. Tvrdenie FC VSS Košice, a.s. vo vzťahu k Uzneseniu VV SFZ, na základe ktorého sa tento 

futbalový klub stal opätovne riadnym členom SFZ od 01.12.2020 a tým pádom mu podľa jeho názoru 

vznikol aj  nárok na vyplatenie platieb solidarity splatných v minulosti (t.j. za obdobie kedy členom SFZ 

nebol a tento nárok mu zanikol) považujeme za účelové a tendenčné. 
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10. Odvolacia komisia SFZ v danom prípade zobrala na vedomie aj skutočnosť, že obchodná 

spoločnosť FC VSS Košice, a.s. v zmysle reštrukturalizačného plánu schváleného uznesením Krajského 

súdu v Košiciach zo dňa 18.09.2020, sp. zn. 4CoKR/27/2020 mala platby solidarity použiť predovšetkým 

na uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak v tomto konaní nemala táto informácia žiadny relevantný 

účinok na vyvodenie prípadnej zmeny alebo zrušenia prijatého a schváleného Uznesenia VV SFZ. 

11. Záverom uvádzame, že právo na úhradu akýchkoľvek nárokov FC VSS Košice, a.s., ktoré vznikli 

v čase od 01.12.2020 nepochybne patrí tomuto subjektu ako riadnemu členovi SFZ a môže sa domáhať ich 

uplatnenia na príslušných orgánoch SFZ, avšak legitimáciu na prijatie nárokov splatných pred vyššie 

uvedeným dátumom stratil tento futbalový klub jeho vylúčením na základe schváleného Uznesenia 

Konferencie. 

12. V zmysle článku 60 ods. 13 písm. b) Stanov SFZ: „Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že 

odvolanie alebo podnet zamietne, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a 

rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA.“ 

 

13. Na základe vyššie uvedeného Odvolacia komisia SFZ v rámci svojej preskúmavacej pôsobnosti 

rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia, nakoľko dospela k záveru, že podnetom 

napadnuté Uznesenie VV SFZ bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami 

SFZ, UEFA a FIFA. 

 

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

 

V Bratislave dňa 02.07.2021 

Vypracoval: JUDr. Pavol Malich 

 

       JUDr. Milan Ľalík  

predseda Odvolacej komisie SFZ 

 


