
č. k.: KS-O/3/2019 

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. Ivan Biacovský, JUDr. Jozef Mikluš, JUDr. Tomáš Gábriš 

a JUDr. Jaroslav Lovašš v právnej veci navrhovateľa Marian Ferenc, bytom Sládkovičova 499, 049 

22 Gemerská Poloma, Slovenská republika, v zast. A|K|K|L advokáti s.r.o., sídlom Miletičova 5B, 821 

08 Bratislava proti odporcovi FK NOVES Spišská Nová Ves, o.z., sídlom Ing. O. Kožucha 10, 052 

01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika o zaplatenie 2.705,- EUR s príslušenstvom, ktorá je 

vedená na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/12/2018 o odvolaní proti 

rozhodnutiu Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov zo dňa 20.08.2019, 

vedeného na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-

O/3/2019, 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 č.k. KS/12/2018 zo dňa 20.08.2019 uložila 

odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi dlžnú sumu 2.705,- EUR spolu s úrokom omeškania vo 
výške 

• 5% ročne zo sumy 480,-EUR od 01.06.2018 až do zaplatenia, 

• 5% ročne zo sumy 480,-EUR od 01.07.2018 až do zaplatenia, 

• 5% ročne zo sumy 480,-EUR od 01.08.2018 až do zaplatenia, 
• 5% ročne zo sumy 220,-EUR od 01.05.2018 až do zaplatenia, 

• 5% ročne zo sumy 220,-EUR od 01.06.2018 až do zaplatenia, 

• 5% ročne zo sumy 220,-EUR od 01.07.2018 až do zaplatenia, 

• 5% ročne zo sumy 220,-EUR od 01.08.2018 až do zaplatenia, 
• 5% ročne zo sumy 385,-EUR od 16.02.2018 až do zaplatenia. 

 

Navrhovateľovi komora zároveň priznala náhradu trov konania v rozsahu 100% a za omeškanie s 

uhradením splatného záväzku dlhšie ako 30 dní bez zrejmého zmluvného dôvodu podľa čl. 42a ods. 
2 Registračného a prestupového poriadku SFZ uložila podľa čl. 2 ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre 

riešenie sporov v spojení s čl. 42a ods. 4 písm. a) Registračného a prestupového poriadku SFZ 

odporcovi disciplinárnu sankciu – upozornenie. 

 
Odporca napadol rozhodnutie komory č.k. KS/12/2018 zo dňa 20.08.2019 v celom rozsah odvolaním 

zo dňa 14.09.2019, pričom argumentoval tým, že dlžná suma uvedená v napadnutom rozhodnutí 

nezodpovedá realite. Zároveň odporca požiadal komoru o vydanie nového uznesenia, v ktorom budú 

zohľadnené všetky úhrady odporcu hráčovi Mariánovi Ferencovi.  
 

Komora poukazuje na skutočnosť, že povinné náležitosti odvolania sú vymedzené v čl. 36 ods. 3 

Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Odporca však v čase podania odvolania tieto podmienky 

nesplnil, nakoľko nesplnil povinnú náležitosť odvolania v zmysle ust. článku 36 ods. 3 písm. h) 
Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov - doklad o úhrade poplatku za odvolanie. 



 

Na základe vyššie uvedeného po preskúmaní náležitostí odvolania v zmysle čl. 36 ods. 3 Poriadku 

Komory SFZ pre riešenie sporov komora listom zo dňa 28.10.2019 vyzvala odporcu na uhradenie 

poplatku za odvolanie v súlade s ust. článku 37 ods. 12 Poriadku komory, a to v lehote 3 dní odo dňa 

doručenia predmetnej výzvy. Vo výzve bol odporca poučený o tom, že ak poplatok nebude 

v stanovenej výške a v stanovenej lehote zaplatený, komora konanie zastaví. Predmetná výzva bola 

odporcovi zaslaná prostredníctvom e-mailu dňa 28.10.2019 na elektronickú adresu odporcu 

futbal@fksnv.sk uvedenú v ISSF, ako aj v samotnom odvolaní odporcu zo dňa 14.09.2019.  

Komora uvádza, že pri forme komunikácie vychádza z uplatňovania predpisov SFZ, a to najmä čl. 2 

písm. r) Stanov SFZ: „písomne - korešpondenčná forma alebo elektronická forma zasielania, 

oznamovania alebo doručovania informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím 

ISSF, informačného systému športu, dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného 

emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel SFZ a uvedeného za tým účelom v ISSF alebo 

ich zverejnenie na mieste určenom SFZ na webovom sídle SFZ; zaručený elektronický podpis sa 

nevyžaduje.“ Komora v tejto súvislosti zároveň poukazuje na ust. článku 71 ods. 3 písm. a) Stanov 

SFZ: „Písomnosti sa v rámci SFZ a členov SFZ doručujú do elektronickej schránky adresáta uvedenej 

na účely doručovania v ISSF alebo informačnom systéme športu.“ Odporca doručenie predmetnej 

výzvy na zaplatenie poplatku za odvolanie potvrdil e-mailom dňa 29.10.2019.    

Komora ďalej konštatuje, že do uplynutia lehoty na zaplatenie poplatku za odvolanie, t.j. do dňa 

04.11.2019 a ani do doby rozhodnutia komory odporca poplatok za odvolanie v zmysle výzvy komory 

zo dňa 28.10.2019 nezaplatil.  

Podľa ust. článku 36 ods. 3 písm. h) Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov odvolanie musí 

obsahovať doklad o úhrade poplatku za odvolanie, ak sa poplatok neplatí prostredníctvom mesačnej 

zbernej faktúry. 

Podľa ust. článku 36 ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov ak odvolanie nespĺňa náležitosti 

podľa odseku 3, komora vyzve odvolateľa, aby nedostatok odstránil v určenej lehote. 

Podľa ust. článku 36 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov ak zistený nedostatok odvolania 

nebude odstránený v lehote určenej podľa odseku 5, komora konanie o odvolaní zastaví. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa komora uzniesla na zastavení odvolacieho konania podľa ust. článku 

36 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, nakoľko odporca neodstránil zistený nedostatok 

v určenej lehote. Komora na základe týchto skutočností rozhodla 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, 25.03.2020 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Tomáš Fodrek  

 

 JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. 

 predseda senátu 
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