
č. k.: KS/NZČ/5/2021 
 
 

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 pléna Komory SFZ pre riešenie sporov, 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 : 
 
 

Člen Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Peter Lukášek (zástupca hráčov profesionálneho futbalu) 
je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov 
pod spisovou značkou KS-O/9/2021.  
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 
1. 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, právny zástupca odporcu podal dňa 07.06.2021 
odvolanie proti rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 14.04.2021. Komora SFZ 
pre riešenie sporov vedie odvolacie konanie v tejto právnej veci pod sp. zn. KS-O/9/2021. 
 

2. Dňa 08.07.2021 bolo účastníkom konania doručené oznámenie o určení senátu, ktorý bol 
v zmysle čl. 36a ods. 4 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov určený v nasledovnom zložení: 
JUDr. Jaroslav Čollák, PhD., Mgr. Peter Lukášek, Mgr. Marek Majtán, JUDr. Erik Štepánek, JUDr. 
Anna Peťovská, PhD. 

 
3. Dňa 13.07.2021 bola zo strany právneho zástupcu odporcu doručená Komore SFZ pre riešenie 

sporov námietka zaujatosti, vo vzťahu k osobe Mgr. Petra Lukášeka. 
 

4. Dňa 14.07.2021 sa na základe oznámenia o uplatnení námietky zaujatosti zo dňa 13.07.2021 
k námietke zaujatosti vyjadril Mgr. Peter Lukášek, ktorý uplatnenú námietku zaujatosti odmietol 
ako nedôvodnú, a to z dôvodov, že (i) od 31.12.2019 nepôsobí v obchodnej spoločnosti A|K|K|L 
advokáti s.r.o. ako konateľ, ani ako spoločník; (ii) navrhovateľa už v predmetnej právnej veci 
nezastupuje obchodná spoločnosť A|K|K|L advokáti s.r.o., ale obchodná spoločnosť 



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HUBOCKÁ & PARTNERS s.r.o., s ktorou nemá namietaný člen senátu 
žiadne majetkové ani personálne prepojenie, alebo zmluvný vzťah; (iii) ako advokát vykonáva 
svoje povolanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária SLA s.r.o., ktorá 
nemá majetkový ani zmluvný vzťah s navrhovateľom, alebo právnym zástupcom navrhovateľa; 
(iv) vzhľadom na obdobie 18 mesiacov kedy objektívne neexistuje pomer k veci, k účastníkom, 
ani ich právnym zástupcom nemá záujem na vyriešení veci v prospech či neprospech 
navrhovateľa. 

 
5. Podľa článku 16 ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov „Ak člen komory odmietne 

uplatnenú námietku zaujatosti, plénum komory rozhodne o námietke zaujatosti v jeho 
neprítomnosti.“ 

 
6. Dňa 04.08.2021 bolo spustené hlasovanie per rollam pléna Komory SFZ pre riešenie sporov, 

v ktorom boli členovia pléna Komory SFZ pre riešenie sporov, bez účasti p. Mgr. Petra Lukášeka, 
vyzvaní na zasielanie svojich stanovísk k predmetnej právnej veci vylúčenia člena senátu Mgr. 
Petra Lukášeka z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Komore SFZ pre riešenie 
sporov pod sp. zn. KS-O/9/2021. 

 
7. Podľa článku 8 ods. 4 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov „Plénum komory rozhoduje 

uznesením na základe hlasovania členov pléna komory. Plénum komory je uznášaniaschopné, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov pléna komory. Na prijatie uznesenia pléna 
komory sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov pléna komory. Každý člen 
komory má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komory. 
Hlasovanie pléna komory je možné uskutočniť aj na základe hlasovania per rollam postupom 
podľa osobitného predpisu SFZ.“ 

 
8. Hlasovania per rollam pléna Komory SFZ pre riešenie sporov v právnej veci vylúčenia člena 

senátu Mgr. Petra Lukášeka z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Komore SFZ 
pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-O/9/2021 sa zúčastnilo 14 členov pléna Komory SFZ pre 
riešenie sporov z celkového počtu 18 členov pléna Komory SFZ pre riešenie sporov. Z celkového 
počtu zúčastnených členov pléna Komory SFZ pre riešenie sporov uznalo námietku zaujatosti 
v právnej veci KS-O/9/2021 ako dôvodnú 14 členov pléna Komory SFz pre riešenie sporov.  

 
9. Na základe hlasovania per rollam plénum Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle článku 16 

ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov rozhodlo o vylúčení Mgr. Petra Lukášeka 
z prejednávania a rozhodovania veci ako člena senátu. 

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

V Bratislave, 12.08.2021 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Natália Kvasna Močárová  
  
 

 
JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 

predseda  
Komory SFZ pre riešenie sporov  


