
SPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV  
ZA ROK 2016 

 
Predseda Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „komora“)  predkladá Výkonnému 

výboru SFZ (ďalej len „VV SFZ“) správu o činnosti komory. 

Článok I. 

Úvod 

1. Do právomoci a príslušnosti komory patrí podľa čl. 2 a  3 poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov (ďalej len  “poriadok”):  
1.1.Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať            

spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených          
predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví iný predpis SFZ.  

1.2.Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo           
zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola         
uzatvorená rozhodcovská zmluva.  

1.3.Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia          
predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo           
FIFA, ak tak ustanovuje predpis SFZ, UEFA alebo FIFA.  

1.4.Komora má právomoc preskúmavať súlad predpisov členov SFZ s predpismi SFZ,          
UEFA a FIFA alebo so zákonom č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení            
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o športe“). 

1.5. Komora je oprávnená uložiť disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov           
SFZ v súlade s poriadkom. 

1.6.Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má pôsobnosť vec            
prerokúvať a rozhodovať. 

1.7.Ak komora nemá pôsobnosť vo veci konať, rozhodnutím postúpi vec bezodkladne           
orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to účastníkom konania. 

1.8.Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa               
právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať. Ak            
komora už v priebehu už začatého konania zistí, že sa v tej istej veci začalo, prebieha              
alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať,             
komora konanie zastaví. 

2. Do právomoci komory vec prejednať a rozhodnúť patrí podľa Registračného 
a prestupového poriadku SFZ (čl. 40 ods. 4 RaPP): 

a) spor o nároku na výchovné, 
b) spor o nároku na odstupné za amatéra, 
c) spor o nároku na solidárny príspevok, 
d) spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku, 
e) spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31, 
f) spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov, 



g) spor o disciplinárnych opatreniach uložených klubom hráčovi v rámci         
interného disciplinárneho konania v klube, 
h) návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na                
určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene. 

 
3. Komora pracuje v nasledujúcom personálnom zložení: 

PREDSEDA JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM hlivak.miroslav@gmail.com 
PODPREDSED
A 

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. zaneta.surmajova@gmail.com 

TAJOMNÍK Mgr. Soňa Gewisslerová sona.gewisslerova@futbalsfz.sk 
 

členovia komory 

Meno a priezvisko Záujmová skupina, ktorú zastupujú 
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš , PhD., 

LL.M. 
hráči 

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. hráči 
 JUDr. Marcel Dolobáč hráči 

JUDr. Andrej Poruban, PhD. hráči 
JUDr. Anna Peťovská, PhD.  hráči 

JUDr. Jozef Mikluš hráči 
JUDr. Alexander Biró hráči 

JUDr. Karol Kisel hráči 
Mgr. Marek Majtán kluby profesionálneho futbalu 

 JUDr. Jaroslav Lovašš kluby profesionálneho futbalu 
JUDr. Ladislav Jakubec kluby profesionálneho futbalu 
JUDr. Jozef Čorba, PhD. kluby profesionálneho futbalu 

JUDr. Ivan Biacovský kluby profesionálneho futbalu 
JUDr. Oto Nedveď kluby profesionálneho futbalu 

JUDr. Ján Vrba kluby amatérskeho futbalu 
Mgr.Tomáš Luščoň  kluby amatérskeho futbalu 

 

Článok II. 

Činnosť komory od začatia fungovania jej činnosti 

1. Podľa čl. 7 poriadku komora prerokúva a rozhoduje spory v senátoch. Senáty určuje           
predseda komory ad hoc. Čl. 7 ods. 6 poriadku pripúšťa, aby sa hlasovanie senátu              
uskutočnilo aj per rollam postupom podľa osobitného predpisu SFZ. 

2. V komunikácii medzi predsedom, podpredsedom, tajomníkom a členmi komory funguje        
dobrá spolupráca. Taktiež funguje dobrá spolupráca medzi komorou a generálnym         
sekretárom SFZ Jozefom Klimentom, členom VV SFZ pre legislatívno - právne otázky            
Petrom Sepešim, inými predstaviteľmi SFZ a predstaviteľmi odborných komisií SFZ. 



