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Čl. I  
Skutkový a právny stav veci  

Dňa 6. februára 2017 GS SFZ obdržal od Športovo-technickej komisie SFZ (ďalej ako 

„ŠTK SFZ“) podnet, označený ako „žiadosť o vyjadrenie odbornej komisie LPO“. V uvedenom 

podnete požiadala ŠTK SFZ na základe rozhodnutia zo svojho zasadnutia zo dňa 6. februára 

2017 o stanovisko k možnej úprave Rozpisu súťaží SFZ. 

ŠTK požiadala o vyňatie nasledovných ustanovení Rozpisu súťaže SFZ pre súťažný 

ročník 2016/2017: 

1. Vypustenie druhej vety čl. 19 písm. d.), v znení: „Víťaz tohto stretnutia následne 

odohrá kvalifikačné stretnutie č.2 s FK, ktorý sa umiestni po odohraní 

nadstavbovej časti skupiny o postup do FL na 12.mieste.“ 

2. Vypustenie čl.19 písm. e.), v znení: „FK, ktorý nezvíťazí v  kvalifikačnom stretnutí 

číslo 2 podľa bodu d) vyššie a  FK, umiestnené po nadstavbovej časti o udržanie 

na ostatných miestach v obidvoch skupinách (Z/V), zostúpia do územne 

príslušnej skupiny III. ligy.” 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa na Vás obraciam so žiadosťou o zaujatie stanoviska 

a poskytnutia výkladu príslušného ustanovenia Rozpisu súťaží so žiadosťou o zodpovedanie 

uvedených otázok do 20. februára 2017: 

 

- Pripúšťa sa možnosť zmeny (vypustenie ustanovení) Rozpisu súťaží SFZ 

v časti týkajúcej sa postupu a zostupu (čl. 19 Rozpisu súťaží) v priebehu 

súťažného ročníka?  

- Pripúšťa sa možnosť vykonať akúkoľvek úpravu súťaže v zmysle predpisov 

SFZ v priebehu súťažného ročníka?  

- Je stanovenou všeobecnou povinnosťou odohrať súťažný ročník 

s pravidlami definovanými v Rozpise súťaží a súťažnom poriadku SFZ bez 

akejkoľvek zmeny v priebehu súťažného ročníka a až po ukončení 

príslušných súťaží v danom súťažnom ročníku sa zaoberať úpravami 

postupov, zostupov, resp. Zaradenie družstiev do súťaží na nasledujúci 

súťažný ročník v zmysle predpisov SFZ, najmä súťažného poriadku SFZ? 

 

 

Čl. II 

Spôsob vybavenia veci 

 



Rozpis slovenských republikových súťaží vo futbale pre súťažný ročník 2016/2017 

schválil výkonný výbor SFZ hlasovaním „per rollam“ dňa 22. júla 2016 (ďalej len „Rozpis“ 

v príslušnom tvare). 

 

Podľa čl. 2 Súťažného poriadku z 30. júla 2015 v znení zmien sa na účely tohto 

predpisu rozumie rozpisom súťaže predpis riadiaceho zväzu pre súťaž, ktorú organizuje 

a riadi príslušný riadiaci zväz, ktorým sa bližšie upravuje a vykonáva tento poriadok. 

 

 Podľa čl. 19 Rozpisu s rubrikou označenou „POSTUP A ZOSTUP“ bolo v časti „A“ 

schválené nasledovné znenie:   

„II. LZV, súťažný ročník 2016/2017 

a) FK súťažiace v dvoch skupinách (sk. Západ - 12 účastníkov / sk. Východ - 10 účastníkov), 

organizovaných na územnom princípe, rozdelených deliacou čiarou, zohrajú systémom doma 

– vonku, podľa schválenej termínovej listiny, 22 kôl v základnej časti súťaže sk. Západ a 18 

kôl v základnej časti súťaže sk. Východ. V jesennej časti 18, resp. 16 kôl, v jarnej časti 4, 

resp. 2 kolá (sk. Západ, resp. sk. Východ). ŠTK si v prípade priaznivého počasia vyhradzuje 

právo nariadiť 

odohranie jedného kola z jarnej časti súťaže ešte počas jesennej časti súťaže. 

b) Po odohraní základnej časti súťaže, FK umiestnené na 1. až 6. mieste v každej skupine, 

vytvoria nadstavbovú skupinu o postup do FL, s počtom účastníkov 12. Do nadstavbovej 

skupiny o postup do FL si FK zo skupiny Východ prenášajú body a skóre zo všetkých 

stretnutí v základnej časti súťaže, FK, ktoré budú postupovať zo skupiny Západ, sa nebude 

započítavať skóre a body, dosiahnuté v stretnutiach s družstvami umiestnenými na 11. a 12. 

mieste tabuľky po základnej časti skupiny Západ. Tieto postupujúce FK v ďalšom priebehu 

súťaže odohrajú 12 kôl systémom doma - vonku z FK druhej skupiny základnej časti. Víťaz 

nadstavbovej časti postúpi do FL. 

