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Čl. I  
Skutkový a právny stav veci  

 

Na Rozhodcovskom súde Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj „RS SFZ“) bolo pod sp. 

zn. 06/16 RS vedené rozhodcovské konanie v právnej veci žalobcu  

Ing. Vlastislav Laskovský proti žalovanému Oblastný futbalový zväz Prešov,  

zast. JUDr. Jozef Čorba vo veci určovacej žaloby. Dňa 24.10.2016 bolo v predmetnej veci 

nariadené pojednávanie, ktorého sa zúčastnili obe strany sporu, žalobca ako aj právny 

zástupca žalovaného osobne a k predmetnej veci sa vyjadrili. Po krátkej porade členov senátu 

bol vyhlásený a odôvodnený rozsudok a následne stranám sporu bolo podané aj poučenie 

o opravnom prostriedku.  

Dňa 9. januára 2017 sme požiadali LPEK SFZ o stanovisko vo veci posúdenia zastavenia 

konania pred Rozhodcovským súdom SFZ. LPaEK SFZ jednoznačne preferuje postup tak ako 

je upravený v Stanovách SFZ v čl. 72 ods. 4 t. j. v predpise súkromnoprávnej povahy, ktorý si 

riadne navrhli, pripomienkovali a odsúhlasili členovia občianskeho združenia SFZ. " 

SFZ, ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu, zverejnil oznámenie, že v zmysle čl. 72 

ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu zanikol Rozhodcovský súd Slovenského 

futbalového zväzu. Zároveň uviedol, že konania vedené pred Rozhodcovským súdom 

Slovenského futbalového zväzu sa týmto v zmysle príslušných ustanovení stanov 

Slovenského futbalového zväzu zastavili. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších 

úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá 

návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania. 

Dňa 20. marca 2017 senát v zložení - JUDr. Eduard Jurovatý - predseda, JUDr. Juraj Kuráň 

CSc. a JUDr. Ladislav Jakubec doručil predmetné rozhodnutie stranám sporu. Takéto 

doručenie rozhodnutia však možnop vnímať ako konanie súkromných osôb, ktoré nemajú 

akúkoľvek právomoc na doručovanie takéhoto rozhodnutia - zrušenie RS SFZ ku dňu 

31.12.2016 dáva jasný právny základ, že sa jedná o tzv. nulitné doručovanie rozhodnutia. 

Navyše, pri doručovaní rozhodcovských rozhodnutí RS SFZ pri svojej činnosti postupoval 

tým spôsobom, že rozhodnutie, ktoré bolo schválené všetkými 3 rozhodcami a bolo nimi aj 

podpísané, odosielal tajomník súdu aj s pečiatkou RS SFZ. Následne vykonával aj vyznačenie 

tzv. doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, a to na základe vykázaných doručeniek stranám 

sporu. 

Dôvodom, pre ktorý sa SFZ obracia na LPaEK  je vnímanie dvoch rovín: 

1. Rovina, kedy by sme teoreticky považovali odoslané rozhodnutie za rozhodnutie RS 

SFZ, tak doručením nastáva jeho právoplatnosť. Je zrejmé, že pokiaľ uplynula lehota na 

splnenie rozsudku, tento rozsudok sa stáva vykonateľným. Pri určovacích žalobách, 



nakoľko nie je vymedzená lehota na splnenie, sa stáva rozhodnutie vykonateľným dňom 

právoplatnosti. 

2. Rovina toho, že doručenie rozhodnutia možno považovať od počiatku za 

nulitné. Nedostatok právomoci je takým závažným nedostatkom konania (aj v prípade 

doručenia), ktorý vedie k zrušeniu takého rozhodnutia a vysloveniu, že ide o nulitné 

rozhodnutie (paakt). Nulita aktu je sama osebe dôvodom pre jeho zrušenie súdom bez 

ohľadu na to, či žaloba túto skutočnosť nenamietala alebo žiadala o zrušenia rozhodnutia 

z iných dôvodov.  

