
č. k.: KS/NZČ/4/2021 
 
 

O P R A V N É  U Z N E S E N I E 
 
 

Komora SFZ 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 konajúca prostredníctvom predsedu JUDr. Jaroslava Čolláka PhD., 
v právnej veci navrhovateľa FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., sídlom 
Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika v zast. ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s.r.o., sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, Slovenská 
republika, proti MŠK Žilina, a.s., sídlom Športová 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika, v zast. 
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Otruba, sídlom Kvačalova 1227/55, 010 04 Žilina, Slovenská 
republika, o zaplatenie 541.440,- EUR s príslušenstvom, ktorá je vedená na Komore SFZ pre 
riešenie sporov pod sp. zn. KS/33/2019, o odvolaní proti rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie 
sporov zo dňa 14.04.2021 vedeného na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-
O/9/2021, v konaní o vylúčení člena senátu Komory SFZ pre riešenie sporov z prejednávania 
a rozhodovania veci, takto  
 
 

r o z h o d l a : 
 
 

I. Uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp. zn. KS/NZČ/4/2021 zo dňa 27.07.2021 
opravuje časť výroku uznesenia z nesprávne uvedeného: 

 
„...pod sp. zn. KS-O/7/2021.“ 
 
na správne uvedené: 
 
„...pod sp. zn. KS-O/9/2021.“ 

 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 
1. Komora SFZ pre riešenie sporov v predmetnej veci rozhodla uznesením sp. zn. KS/NZČ/4/2021 

zo dňa 27.07.2021 o vylúčení člena Komory SFZ pre riešenie sporov p. Mgr. Mareka Majtána 
z prejednávania a rozhodovania predmetnej právnej veci (ďalej len „Uznesenie“). 

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

poriadkom sa analogicky použijú́ ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný́ sporový́ 
poriadok.“ 

 
3. Podľa ust. § 224 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 

„Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé 
nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.“ 

 
4. Konanie o vylúčenie člena senátu Komory SFZ pre riešenie sporov z prejednania a rozhodovania 

veci sa týkalo právnej veci navrhovateľa FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o., 
sídlom Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika v zast. ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s.r.o., sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, Slovenská 
republika, proti MŠK Žilina, a.s., sídlom Športová 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika, v zast. 
Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Otruba, sídlom Kvačalova 1227/55, 010 04 Žilina, 



Slovenská republika, o zaplatenie 541.440,- EUR s príslušenstvom, ktorá je vedená na Komore 
SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS/33/2019, o odvolaní proti rozhodnutiu Komory SFZ pre 
riešenie sporov zo dňa 14.04.2021 vedeného na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp.zn. KS-
O/9/2021, o čom svedčí aj záhlavie predmetného Uznesenia. 

 
5. Z uvedeného je zrejmé, že v Uznesení došlo k chybe v písaní pri uvedení spisovej značky 

dotknutého konania. V tomto zmysle Komora SFZ pre riešenie sporov opravuje uvedenie 
spisovej značky dotknutého konania z nesprávne uvedeného KS-O/7/2021 na správne KS-
O/9/2021. 

   
6. Na základe vyššie uvedeného Komora SFZ pre riešenie sporov opravila vydané Uznesenie tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v zostávajúcej časti zostáva uznesenie 
nedotknuté. 

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

V Bratislave, 30.08.2021 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Natália Kvasna Močárová  
  
 

 
JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 

predseda  
Komory SFZ pre riešenie sporov  