c) FK umiestnené po základnej časti súťaže na 7. až 12., resp. 7. až 10. mieste (sk. Západ, 

resp. sk. Východ), zostanú rozdelené na skupiny Západ a Východ a odohrajú medzi sebou 

nadstavbovú časť súťaže o zotrvanie v súťaži dvojkolovo, resp. trojkolovo, systémom doma – 

vonku, to znamená 10, resp. 9 kôl nadstavbovej časti o zotrvanie v súťaži. Do nadstavbovej 

časti súťaže si prinášajú body a skóre zo všetkých stretnutí svojej príslušnej základnej časti. 

d) Po odohraní nadstavbových častí o zotrvanie v súťaži, FK ktoré sa umiestnia na prvom 

mieste v každej skupine (sk. Západ a sk. Východ) odohrajú medzi sebou kvalifikačné 

stretnutie č.1 (podľa SP, čl. 18). Víťaz tohto stretnutia následne odohrá kvalifikačné stretnutie 

č.2 s FK, ktorý sa umiestni po odohraní nadstavbovej časti skupiny o postup do FL na 12. 

mieste. 

e) FK, ktorý nezvíťazí v kvalifikačnom stretnutí číslo 2 podľa bodu d) vyššie a FK, umiestnené 

po nadstavbovej časti o udržanie na ostatných miestach v obidvoch skupinách (Z/V), zostúpia 

do územne príslušnej skupiny III. ligy. 



f ) Do II. ligy súťažného ročníka 2017/2018 postupujú priamo len víťazi III. líg RFZ, a to po 

splnení stanovených podmienok na zaradenie do súťaže (SP, RS, Smernica o infraštruktúre 

štadiónov 2018). V prípade, že postupujúci FK z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v II. 

lige, resp. nesplní podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaži, zaradený 

bude môcť byť FK, v zmysle platného SP (čl. 14), a to podľa územnej príslušnosti.“ 

 

Podľa čl. 19 Rozpisu s rubrikou označenou „POSTUP A ZOSTUP“ bolo v časti „C“ 

schválené nasledovné znenie: 

„VŠEOBECNÉ USTANOVENIE  

Ak nebude naplnený počet účastníkov republikových súťaží podľa ich schválenej štruktúry, na 

základe návrhu ŠTK rozhodne o zaradení ďalších družstiev do príslušnej súťaže VV SFZ. 

Družstvá, ktoré sa v republikových súťažiach, v zmysle RS pre príslušný súťažný ročník, 

umiestnia na zostupových miestach a príslušná nižšia súťaž, do ktorej družstvá zostupujú je 

viacskupinová (tvorená na územnom princípe), zostúpia do územne príslušnej skupiny. 

Pravidlá o postupoch, zostupoch a určení priebežného, resp. konečného umiestnenia v 

súťaží stanovujú články 14 až 19 SP. 

V prípade odhlásenia alebo vylúčenia jedného z družstiev, tvoriacich dvojičku v súťažiach 

dorastu a žiakov, bude vyradené aj druhé družstvo. Výsledky oboch družstiev dosiahnuté v 

súťažnom ročníku sa anulujú. Zároveň sa tieto družstvá považujú za zostupujúce.“ 

 

Podľa čl. 36 ods. 8 Stanov SFZ rozhodnutie orgánu SFZ nadobúda účinnosť jeho 

schválením, ak v rozhodnutí nie je určený neskorší dátum účinnosti. 

 

Podľa čl. 4 ods. 5 Smernice o hlasovaní per rollam platí, že opakované hlasovanie 

per rollam o tej istej veci nie je vylúčené. 

 

Podľa čl. 3 ods. 1 a 2 Súťažného poriadku futbalu platí: 

„Obmedzenia vo vzťahu k zmene pravidiel súťaže a zmene organizácie súťaží  

(1) Tento poriadok a pravidlá súťaže ustanovené v ňom a v rozpise súťaže je možné meniť 

len s účinnosťou od začiatku súťažného ročníka; meniť ich s účinnosťou v priebehu súťaže 

nie je možné.  

(2) Zásadnú zmenu v organizácii súťaží (reorganizácia) (čl. 10 ods. 1)7 je možné schváliť 

najneskôr do začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, v ktorom má 

zásadná zmena v organizácii súťaží nadobudnúť účinnosť.“  

 

Podľa čl. 7 ods. 1 Súťažného poriadku futbalu platí, že dlhodobá majstrovská/ligová 

súťaž (ďalej len “majstrovská súťaž”) sa riadi týmto poriadkom a rozpisom súťaže. Rozpis 

súťaže musí byť v súlade s týmto poriadkom. V prípade rozporu medzi ustanovením tohto 

poriadku a ustanovením rozpisu súťaže má prednosť ustanovenie tohto poriadku. Rozpis 

súťaže musí obsahovať minimálne termínovú listinu stretnutí súťaže.  



