
SPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV ZA 
ROK 2014 

 

Predseda Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len ako „komora“) týmto v zmysle poriadku 
Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „poriadok“) predkladá výkonnému výboru SFZ 
(ďalej len „VV SFZ“) správu o činnosti komory za rok 2014. 

 

Článok I. 
Úvod 

1. Do právomoci a príslušnosti komory patrí v zmysle čl. 2 poriadku: 
1.1.Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a 

rozhodovať spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, 
trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom. 

1.2.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 osobitný predpis SFZ alebo FIFA. 

1.3.Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory o zaplatenie 
odmeny, odplaty, mzdy alebo iného obdobného príjmu vyplývajúce zo zmluvných 
vzťahov, ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur. Ak hodnota takého sporu prevyšuje 
3 000 Eur, na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný Rozhodcovský súd SFZ 
(ďalej len “rozhodcovský súd”). 

1.4.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] 

1.5.Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má právomoc a 
príslušnosť vec prerokúvať a rozhodovať. 

1.6.Ak sa komora uznesie, že nemá príslušnosť a právomoc vo veci konať, postúpi vec 
bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to 
účastníkom konania. 

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

1.8.Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou rozhodcovskú zmluvu, ktorá určuje 
príslušnosť prerokovať spory zo zmluvy rozhodcovskému súdu, komora vyzve 
účastníkov konania, aby rozhodcovskú zmluvu zrušili; inak konanie zastaví. 

1.9.Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou iné dojednanie, ktorým určili príslušnosť 
prerokovať spor inému orgánu, komora vyzve účastníkov konania, aby takéto 
dojednanie zrušili alebo zmenili tak, že určia príslušnosť prerokovať spor komore; 
inak konanie zastaví. 

 
2. Komora pracuje v nasledujúcom personálnom zložení: 

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

http://www.ucps.sk/admin/index.php?id=mod_sys_clanky&action=module#InsertNoteID_48


PODPREDSEDA JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. zaneta.surmajova@gmail.com 
TAJOMNÍK Mgr. Lukáš Pitek lukas.pitek@futbalsfz.sk 
 

a členovia komory 

Meno a priezvisko Záujmová skupina, ktorú zastupujú 
Marek Majtán kluby združené v ÚLK 

Jaroslav Lovašš kluby združené v ÚLK 
Jozef Čorba kluby združené v ÚLK 

Ladislav Jakubec kluby združené v ÚLK 
Ján Vrba kluby mimo ÚLK 

Tomáš Luščoň kluby mimo ÚLK 
Jaroslav Čollák hráči 
Marcel Dolobáč hráči 
Andrej Poruban hráči 
Tomáš Gábriš hráči 

Alexander Bíro tréneri 
Karol Kisel tréneri 

 

Článok II. 

Činnosť komory za rok 2014 

1. V zmysle článku 6 poriadku komora prerokúva a rozhoduje spory v senátoch. Senáty 
určuje predseda komory ad hoc. Článok 6 odsek 4 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 
veľmi dobrá spolupráca. Taktiež funguje veľmi dobrá spolupráca medzi komorou 
a generálnym sekretárom SFZ Jozefom Klimentom, členom VV SFZ pre legislatívno- 
právne otázky Petrom Sepešim, predsedom Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej len „RS 
SFZ“) Marekom Števčekom a inými predstaviteľmi SFZ a predstaviteľmi odborných 
komisií SFZ. 

3. Komore boli v roku 2014 predložené na vybavenie nasledujúce veci, ktoré boli 
nasledovne aj vybavené: 

Číslo 
konania 

Navrhovateľ Odporca Predmet 
konania 

Poplatok Iné Senát 

KS/1/2014 Dominik 
Rodinger, 
zast. JUDr. 
Tomášom 
Gábrišom 

FK 
Dukla 
Banská 
Bystrica 

Zaplatenie 
2 800,- EUR s 
príslušenstvom 

84,- EUR Zo strany 
právneho 
zástupcu 
navrhovateľa 
späťvzatie 
→ poplatok 
vo výške 
84,16 EUR 
vrátený 

Hlivák 
Majtán 
Dolobač 

KS/2/2014 Igor Ležaič, 
zast. AK 

Športový 
klub 

Zaplatenie 1 
312,- EUR s 

50,- EUR Nebola 
zrušená RD 

Surmajová 
Jakubec 



Aequitas s.r.o. SFM 
Senec 

príslušenstvom zo strany 
odporcu → 
konanie 
zastavené → 
poplatok vo 
výške 49,50 
EUR vrátený 

Gábriš 

KS/3/2014 Patrik 
Banovič 

FK 
Dukla 
Banská 
Bystrica 

Zaplatenie 
1 850,- EUR 

55,50 
EUR 

Rozhodnutie 
v prospech 
navrhovateľa 
12.1.2015 
hlasovaním 
per rollam 

Hlivák 
Čorba 
Poruban 

KS/4/2014 Matúš 
Marcin, zast. 
Vladimír 
Varga 

FK 
Dukla 
Banská 
Bystrica 

Zaplatenie 2 
900,- EUR 

87,- EUR Rozhodnutie 
v prospech 
navrhovateľa 
16.1.2015 
hlasovaním 
per rollam 

Surmajová 
Lovašš 
Čollák 

 
4. Členovia komory sa aktívne zúčastnili počas kalendárneho roka 2014 aj na projektoch ako 

napr. Konferencia Šport a právo 2014, Konferencie FiFPro 2014 v Amstredame, KISS 
LEGAL Workshop 2014 vo Viedni a iných. Zároveň členovia komory aktívne publikovali 
výsledky svojej práce (už aj pred vznikom komory) elektronicky – napr. stránka ucps.sk 
a prostredníctvom časopisu Magister officiorum. Súčasne sa členovia komory aktívne 
zúčastňujú diskusií ohľadne reformy športu v Slovenskej republike a príprave 
paragrafového znenia nového zákona o športe. 

Článok III. 

Záver 

1. Komora si podľa nášho názoru po celý rok 2014 riadne plnila úlohy, ktoré vyplývajú 
z vnútorných predpisov SFZ. 

2. Komora splnila aj svoj cieľ, ktorý si stanovila pri začiatku jej fungovania, a síce, že spory 
bude rozhodovať rýchlo, efektívne a bez zbytočných časových prieťahov.  

3. Zároveň komora najmä s poukazom pro futuro ukázala, že  komora bude stabilným 
orgánom pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ. 

 

 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 
predseda komory 

 