 

Na základe uvedené vzniká určitá právna neistota v tom smere, či možno na základe 

doručeného „rozhodnutia RS SFZ“ vnímať osobu p. Laskovského za predsedu ObFZ Prešov, 

ktorému by takéto postavenie priznalo práve riadne doručené rozhodnutie, ktoré by muselo 

byť právoplatné a vykonateľné. V súvislosti s tým, že sa dňa 31. marca 2017 uskutoční 

v Senci Konferencia SFZ, a jeden z delegátov konferencie je aj predseda ObFZ Prešov (resp. 

osoba, ktorá je oprávnená konať za tento oblastný futbalový zväz), vzniká aj pri organizácii 

predmetnej konferencie určitá právna neistota, či by mohla byť uvedená osoba delegátom 

konferencie. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa SFZ obracia so žiadosťou na LPaEK o zaujatie stanoviska 

a poskytnutia výkladu stanov so žiadosťou o zodpovedanie uvedenej otázky do 27. marca 

2017: 

 

- Je možné považovať rozhodnutie doručené po 31.12.2016 zo strany RS SFZ, za 

rozhodnutie, ktoré je doručené riadnym spôsobom (teda aj zákonným spôsobom 

v zmysle predpisov SFZ) a zároveň sú týmto rozhodnutím viazané strany sporu 

(resp. aj SFZ)?  

 
 

Čl. II 
Spôsob vybavenia veci 

Na Rozhodcovskom súde Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „RS SFZ“) bolo pod sp. 
zn. 06/16 RS vedené rozhodcovské konanie v právnej veci žalobcu  
Ing. Vlastislav Laskovský proti žalovanému Oblastný futbalový zväz Prešov,  
zast. JUDr. Jozef Čorba vo veci určovacej žaloby. Dňa 24.10.2016 bolo v predmetnej veci 
nariadené pojednávanie, ktorého sa zúčastnili obe strany sporu pričom na uvedenom 
pojednávaní bol vyhlásený a odôvodnený rozsudok a následne stranám sporu bolo podané aj 
poučenie o opravnom prostriedku.  



V zmysle § 16 ods. 2 Rokovacieho poriadku RS SFZ „Doručený rozhodcovský rozsudok má 
pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok 
všeobecného súdu.“ 

V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní „Rozhodcovský 
rozsudok sa vyhotovuje v listinnej forme“ 

Súdne rozhodnutia sa zásadne vyhotovujú písomne. Dôvodom na písomné vyhotovenie 
každého súdneho rozhodnutia  je to, že ich treba doručiť ich účastníkom a v reálnom svete je 
potrebné ich vykonať resp. sa nimi preukázať.  

Podľa čl. 72 ods. 3 stanov SFZ : „ Rozhodovský súd zriadený podľa doterajších predpisov 
zaniká k 31.12.2016.“ 

Podľa  prechodných ustanovení čl. 72 ods. 4 stanov SFZ : „Rozhodcovské konania vedené 
pred rozhodcovským súdom, ktoré sa začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok 
doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. 
Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania 
zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od 
zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli 
účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená 
na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou. 
Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne bez rozhodnutia postúpi na konanie komore a 
navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.“  

Rozhodcovský rozsudok v jeho písomnom vyhotovení nebol stranám sporu do 10.03. 2017 
doručený.  

Rozhodcovský súd SFZ  bol do 31.12. 2016  nezávislým orgánom zriadeným SFZ 
na  rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov vyplývajúcich z právnych 
vzťahov medzi členmi SFZ alebo aj medzi inými subjektmi, ktoré sa podriadili jeho 
rozhodovacej právomoci. Rozhodcovský súd sa pri svojej činnosti riadil  platnými právnymi 
predpismi, svojím štatútom a rokovacím poriadkom. Štatút rozhodcovského súdu upravoval 
okrem iného najmä   vecnú právomoc rozhodcovského súdu a rokovací poriadok upravoval 
najmä  postup konania pred rozhodcovským súdom. Postavenie a právomoci rozhodcovského 
súdu SFZ boli upravené aj  v stanovách SFZ (článok 65 až 67 stanov). Účinnosťou nových 
stanov SFZ zo dňa 03.06.2016 rovnako ako Rozhodcovský súd SFZ zanikajú k 31.12.2016 aj 
vyššie uvedené predpisy (štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu). Na základe 
vyššie uvedeného je zrejmé, že všetky konania v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok 
doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. 