 

Podľa čl. 7 Stanov SFZ vydávajú príslušné orgány SFZ tieto predpisy SFZ záväzné 

pre všetkých členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú 

poriadky – schvaľuje výkonný výbor, ak Stanovy neurčujú, že ich schvaľuje konferencia; 

upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SFZ, 

štatúty – schvaľuje výkonný výbor; upravujú najmä pravidlá činnosti orgánov SFZ, 

smernice – schvaľuje výkonný výbor; upravujú pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a 

oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a administratívy SFZ, 

organizačné pokyny – vydáva generálny sekretár SFZ (ďalej len “generálny sekretár”); 

upravujú organizáciu práce a plnenie úloh v pôsobnosti generálneho sekretára. 

 

Hoci Výkonný výbor SFZ je jediným orgánom, ktorý by mohol zmenu navrhovanú 

ŠTK schváliť, a to aj vo forme hlasovania per rollam, vzhľadom na tieto skutočnosti máme za 

to, že Výkonný výbor SFZ je viazaný aj ostatnými platnými predpismi SFZ – okrem iného – aj 

Súťažným poriadkom futbalu, podľa ktorého Rozpis musí byť v súlade so Súťažným 

poriadkom futbalu v zmysle jeho čl. 7 ods. 1. V tomto smere je rozhodujúce znenie čl. 3 ods. 

1 Súťažného poriadku futbalu, podľa ktorého tento poriadok a pravidlá súťaže ustanovené v 

ňom a v rozpise súťaže je možné meniť len s účinnosťou od začiatku súťažného ročníka; 

meniť ich s účinnosťou v priebehu súťaže nie je možné.   

 

Opačný výklad nie je prípustný, a to aj navzdory tomu, že Rozpis nie je predpisom 

SFZ v zmysle čl. 7 Stanov SFZ s normatívnou silou, keď len konkretizuje a vykonáva pravidlá 

súťaže ustanovené v Súťažnom poriadku. Predmetný čl. 3 ods. 1 Súťažného poriadku futbalu 

je svojim charakterom zákazovou normou, ktorá neumožňuje meniť Rozpis v priebehu 

súťažného ročníka. Daný zákaz je navyše zvýraznený dikciou čl. 7 ods. 1 Súťažného 

poriadku futbalu, podľa ktorého rozpor Rozpisu s týmto poriadkom, sa musí riešiť tak, že 

prednosť má znenie Súťažného poriadku futbalu.  

 

Čl. III 

Záver 

 

So zreteľom na vyššie uvedené je potrebné na prvú a druhú otázku odpovedať, že v 

priebehu súťažného ročníka sa nepripúšťa možnosť zmeny Rozpisu súťaží SFZ v časti 

týkajúcej sa postupu a zostupu (čl. 19 Rozpisu súťaží), ako ani akákoľvek iná úprava súťaže 

v zmysle predpisov SFZ; pod zmenou sa rozumie aj vypustenie akéhokoľvek ustanovenia. 

 

Vzhľadom na spoločnú odpoveď na otázky č. 1 a č. 2 možno pri odpovedi na otázku 

č. 3 uzavrieť, že zaoberať sa úpravami postupov, zostupov, resp. zaradením družstiev do 

súťaží na nasledujúci súťažný ročník v zmysle predpisov SFZ, najmä Súťažného poriadku 

SFZ, je možné až po ukončení príslušných súťaží v danom súťažnom ročníku. 



 

 Nad rámec odpovedí konštatujeme, že vzniknutý problém spôsobený odstúpením 

družstva z najvyššej súťaže (hoci v čl. I tohto stanoviska nie je dôvod vyslovene uvedený) by 

bolo racionálnejšie riešiť okamžite, keďže ide o výnimočnú situáciu významným spôsobom 

narúšajúcu integritu súťaží. Predpisy SFZ – v tomto prípade Súťažný poriadok – však 

nepredpokladajú so žiadnou mimoriadnou situáciou, nepočítajú so žiadnou výnimkou 

z absolútneho zákazu zmien v priebehu súťaží, a teda neumožňujú prípadné riešenie pred 

ukončením príslušných súťaží. S prihliadnutím na stav istoty, ktorú účastníci príslušných 

súťaží legitímne očakávajú od pravidiel koordinujúcich súťaže, by si riešenie takejto resp. 

obdobnej situácie vyžadovalo prijatie zmeny Súťažného poriadku futbalu, konkrétne 

upravenie zákazu zakotveného v čl. 3. 

 
 
 
K tejto veci nie sú priložené prílohy.  

     

Vec vybavil: 

JUDr. Andrej Poruban, PhD.    

 

Vec vybavil: 

JUDr.  Miroslav Vereb  

 

 

Na vedomie: 

JUDr. Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ 

PaedDr. Jozef Kliment, GS SFZ  