3. Konania vedené pred komorou sú rozdelené do nasledujúcich rovín: 
 
a) klasické sporové konanie – kde boli predložené tieto veci:  

Klasické sporové konanie  

 
Číslo 

konania 

 
Navrhovateľ 

 
Odporca 

 
Predmet 
konania 

 
Poplatok 

 
Senát 

 
KS/1/2016 

Peter Polgár ŠK Senec a. s.  zaplatenie  
1 400,- EUR 

 
50,- EUR 

Hlivák 
Lovašš  
Bíro 

 
KS/2/2016 

Miroslav 
Dunčko 

FK Spišská 
Nová Ves  

zaplatenie  
500,- EUR  

 
50,- EUR 

Surmajová 
Jakubec 
Gábriš 

 
KS/3/2016 

Šimon Šmehyl, 
v zast. Mgr. 
Tomáš Žiak  

FC Nitra, a. s.  zaplatenie  
2 380,- EUR 

 
71,40 EUR 

Hlivák 
Vrba  
Dolobáč  

 
KS/5/2016 

Tomáš 
Lešňovský, v 
zast. Vladimír 
Varga 

MFK Dolný 
Kubín 

zaplatenie  
2 000,- EUR 

 
60,- EUR 

Hlivák  
Luščoň 
Kisel 

 
KS/8/2016 

Richard 
Kačala, v zast. 
Vladimír Varga 

MFK 
Lokomotíva  
Zvolen, a. s. 

zaplatenie 
2 000,- EUR 

 
60,- EUR 

Surmajová 
Čollák  
Čorba 

 
KS/14/2016 

Michal Šulla  Slovenský 
futbalový zväz 

žaloba 
o neoprávnený 
matričný úkon 

 
50,- EUR 

Hlivák  
Lovašš  
Bíro  

 
KS/20/2016 

Róbert 
Gešnábel, 
v zast. Tatiana 
Bezáková  

Futbalový klub 
Slovan Duslo 
Šaľa,  
o. z.  

zaplatenie  
4 125,- EUR s 
príslušenstvom 

 
50,- EUR 

Surmajová 
Nedveď 
Gábriš 

 
KS/21/2016 

Róbert 
Gešnábel, 
v zast. 
JUDr.Pavol 
Zavacký 

FC Nitra, a. s.  zaplatenie  
2 000,- EUR 

 
60,- EUR 

Hlivák  
Kisel  
Vrba 



 
KS/22/2016 

 
 

Cleber Silva 
Nascimento 

FC Nitra, a. s. 
v zast. JUDr. 
Jana Berecová 
Titková  

zaplatenie  
1 677,- EUR 

  
50,- EUR 

Hlivák 
Čorba  
Bíro  

 
KS/23/2016 

Peter Gergely, 
v zast.  
JUDr. 
Radoslava 
Sláviková 
Geržová  

FK Slovan 
Duslo Šaľa  

zaplatenie  
1 000,- EUR  

 
50,- EUR 

Surmajová  
Majtán  
Kisel 

 
KS/25/2016 

Matúš 
Paukner, v zast. 
AK JUDr. 
Cimrák s. r. o.  

FC Nitra, a.s. 
v zast. JUDr. 
Jana Berecová 
Titková 

zaplatenie  
3 103,- EUR 
s príslušenstvom 

 
50,- EUR 

Surmajová  
Luščoň 
Čollák  

 
KS/37/2016 

Filip Tomovič, 
v zast. A K K L 
advokáti, s. r. o. 

ŠK 1923 
Gabčíkovo 

zaplatenie 800,- 
EUR 

 
50,- EUR 

Surmajová 
Nedveď  
Poruban 

 
KS/39/2016 

Saša Savic, 
v zast. JUDr. 
Pavol Zavacký 

FK Dukla,  
a. s. 

o zaplatenie 
25 720,- EUR 

 
nezaplatený 

 

 
KS/40/2016 

Ľuboš 
Kamenár, 
v zast. Mgr. 
Viktor Karel 

FC Spartak,  
a. s. 

zaplatenie 
4 470,- EUR 

 
134,10 EUR  

Hlivák 
Dolobáč  
Lovašš 

 
KS/43/2016 

Adrián 
Čermák, v zast. 
Mgr. Tomáš 
Žiak  

FC Nitra, a. s.  zaplatenie 
3 000,- EUR 
s prísl.  

