
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu č. OK/15/2017 
 

 
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 právomocou danou čl. 60 
Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Stanovy SFZ“) prerokovala podnet na 
preskúmanie rozhodnutia Exekutívy Slovenského futsalu (ďalej len „Exekutíva SF“), ktorým bol 
Športový klub Makroteam zaradený do 1. SLF v sezóne 2017/2018 a takto 

 
r o z h o d l a : 

 
Odvolacia komisia SFZ konanie na podnet na preskúmanie rozhodnutia Exekutívy 
Slovenského futsalu  o zaradení Športového klubu Makroteam do 1. SLF v sezóne 
2017/2018 zastavuje podľa čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ.  

 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 

1. Člen SFZ Ladislav Križan ako štatutárny zástupca športového klubu 4FSC, o.z. podal dňa 

27. septembra 2017 podnet na preskúmanie rozhodnutia Exekutívy SF, ktorým bolo 

zaradené futsalové mužstvo Športový klub Makroteam do 1. SLF hoci nespĺňal podmienky 

účasti v 1. SLF v zmysle časti B, bod 1, písm. b) Rozpisu súťaží vo futsale pre ročník 2017-

2018, pretože tento športový klub, podľa tvrdenia autora podnetu, nemal uhradené všetky 

záväzky z predchádzajúceho obdobia voči SF a ostatným členom  SF do 30. 7. 2017, resp. 

v náhradnom termíne ustanovenom Exekutívou SF. Toto tvrdenie podložil predovšetkým 

právoplatným rozhodnutím Odvolacej komisie SFZ č. OK/14/20147 z 28. 8. 2017, ktoré 

dokazovalo, že v tomto čase nemal Športový klub Makroteam splnené finančné pohľadávky 

voči športovému klubu KSF Doxx Žilina, a to odstupného ako nároku na výchovné hráčov 

prestupujúcich z KSF Doxx Žilina do Športového klubu Makroteam.  

2. Odvolacia komisia SFZ vykonala dokazovanie v listinnej forme na základe preskúmania 

podnetu p. Ladislava Križana zo dňa 27. 9. 2017 doloženého Vyjadrením k podnetu 

týkajúceho sa integrity 1. SLF, ktoré podal Peter Dedík v mene Integrity futbalu SFZ 

a Vyjadrením Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu k U213 ako aj príslušnými 

internými aktami orgánov Slovenského futsalu súvisiacimi s 1. SLF ročník 2017/2018. 

3. Na základe vykonaného dokazovania sa Odvolacia komisia SFZ najprv zaoberala procesno-

právnymi otázkami podnetu p. Ladislava Križana, a to či boli splnené podmienoky na 

preskúmanie podnetu člena SFZ. Predovšetkým išlo o posúdenie toho, či autor podnetu 

osvedčil vo svojom podaní „naliehavý právny alebo športový záujem“ v zmysle čl. 60 ods. 8 

Stanov SFZ na preskúmanie rozhodnutia Exekutívy SF. 

4. Odvolacia komisia SFZ pri posudzovaní existencie „naliehavého právneho alebo športového 

záujmu“ vychádzala z dvoch skutočností. Prvou skutočnosťou bolo deklarovanie právneho 



záujmu autora podnetu na preskúmaní predmetného podnetu. Z predložených dôkazov 

nebolo zrejmé aký právny záujem mohol mať autor podnetu, ktorý ako člen SFZ bol treťou 

osobou v predmetnom rozhodnutí a toto rozhodnutie nemalo priamy vplyv na jeho právne 

postavenie a právach, resp. povinnosti ako člena SFZ. Na stanovisko Odvolacej komisie 

SFZ nemala žiadny vplyv ani skutočnosť, že autor podával podnet ako štatutárny zástupca 

futsalového klubu 4FSC, ktorý nie je účastníkom 1. SLF ročník 2017/2018. 

