
č. k.: KS/11/2020 

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. Žaneta 
Surmajová, PhD. - predseda, JUDr. Oto Nedveď a JUDr. Anna Peťovská, PhD. v právnej veci 
navrhovateľa Maroš Ferenc, bytom: Pod Kamennou baňou 4151/47, 080 01 Prešov, Slovenská 
republika proti odporcovi FK Senica, a.s., so sídlom: Sadová 639/22, 905 01 Senica, Slovenská 
republika o zaplatenie 16.800,- EUR s príslušenstvom, ktorá je vedená na Komore SFZ pre riešenie 
sporov pod spisovou značkou KS/11/2020, takto 
 
 
 

r o z h o d l a : 

 
 

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 16.800,- EUR spolu 
s úrokom z omeškania vo výške 5,00 % p.a.  
- zo sumy 1.400,- EUR od 31.12.2019 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 31.01.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 02.03.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 31.03.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 01.05.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 31.05.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 01.07.2020 do zaplatenia, 
- zo sumy 2.200,- EUR od 31.07.2020 do zaplatenia 

 
a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet navrhovateľa. 
 
Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia zaplatiť 
navrhovateľovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného poplatku za 
konanie vo výške 504,- EUR, a to na účet navrhovateľa, vedený v Tatra banka, a.s., číslo 
účtu v tvare IBAN: SK04 1100 0000 0026 1659 0079. 

Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia zaplatiť 
navrhovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu 100%, ktoré je právny 
zástupca navrhovateľa povinný vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od 
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, a to na účet právneho zástupcu navrhovateľa, 
vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK44 1100 0000 0029 1792 2284. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

Navrhovateľ doručil dňa 01.04.2020 Komore SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“) návrh, 
ktorým sa domáha proti odporcovi zaplatenia odmeny za vykonanie trénerskej činnosti, a to podľa 
Zmluvy o spolupráci pri výkone trénerskej činnosti, ktorú účastníci uzatvorili dňa 01.07.2019 na dobu 
určitú od 01.07.2019 do 30.06.2021 (ďalej len „zmluva“).   



Uvedené podanie spĺňalo náležitosti návrhu na začatie konania podľa ustanovenia čl. 20 ods. 1  
a  nasl. Poriadku Komory. Odporca sa v lehote určenej vo výzve na vyjadrenie k podanému návrhu 
navrhovateľa na začatie konania, ako aj v predĺženej lehote výzvy nevyjadril.   

Príslušnosť a pôsobnosť Komory je daná podľa čl. 3 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 1 Poriadku Komory,  
podľa  ktorého má Komora právomoc prerokúvať a  rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce 
zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví iný 
predpis SFZ. 

Komora nemá vedomosť, že by v tejto veci prebiehalo pred iným orgánom SFZ konanie o totožnej 
právnej veci. 

Komora prijala dňa 31.07.2020 návrh navrhovateľa na pripustenie zmeny žalobného návrhu 
z 01.04.2020, ktorým navrhovateľ oprávnene mení pôvodný návrh, čo do výšky zaplatenia odmeny 
za výkon trénerskej činnosti, a to podľa zmluvy. Vzhľadom na uvedené, Komora uznesením zo dňa 
14.10.2020 pripustila návrh navrhovateľa zo dňa 31.07.2020 na zmenu žalobného návrhu zo 
dňa 01.04.2020, vo výške istiny i úrokov z omeškania. Navrhovateľ zaplatil poplatok za konanie 
riadne a včas. 

Odporca sa k podanému návrhu navrhovateľa na zmenu žaloby nevyjadril. Z predložených dôkazov 
navrhovateľa, je nepochybné, že návrh je opodstatnený. Dôvodnosť návrhu, navrhovateľ preukázal 
aj dôkazom, a to zmluvou uzavretou medzi účastníkmi konania 01.07.2019.  

Právna podstata sporu i celková výška dlžnej sumy, spoločne s  úrokom z  omeškania bola 
z predložených dokladov a platných právnych predpisov navrhovateľom Komore preukázaná. 
Komora  priznala  navrhovateľovi  aj  trovy  konania,  spočívajúce  zo  zaplateného  poplatku za 
konanie pred Komorou a trovami právneho zastúpenia, vyčíslenými v čase od 01.04.2020 do 
30.07.2020, keďže navrhovateľ v pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal osobne na Komoru 
31.07.2020, Komore oznámil, že právny zástupca mu vypovedal plnú moc.      

Odporca sa v  konaní pred Komorou k návrhu navrhovateľa v zmysle podaného návrhu na zmenu 
návrhu nevyjadril, neuviedol žiadne námietky,  ktorými  by  spochybnil  uplatňovaný  nárok  
navrhovateľa, čo do výšky ani základu, preto Komora považovala tento nárok navrhovateľa voči 
odporcovi za nesporný.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Komora rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 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, 29.10.2020 

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Tomáš Fodrek       

 
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.  

predseda senátu 