 
90,00 EUR 

Surmajová  
Mikluš 
Jakubec 

 
KS/53/2016 

 
Jozef Majoroš 

 
MFK Skalica 

zaplatenie 750,- 
EUR 
s príslušenstvom 

 
nezaplatený 

 

 
KS/57/2016 

Pavol Jurčo, 
v zast. Mgr. 
Rastislav Otruba 

FC VSS 
Košice, a. s. 

zaplatenie  
2 600,- EUR 
s príslušenstvom 

 
78,00 EUR 

Surmajová  
Čollák  
Luščoň 



 
KS/58/2016 

Miroslav Gálik, 
v zast. JUDr. 
Michal Matala 

FK Dukla,  
a. s. 

 zaplatenie 
1 600,- EUR 
s príslušenstvom 

 
50,00 EUR 

Surmajová  
Nedveď 
Čollák 

 
KS/59/2016 

Jaroslav Galko,  
v zast. Mgr. Ivan   
Mazanec 

FC VSS 
Košice, a. s. 

zaplatenie 
4 900,- EUR 
s príslušenstvom 

 
147,00 EUR 

Hlivák 
Luščoň 
Biacovský 

 
KS/61/2016 

Marek Šovčík FK Dukla,  
a. s. 

zaplatenie 
10 612,50 EUR 

 
318,38 EUR 

Surmajová  
Peťovská  
Čorba 

 
KS/64/2016 

Mikuláš Tóth, 
v zast. JUDr. 
Milan Bányi 

FC VSS 
Košice, a. s. 

zaplatenie 
13 043,- EUR 
s príslušenstvom 

 
nezaplatený 

 

 
KS/74/2016 

FC Nitra, a. s., 
v zast. JUDr. 
Tomáš Gábriš  

SPARTAK 
MYJAVA 
a. s., v zast. 
Mgr. Tomáš 
Žiak 

zaplatenie  
105 000,- EUR 
s príslušenstvom 

 
3 150,- 
EUR 

Hlivák  
Peťovská 
Majtán 

 

  



b) konanie vo veciach odstupného za amatéra – na komoru bolo podaných 51 podaní,  
 

Číslo 
konania 

Navrhovateľ Odporca Predmet 
konania 

Poplatok Senát 

 
KS/4/2016 

FK 
Krakovany 

FK 
Lokomotíva 
Trnava 

vo veci 
odstupného za 
hráča –  
Ivan Krajčovič  
 

 
50,- EUR 

Surmajová 
Majtán  
Čollák 

 
KS/6/2016 

FK Senica,  
a. s.  

FK Duslo 
Šaľa, o. z.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Miroslav 
Sedlák  
 

 
75,- EUR 

Surmajová 
Čorba 
Poruban 

 
KS/7/2016 

FK Senica, 
 a. s. 

FK Slovan  
Duslo Šaľa,  
o. z. 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Andrej 
Petrovský  

 
75,- EUR 

Hlivák  
Majtán  
Vrba  

 
KS/9/2016 

FC Slovan 
Hlohovec  

FC Nitra,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Filip 
Baranovič 

 
nezaplatený 

 

 
KS/10/2016 

FC Slovan 
Hlohovec  

FC Nitra,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Patrik 
Peťovský 

 
nezaplatený 

 

 
KS/11/2016 

ŠK Štich 
Humenné  

FC Union 
Nové Zámky  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Ivana 
Pálenčiková  
 

 
50,- EUR 

Surmajová 
Čorba  
Čollák 

 
KS/12/2016 

ŠK Štich 
Humenné  

MFK 
Zemplín 
Michalovce 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Zita 
Baniková  
 

 
50,- EUR 

Hlivák  
Lovašš 
Jakubec  



 
KS/13/2016 

ŠK Štich 
Humenné  

MFK 
Zemplín 
Michalovce  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Anna 
Vozárová  
 

