
č. k.: KS-O/1/2019 

U Z N E S E N I E 

 

Odvolací senát Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov ako orgánu pre 

zabezpečenie spravodlivosti v zmysle článku 59 Stanov Slovenského futbalového zväzu a ustanovení 

poriadku Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov v senáte zloženom JUDr. 

Žaneta Surmajová, PhD. - predseda, JUDr. Jozef Mikluš, JUDr. Anna Peťovská PhD., JUDr. Ivan 

Biacovský a JUDr. Ľubomír Messinger v právnej veci navrhovateľa Cleber Silva Nascimento, trvale 

bytom Rua 15 De Julho 84, São José dos Campos, Brazília, prechodne bytom Petzwalova 552/46, 

949 11 Nitra, Slovenská republika, v zast. A|K|K|L advokáti s.r.o., sídlom Miletičova 5, 821 08 

Bratislava proti odporcovi FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s., sídlom Továrenská 64, 953 01 

Zlaté Moravce, Slovenská republika, v zast. Mgr. Pavel Šepták, advokát, sídlom Župná 13, 953 01 

Zlaté Moravce o určenie neplatnosti ukončenia zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu 

zo dňa 01.07.2017 vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/14/2018 

o odvolaní proti rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 18.12.2018, vedeného 

na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-O/1/2019, takto 

 

r o z h o d o l : 

 

Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov odvolacie konanie zastavuje. 

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Komora SFZ pre riešenie sporov (ďalej aj ako „komora“) ako orgán príslušný podľa čl. 2 ods. 1 
Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov uznesením sp.zn. KS/14/2018 zo dňa 18.12.2018 určila, 

že výpoveď odporcu zo dňa 12.06.2018 daná navrhovateľovi podľa § 41 ods. 2 zákona č. 440/2015 

Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej 

sa zmluva o profesionálnom vykonávaní športu uzatvorená dňa 01.07.2017, registrovaná pod č. 
H/07185, mala skončiť je neplatná. 

 

V spojení s opravným uznesením sp.zn. KS/14/2018 zo dňa 21.01.2019 komora zároveň priznala 

navrhovateľovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného poplatku za konanie 
o návrhu vo výške 150,- EUR a trov právneho zastúpenia v rozsahu 100%. 

 

Odporca napadol rozhodnutie komory sp.zn. KS/14/2018 zo dňa 18.12.2018 v celom rozsahu 

odvolaním zo dňa 16.01.2019. 
 

Písomným podaním zo dňa 12.02.2020, doručeným komore prostredníctvom elektronickej pošty dňa 

13.02.2020, odporca vzal odvolanie v celom rozsahu späť, pričom zároveň navrhol, aby komora 

nepriznala žiadnemu z účastníkov trovy právneho zastúpenia. K späťvzatiu odvolania sa vyjadril 
navrhovateľ dňa 13.02.2020, kedy v rámci elektronickej správy z rovnakého dňa vyjadril súhlas so 

späťvzatím odvolania a taktiež navrhol, aby komora žiadnemu účastníkovi nepriznala náhradu trov 

právneho zastúpenia.  

 
Podľa ust. čl. 4 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov: „V prípadoch neupravených týmto 

poriadkom sa analogicky použijú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.“ 

 

Podľa ust. § 369 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok): „Dokiaľ o odvolaní nebolo 
rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.“ 



 

Podľa ust. § 369 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok): „Ak sa odvolanie, o 

ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.“ 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa komora uzniesla na zastavení odvolacieho konania s poukazom na 

ust. § 369 ods. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok), nakoľko odporca vzal odvolanie 

v celom rozsahu späť. 

Na základe vyššie uvedeného odvolací senát rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie. 

 

V Bratislave, 27.07.2020 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Tomáš Fodrek  

 

 

 JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. 

 predseda senátu 

 

            

            