Toto naše tvrdenie posilňujeme naviac aj ustanovením § 54 c  ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. 
o rozhodcovskom konaní kde sa uvádza :  

(2) Rozhodcovské konania podľa tohto zákona vedené pred stálym rozhodcovským súdom, 
ktorého zriaďovateľ po 31. decembri 2016 nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov 
účinných od 1. januára 2017, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený 
účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už 



podaného návrhu na začatie rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov 
rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá žalobu na súd do 
troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského 
konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne súd podľa pravidiel o trovách konania. 
Doba rozhodcovského konania, ktoré bolo zastavené podľa prvej vety, sa nezapočítava do 
premlčacej doby podľa osobitného predpisu.20) Zriaďovateľ je povinný zrušiť stály 
rozhodcovský súd do troch mesiacov odo dňa, keď podľa tohto zákona nebude môcť 
uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia a súčasne 
rozhodcovské rozsudky, ktoré stály rozhodcovský súd vydal, nadobudli právoplatnosť bez 
možnosti podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. 

Zotrvávame na tom, že pokiaľ účastníkom konania  nebol rozhodcovský rozsudok 
riadne doručený pred 01.01. 2017 (síce vyhlásený)  toto konanie sa k 31. decembru 2016 
zastavuje a rozhodcovský rozsudok nemôže spôsobavať žiadne právne následky.   

Rozhodcovský súd SFZ prijatím nových stanov SFZ zo dňa 03.06.2016 zaniká k  31.12.2016.  
Právomoc rozhodovať športové spory a majetkové nároky vyplývajúce z právnych vzťahov 
prechádza na Komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorej činnosť upravuje čl. 59 stanov SFZ. 
Domnievame sa, že práve Komora SFZ pre riešenie sporov je orgán, ktorý v prípade 
iniciatívy účastníkov konania naznačenej v čl. 72 ods. 4 Stanov SFZ  by predmetnú záležitosť 
mohol procesne uzavrieť. Iba pre úplnosť uvádzame, že rozhodnutia komory podliehajú 
preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 písm. a) Stanov SFZ.  
 
Nie je možné akceptovať  výklad JUDr. Eduarda Jurovatého predsedu senátu v liste zo dňa 
10.3.2017, že funkcia rozhodcu zaniká, iba z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených 
v ustanovení § 10 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní, medzi ktoré 
nepatrí zmena štatútu zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, ale ani prejav vôle 
zriaďovateľa zrušiť stály rozhodcovský súd ako orgán siu generis bez vlastnej právnej 
subjektivity, v ktorého v mene konajú rozhodcovia zvolení stranami sporu. Zastávame názor, 
že funkcia rozhodcu automaticky zanikla zánikom stáleho rozhodcovského súdu. V opačnom 
prípade, ako to prezenzuje  JUDr. Jurovatý, by potom rozhodcovia, ktorých si zvolila strana 
sporu mohli rozhodovať aj ďalšie veci po 1.1.2017, čo je absurdné a nemysliteľné. 

 
 
 

Čl. III 
Záver 

 
 

Na zadanú otázku,  či je  možné považovať rozhodnutie doručené po 31.12.2016 zo strany 
RS SFZ, za rozhodnutie, ktoré je doručené riadnym spôsobom (teda aj zákonným 
spôsobom v zmysle predpisov SFZ) a zároveň sú týmto rozhodnutím viazané strany 
sporu (resp. aj SFZ) odpovedáme nasledovne: 
 
Rozhodnutie Rozhodcovského súdu nebolo účastníkom konania do 31.12. 2016 zo strany 
Rozhodcovského súdu doručené. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu nemohlo byť 
účastníkom konania nikdy ani po 31.12. 2016 riadne doručené  zo strany 
Rozhodcovského súdu, pretože Rozhodcovský súd SFZ ako subjekt s právomocou na 



vydanie takéhoto rozhodcovského rozsudku bol k 31.12. 2016 zrušený.  Rozhodcovský 
rozsudok bol účastníkom konania doručený po 10.03. 2017 osobou, ktorá nemala jednak 
nijakú právomoc takýto rozhodcovský rozsudok doručovať a bez právnej relevancie 
tzn. nemohol spôsobovať očakávane právne následky. Pokiaľ sa účastníci konania 
domáhajú účinkov rozhodcovského rozsudku je potrebné, aby sa obvyklým spôsobom 
preukázali, že takýto rozhodcovský rozsudok im bol do 31.12. 2016 riadne zo strany 
Rozhodcovského súdu doručený.  Sme presvedčení, že predmetné konanie bolo 
zastavené v plnom súlade s právom.  

 
 

 
K tejto veci nie sú priložené prílohy.  
     
Vec vybavil: 
JUDr. Roman Huszár  
 

Vec vybavil: 
JUDr. Jozef Malich 
 

 
Na vedomie: 
JUDr. Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ 
PaedDr. Jozef Kliment, GS SFZ  