 
50,- EUR 

Surmajová 
Majtán 
Gábriš 

 
KS/15/2016 

FC 
Tomášikovo 

ŠK Rapid 
Hrnčiarovce 
nad Parnou 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Mário 
Kollár  

 
50,- EUR 

Hlivák  
Peťovská 
Poruban 

 
KS/16/2016 

FC 
Tomášikovo 

FC Pata vo veci 
odstupného za 
hráča – Michal 
Spáčil 
  

 
nezaplatený 

 

 
KS/17/2016 

OTJ 
Palárikovo 

FK Spartak  
Bánovce nad  
Bebravou 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Róbert 
Oravec  

 
50,- EUR 

Surmajová 
Dolobáč 
Luščoň 

 
KS/18/2016 

FC ŠTK 
1914 
Šamorín 

Futbalový 
klub Slovan  
Duslo Šaľa,  
o. z.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Rajmond 
Mikuš  
 

 
nezaplatený 

 

 
KS/19/2016 

SDM 
Domino 

ŠK 
Bernolákovo 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Adam 
Lukáš Lackovič 
 

 
50,- EUR 

Hlivák  
Mikluš 
Jakubec 

 
KS/24/2016 

TJ 
Lokomotíva 
SEZ 
Kraľovany 

MŠK 
Turany  

vo veci 
odstupného za 
hráčov –  
Ján Noga  
Michal Noga  

 
50,- EUR 

Hlivák  
Jakubec  
Poruban 

 
KS/26/2016 

Obecný 
športový 
klub Lehota 

TJ Slovan 
Nitra - 
Kynek 

vo veci 
odstupného za 
hráčov 

 
nezaplatený  

 



 
KS/27/2016 

SDM 
Domino 
Bratislava 

Futbalový 
klub 
Dragons 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Anonio 
Vicedo Martinez  

 
nezaplatený 

 

 
KS/28/2016 

FK 
Pohronie, 
Dolná Ždaňa 

FC Spartak,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – David 
Zedek  

 
50,- EUR 

Hlivák  
Biacovský 
Gábriš 

 
 
KS/29/2016 

FK 
Pohronie, 
Dolná Ždaňa 

FC Spartak,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Erik 
Vrška  

 
50,- EUR 

Surmajová 
Majtán  
Čollák 

 
KS/30/2016 

ŠK 1923 
Gabčíkovo 

MFK 
Skalica 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Lukáš 
Hlavatovič 

 
 

 

 
KS/31/2016 

Futbalová 
Akadémia 
Benecol 
Košice 

FK Košická 
Nová Ves 

vo veci 
odstupného za 
hráčov- Patrik 
Takáč, Martin 
Šemrák, 
Domonik Orosz  

 
50,- EUR 

Hlivák  
Lovašš 
Peťovská 

 
KS/32/2016 

FK 
Pohronie, 
Dolná Ždaňa 

FC Spartak,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča – Ivana 
Zošiaková  
 

 
50,- EUR 

Surmajová  
Jakubec 
Mikluš 

 
KS/33/2016 

TJ Oravan 
Rabča 

Pezinský 
športový 
klub Pezinok 

vo veci 
odstupného za 
hráčov – Maroš 
Skovajsa,  
Andrej 
Kornhauser, 
Pavel Príkopa  

 

 
50,- EUR 

Hlivák 
Kisel  
Mikluš 



 
KS/34/2016 

FC Slovan 
Hlohovec 

OŠK Horné 
Otrokovce 

vo veci 
odstupného za 
hráčov - Dávid 
Hudec, Miroslav 
Dorčák  

 
50,- EUR 

Surmajová 
Čollák  
Luščoň  

 
KS/35/2016 

Klub 
sálového 
futbalu 
DOXX 
Žilina 

Športový 
klub 
Makroteam 

vo veci 
odstupného za 
hráčov - Marián 
Hudek, Michal 
Škulec,  Martin 
Holák  

50,- EUR Hlivák  
Biacovský 
Gábriš  

 
KS/36/2016 

Športový 
klub Vlkas  

Športový 
klub Šurany 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Rudolf 
Tvrdoň  

 
nezaplatený  

 

