
č. k.: KS/16/2019 

U Z N E S E N I E 

 

Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov ako orgán 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. Jaroslav Čollák, 

PhD. - predseda, Mgr. Marek Majtán a Mgr. Juraj Bugala v právnej veci navrhovateľa KFC Komárno, 

sídlom Športová 1, 945 01 Komárno, Slovenská republika proti odporcovi MFK Skalica a.s., sídlom 

Športová 54, 909 01 Skalica, Slovenská republika o zaplatenie 1.500,- eur s príslušenstvom 

vedenej na Komore Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov pod spisovou značkou 

KS/16/2019, takto 

 

 

r o z h o d l a : 

 

Komora SFZ pre riešenie sporov návrh navrhovateľa zamieta. 

 

Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Návrhom na začatie konania zo dňa 22.05.2019, doručeným Komore SFZ pre riešenie sporov 

(„Komora“), sa navrhovateľ od odporcu domáhal zaplatenia istiny vo výške 1.500,- EUR na základe 

faktúry navrhovateľa č. 19002 zo dňa 13.02.2019, ktorou navrhovateľ odporcovi fakturoval sumu vo 

výške 1.500,- EUR za prestup hráča Mihajilo Popovič, reg. číslo: 1336574. Hoci navrhovateľ odporcu 

vyzval na úhradu záväzkov po splatnosti, odporca svoje záväzky neuhradil. 

 

Odporca reagoval na výzvu navrhovateľa dňa 18.02.2019, kde odporca uviedol, že na základe 

Registračného a prestupového poriadku SFZ článku 18, odseku 9 a rozhodnutia matriky SFZ bol 

odsúhlasený transfer hráča za 0,- EUR a faktúru vrátil späť navrhovateľovi. Odporca na výzvu Komory 

a v poskytnutej lehote sa k návrhu navrhovateľa vo veci samej podaním zo dňa 06.06.2019 vyjadril, 

že hráč Mihajilo Popovič prestúpil z KFC Komárno do MFK Skalica dňa 28.01.2019. V klube KFC 

Komárno nemal uzavretú žiadnu zmluvu. V klube MFK Skalica podpísal profesionálnu zmluvu od 

01.02.2019, ktorá bola registrovaná na SFZ dňa 13.02.2019. Odporca mal za to, že v prípade 

prestupu profesionála, ktorý nemal zatvorenú žiadnu platnú zmluvu, požaduje navrhovateľ vyplatenie 

odstupného neoprávnene. Odporca vo svojom vyjadrení tiež poukázal na riešenie obdobných 

prípadov z minulosti, kde ani jemu nebolo vyplatené odstupné. International Player Passport 

obsahuje pri uvedenom transfere hráča Player´s Status „Non-Amateur“. 

 

V zmysle článku 37 odsek 4 a 5 Registračného a prestupového poriadku SFZ sa odstupné podľa 

článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže 

odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného 

na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Materský 

klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 4 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu 

príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra 

nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 4, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto 

prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Bez ohľadu na skutočnosť, či ide 

o prestup hráča ako amatéra, príp. ako profesionála ako odlišne uvádzajú účastníci konania, na 

základe informácie zo SFZ, navrhovateľ v príslušnej lehote predmetnú faktúru SFZ nedoručil. Preto 

bolo potrebné rozhodnúť tak, je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  



 

Navrhovateľ návrhom zo dňa 22.05.2019 uplatňuje svoj nárok, ktorý mu vznikol (resp. mal vzniknúť) 

od 21.02.2019. Komora konštatuje, že od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik sporu až ku dňu 

podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky, preto návrh navrhovateľa je prípustný.  

 

Komora vec posúdila na základe tvrdení a dôkazov predložených zo strany navrhovateľa aj odporcu, 

ako aj v zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ a dospela k záveru, že navrhovateľ 

neosvedčil svoj nárok. Na základe uvedených skutočností nie je možné uplatnenú sumu v návrhu 

navrhovateľa priznať navrhovateľovi. 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa 

nasledujúceho po dni jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Komoru SFZ 

pre riešenie sporov alebo prostredníctvom informačného systému 

slovenského futbalu. Účastník konania môže v lehote desiatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia písomne požiadať komoru o odôvodnenie rozhodnutia.  

Ak osoba oprávnená na podanie odvolania požiadala o odôvodnenie 

rozhodnutia v uvedenej lehote, lehota na podanie odvolania začína plynúť 

doručením odôvodnenia rozhodnutia. 

 

V Bratislave, 26.03.2020 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Tomáš Fodrek  

 

         

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.  

predseda senátu 