5. Posúdenie naliehavého športového záujmu Odvolacia komisia SFZ odvíjala po prvé od 

pôsobenia autora podnetu vo futsalovom športe a po druhé zo stanoviska príslušného 

orgánu SFZ – Integrita futbalu SFZ. Záujem autora podnetu na uskutočňovaní športových 

súťaží, osobitne vo futsale v duchu fair play bol známy členom Odvolacej komisie SFZ 

z osobného poznania p. Ladislava Križana, ako aj z jeho verejných vystúpení a aktivít. Pán 

Peter Dedík v mene Integrity futbalu SFZ a na základe podnetu p. Ladislava Križana zo dňa 

12. 9. 2017 vo svojom vyjadrení uviedol: „že v prípade potvrdenia skutočnosti uvedených 

v predmetnom podnete, zastávame názor, že týmto konaním mohlo dôjsť k narušeniu 

regulárnosti a integrity súťaže, keďže v príslušnej súťaži by štartoval subjekt, ktorý nesplnil 

všetky podmienky účasti v 1.SLF a miesto neho by v tom prípade mal štartovať iný subjekt, 

ktorý tieto podmienky spĺňa“. 

Na základe toho Odvolacia komisia väčšinou hlasov rozhodla, že autor podnetu p. Ladislav 

Križan preukázal „naliehavý športový záujem“ na preskúmaní rozhodnutia Exekutívy SF 

o zaradení Športového klubu Makroteam do 1.SFL ročník 2017/2018 z pohľadu možného 

narušenia regulárnosti a integrity predmetnej športovej súťaže. 

6. V ďalšom kroku Odvolacia komisia SFZ rozhodovala o tom, či sa na základe zistených 

okolností javí ďalšie konanie o podnete ako účelné alebo nie. Pri svojom rozhodnutí sa 

opierala predovšetkým o vyjadrenie Komisie pre riadenie súťaží Slovenského futsalu zo dňa 

25. 9. 2017, podľa ktorého: „Klub Makroteam Žilina podľa Súťažného poriadku SF: Štvrtá 

časť – riadenie súťaží / Druhá hlava-riadenie 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 zaplateným dlžnej sumy dňa 15.09.2017, čiže v deň začiatku nového 

súťažného ročníka“. 

Odvolacia komisia SFZ nevidela  dôvod pochybovať o relevantnosti vyjadrenia tohto 

„riadiaceho orgánu súťaže“ /čl. 2 písm. d) Súťažného poriadku Slovenského futsalu/ 1.SLF 

ročník 2017/2018. Osobitne pozitívne hodnotila skutočnosť, že zaplatením dlžnej sumy bolo 

vykonané rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. OKP13/2017 zo dňa 28.08.2017. 



7. Odvolacia komisia SFZ vzala na vedomie aj skutočnosť, že v čase zaraďovania Športového 

klubu Makroteam do 1.SLF ročník 2017/2018 dňa 31.07.2017 nemala Exekutíva SF 

vedomosť o spore dvoch futsalových klubov o zaplatenie odstupného za hráčov, ktorí 

prestúpili z klubu KSF Doxx Žilina do Športového klubu Makroteam. Stotožnila sa aj 

s poznámkou Ing. Marcela Budača, predsedu komisie pre riadenie súťaží SF, že „ak by aj 

Exekutíva danú vedomosť mala pred termínom schválenia prihlášky do súťaže, nebol by 

dôvod neschváliť prihlášku a nezaradiť družstvo Makroteam Žilina do 1.SLF, nakoľko spor 

týchto dvoch klubov bol v štádiu riešenia a uzatvoril sa v neskoršom termíne ako bola 

uzávierka prihlášok do 1.SLF.  Takéto spory majú nepredvídateľný časový úsek ukončenia 

a z toho dôvodu nie je možné brať záväzne a striktne bod RS 2017/2018 B/1/b 

a v takýchto prípadoch Exekutíva prihliada hlavne na podanie prihlášky a úhradu 

štartovného a zábezpeky čo si tento klub splnil.“ 

8. Odvolacia komisia SFZ rozhodla, že konanie o podnete p. Ladislava Križana na preskúmanie 

rozhodnutia Exekutívy SF o zaradení Športového klubu Makroteam o zaradení do súťaže 

1.SFL ročník 2017/2018 zastavuje z dôvodu, že sa na základe zistených okolností javilo 

ďalšie konanie v tejto veci ako neúčelné v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ. 

 

 
 
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. 
 
 
V Bratislave, dňa 24.10.2017 
 
Vypracoval: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  
 
 
 
                           

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

 

 
 