 
KS/41/2016 

FK Krásna MFK 
Skalica 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Radoslav 
Človečko  

 
nezaplatený 

 

 
KS/42/2016 

FK Krásna FK Haniska vo veci 
odstupného za 
hráča – Stanislav 
Macák  

 
nezaplatený 

 

 
KS/44/2016 

NMŠK 1922  
Bratislava 

Futbalová 
Akadémia 
Bratislava 

vo veci 
odstupného za 
hráčov – Šimon 
Hapl, Tomáš 
Homola, Ondrej 
Trnovský, Gulio 
Chiabra, Erik 
Michalides  

 
97,50 EUR  

 

 
KS/45/2016 

Partizan 
Bardejov 

MFK 
Skalica 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Ján Čikoš 
– Pavličko  

 
54,- EUR 

Surmajová 
Biacovský 
Dolobáč 



 
KS/46/2016 

Partizan 
Bardejov 

MFK 
Skalica 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Loic 
Guilvic Gagnon  

 
108,00 EUR 

Hlivák  
Peťovská 
Čollák 

 
KS/47/2016 

KSF DOXX 
Žilina 

Športový 
klub 
Makroteam 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Vladimír 
Pápajčík  

 
 
50,- EUR 

Surmajová 
Mikluš 
Majtán 

 
 
 
 
 
KS/48/2016 

 
MFK 
Rusovce  

 
FC 
Petržalka 
akadémia 

vo veci 
odstupného za 
hráčov – 
Sebastián 
Horváth, 
Alexander 
Lukovics, Martin 
Dávid, Bruno 
Kovár, Peter 
Horváth, Šimon 
Šoltys, Nicolas 
Sagan 

 
 
 
 
 
nezaplatený 

 

 
KS/49/2016 

TJ Slovan 
Viničné 

ŠK 
Bernolákovo 

vo veci 
odstupného za 
hráčov - Juraj 
Krasňanský, 
Matej Toman  

 
 
50,- EUR 

 

 
KS/50/2016 

MFK Tatran 
Liptovský 
Mikuláš  

MFK 
Skalica 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Ján 
Mizerák  

 
54,- EUR 

 

 
KS/51/2016 

FC Nitra MFK 
Lokomotíva 
Zvolen 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Igor 
Kotora  

 
50,-EUR 

 

 
 
KS/52/2016 

 
MŠK 
Považská 
Bystrica 

 
FK Dukla,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
hráčov – Marek 
Kvaššay, Michal 
Piaček, Eduard 

 
 
135,- EUR 

Hlivák  
Jakubec  
Biró 



Chovanec, Erik 
Filípek, Filip 
Galko  

 
KS/54/2016 

ŠK 1923 
Gabčíkovo 

FC Spartak,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Kouakou 
Privat Yo  

 
108,- EUR 

Surmajová 
Biacovský 
Gábriš 

 
KS/55/2016 

FC Veľký 
Kýr 

FC Nitra,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Jozef 
Baláž  

nezaplatený  

 
KS/56/2016 

TJ Tatran 
Krásno nad 
Kysucou 

FK Dukla,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
amatéra – Juraj 
Chupáč  

 
50,- EUR 

Hlivák 
Poruban  
Kisel  

 
KS/60/2016 

FK KFC 
TIBI Horná 
Kráľová 

OŠK Lehota vo veci 
odstupného za 
hráčov – Jozef 
Hipp, Kevin 
Kotlár  

 
nezaplatený 

 

 
KS/62/2016 

ŠK Veľké 
Zálužie 

OŠK Lehota vo veci 
odstupného za 
hráčov – Dávid 
Ďurovský, Matej 
Bačinský 

 
nezaplatený  

 

