
T u r č i a n s k y f u t b a l o v ý z v ä z 

Turčiansky futbalový zväz | A. Kmeťa 26 | 036 01 Martin | IČO: 31938396 | www.tfz.sk 
prezident TFZ | mob. +421 907 333830 | registrácia : Ministerstvo vnútra SR VVS/1/900/90-9272 

sekretár TFZ | tel., fax.: + 421 43 423 7313 | mob. +421 907 841477 | e-mail: tfz@tfz.sk 

bankový účet | IBAN : SK89 0900 0000 0000 6133 0628 | SWIFT : GIBASKBX 

 

 

 
 
 
 

 Štatút 

 Odvolacej komisie Turčianskeho futbalového zväzu  
 

 

Článok I. 
 Právomoci Odvolacej komisie  

 

1. Odvolacia komisia (OK) je orgánom zabezpečenia spravodlivosti TFZ, zriadená VV TFZ v zmysle 
článku 51, Stanov TFZ. 

 
2. V odvolacom konaní TFZ má rozhodovaciu právomoc ako odvolací orgán prvého stupňa. 

 
3. Komisia sa pri svojej činnosti riadi Štatútom Odvolacej komisie, ktorý bol schválený Výkonným 

výborom TFZ na zasadnutí dňa 11.08.2014, prípadne ďalšími predpismi schválenými VV TFZ 
týkajúcich sa problematiky odvolacieho konania pre súťaže riadené TFZ 

 
4. Prerokováva odvolania podané jednotlivcami alebo kolektívmi proti rozhodnutiam Disciplinárnej 

komisie, ostatných komisií TFZ, ak boli splnené podmienky stanovené predpismi SFZ – SP, DP, PP 
prípadne ďalších predpisov. 

 
5. Komisia po prevzatí odvolania preskúma jeho obsah, na základe podkladových materiálov 

poskytnutých komisiou vykoná vlastné šetrenie, ktorá vo veci rozhodla. Ma právo pozvať k vypočutiu 
pre objasnenie prípadu zainteresované osoby a svedkov. Môže požiadať o stanovisko VV TFZ. 
Navrhovateľ ma právo vystúpiť na základe požiadavky na zasadnutí OK. 

 
Článok II. 

 Zloženie  odvolacej  komisie.  
 

1. Komisia je päťčlenná. Tvorí ju predseda a 4 členovia komisie. 
 
2. Predsedu Odvolacej komisie TFZ volí a odvoláva konferencia. Predseda zabezpečuje činnosť 

komisie  po   stránke   organizačnej   a administratívnej,   zodpovedá   za   uzavretie   odvolania 
a skompletizovanie spisu odvolacieho konania v stanovenom termíne. 

 
3. Členov komisie schvaľuje na návrh predsedu komisie Výkonný výbor TFZ. 

 
4. Nezlučiteľnosť funkcie a konflikt záujmov riešia Stanovy TFZ, článok 32. 

 

 
 

Článok III. 

Rokovanie Odvolacej komisie. 
 

1. Komisia  nemá  pravidelné  zasadnutia,  schádza  sa  podľa  potreby  na  prerokovanie  podaných 
odvolaní. 

 
2. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomný predseda a najmenej traja členovia. 
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3. Zasadnutie komisie vedie predseda komisie. V prípade jeho neúčasti zo závažných dôvodov, 

rokovanie vedie člen poverený predsedom komisie. V prípade dlhodobej neúčasti predsedu 
riadením komisie poverí prezident TFZ niektorého z jej členov. 

 
4. Rozhodnutie komisie  je právoplatné, ak zaň hlasovala väčšina jej členov. V prípade rovnosti 

rozhoduje hlas predsedu. To neplatí, ak vedie zasadnutie poverený člen komisie. 

 
5. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti 

so šetrením podaného odvolania, až do konečného rozhodnutia komisie v predmetnej veci. 
 
6. Ak predseda alebo členovia komisie z neospravedlniteľných dôvodov nevykonávajú povinnosti alebo 

nezachovávajú nestrannosť pri objasňovaní obsahu odvolania, VV TFZ je oprávnený vykonať 
príslušné opatrenia. 

 
7. Komisia vyhotovuje  zo  svojho  zasadnutia  zápisnicu.  Počas  rokovania  vyhotovuje  záznamy 

o výpovediach svedkov. Všetky materiály získané k prerokovaniu odvolania archivuje v osobitnom 
spise. 

 
Článok IV. 

Odvolacie konanie. 
 

1. Odvolanie podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup 
sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmych dní od doručenia odvolania spĺňajúceho 
všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) predloží odvolanie s potrebnými podkladmi (ďalej len 
“predloženie veci”) odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého 
postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie. 

 
2. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom 

rozsahu odvolaniu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa 
bezodkladne upovedomí. 

 
3. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie alebo ktorého postup sa napáda, riadne doručenému 

odvolaniu alebo podnetu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží vec bez zbytočného odkladu, 
spravidla prostredníctvom informačného systému slovenského futbalu (ISSF), na rozhodnutie 
odvolacej komisii alebo inému orgánu príslušnému na rozhodnutie veci a súčasne o tom upovedomí 
navrhovateľa. 

 
4. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú podmienky riadneho doručenia, orgán, ktorý ich prijal vykoná 

primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú 
súčinnosť, inak bude konanie zastavené. 

 
5. Konanie o odvolaní začína riadnym doručením odvolania navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého 

rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná 
rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad najneskôr do 14 dní od  riadneho 
doručenia odvolania predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní 
nerozhodne orgán podľa bodu 2 tohto článku sám. 

 
6. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom konaní je zaplatenie stanoveného poplatku, 

ak konanie nie je od poplatku oslobodené. 
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7. Rozhodnutia odvolacej komisie sú v súlade s článkom 8, odsek 4, Stanov TFZ záväzné. 

 
8. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov: 

a. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci, alebo 
ak sa na základe zistených okolností prípadu javí ďalšie konanie ako neúčelné, 

b. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v 
súlade s predpismi SFZ, TFZ, FIFA, UEFA, ako aj s platným právnym poriadkom SR a 
EÚ, 

c. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového 
orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo inými predpismi SFZ, TFZ, FIFA 
alebo UEFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ, alebo 

d. zruší  napadnuté  rozhodnutie  a  vráti  vec  so  svojím  stanoviskom  orgánu,  ktorého 
rozhodnutie na základe odvolania preskúmavala a zrušila na nové konanie a rozhodnutie. 

 
9. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo 

následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o nároku na náhradu škody alebo inom súvisiacom 
nároku. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k 
rozhodnutiu odvolacej komisie. 

 
10. Podrobnosti o konaní odvolacej komisie, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho 

konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ. 
 
11. O záveroch  odvolacej  komisie  sú  ústne  informovaní  prítomní  účastníci  odvolacieho  konania. 

Komisia vydá svoje písomné rozhodnutie v stanovenom termíne, ktoré zverejní v Úradnej správe 
TFZ. 

 
12. Proti konečnému rozhodnutiu Odvolacej komisie TFZ je možné podať opravný prostriedok na 

Odvolaciu komisiu SFZ, podľa čl. 59 Stanov SFZ, resp. na Rozhodcovský súd, pri dodržaní 
ustanovenia čl. 12 týchto stanov. 

 

 
 
Štatút Odvolacej komisie TFZ zo dňa 11.08.2014 v znení neskorších zmien a doplnkov bol 
schválený VV TFZ. 
 
 
 
Martin, 19.08.2014 
 
 