 
KS/63/2016 

FK TJ Kúty FC 
Rohožník 

vo veci 
odstupného za 
hráča –Sebastián 
Kopiar  

 
50,- EUR 

Hlivák  
Vrba  
Luščoň 

 
KS/65/2016 

TJ Družba 
Livinské 
Opatovce  

TJ Slovan 
Krušovce 

vo veci 
odstupného za 
hráča –Filip Galis  

 
150,- EUR 

Surmajová  
Nedveď 
Gábriš 

 
KS/66/2016 

TJ Slovan 
Dolná 
Mariková 

TJ 
Priehrada 
Udiča 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Ivan 
Dzurdzík  

 
150,- EUR 

Hlivák  
Biró 
Nedveď 



 
KS/67/2016 

ŠK Hájske FC Slovan 
Galanta 

vo veci 
odstupného za 
hráča – Denis 
Hrotko  

 
150,- EUR 

Surmajová  
Dolobáč  
Luščoň 

 
KS/68/2016 

TJ Tatran 
Oravské 
Veselé 

MŠK 
Námestovo 

vo veci 
odstupného za 
hráčov  – 

 
nezaplatený 

 

 
KS/69/2016 

TJ Tatran 
Oravské 
Veselé 

ŠK Dynamo 
Diviaky  

vo veci 
odstupného za 
hráča  – Andrej 
Bačik  

 
nezaplatený 

 

 
KS/70/2016 

TJ Tatran 
Oravské 
Veselé 

TJ 
Družstevník 
Oravská 
Polhora 

vo veci 
odstupného za 
hráča  – Erik 
Vonšak  

 
nezaplatený 

 

 
KS/71/2016 

ŠK 
Tešedíkovo 

FC Nitra,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča  –Barnabáš 
Szabo  

 
nezaplatený 

 

 
KS/72/2016 

ŠK Tesárske 
Mlyňany 

FC Nitra,  
a. s.  

vo veci 
odstupného za 
hráča  – Mário 
Strakoš 

 
nezaplatený 

 

 
KS/73/2016 

ŠK Tesárske 
Mlyňany 

FC Nitra,  
a. s. 

vo veci 
odstupného za 
hráča  - Erik 
Kramár  

 
nezaplatený 

 

 

 

● Predseda komory si dovoľuje konštatovať, že pri všetkých klasických sporových          
konaniach mala primeraný reakčný čas (t. j. ak bol doručený návrh na začatie konania,              
komora vykonala prvý úkon do 10 dní odo dňa podania tohto návrhu). Priemerný             
celkový čas klasického sporového konania (prípady uvedené v písm. a) je 10 – 15             
týždňov. Zároveň konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015 zaznamenala nárast         
klasických sporových konaní. 

 



● Pri odstupnom za hráča tento reakčný čas nebol dodržaný z dôvodu nejasnosti určenia            
kompetencie, kto má predmetné spory riešiť (či komora alebo Disciplinárna komisia           
SFZ). Je možné konštatovať, že iniciovanie uvedených sporov bolo spôsobené najmä           
nedostatočnou komunikáciou klubov medzi sebou pred začatím konania. Predseda         
komory takisto konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015 komora zaznamenala nárast          
konaní vo veciach odstupného za amatéra.  
 
Na základe vyššie uvedenej nejasnosti určenia kompetencie orgánov na riešenie          
sporov SFZ sa uskutočnila odborná diskusia o možných postupoch vo vzťahu k            
riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra podľa predpisov SFZ. Aj z dôvodu          
zaťaženia komory vysokým počtom podaní vo veciach odstupného za amatéra          
zainteresovaní dospeli k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov           
SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena           
SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ           
riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ). Vyššie uvedené         
rozhodnutie bolo uverejnené ako oznámenie v Úradnej správe č. 6 zo dňa 05.08.2017            
a komunikované prostredníctvom helpdesku.  

 

Článok III. 

Záver 

1. Komora si riadne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z predpisov SFZ. 
2. Komora splnila aj svoj cieľ, ktorý si určila pri začiatku jej fungovania, a to, že spory bude                

rozhodovať rýchlo, efektívne a bez zbytočných časových prieťahov.  
3. Zároveň komora pro futuro ukázala, že ako orgán zabezpečenia spravodlivosti bude           

stabilným orgánom na riešenie sporov SFZ. 

 
 

 
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 

predseda komory 


