
č. k.: KS-O/4/2021 
 
 

U Z N E S E N I E 
 
 

Odvolací senát Komory 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. Erik Štepánek, Mgr. Viktor Karel, JUDr. Anna Peťovská, 
PhD., JUDr. Ľubomír Messinger, v právnej veci navrhovateľa Ing. Jaroslav Rybár, sídlom 
Sabinovská 18, 080 01 Prešov, Slovenská republika, proti odporcovi MFK Zvolen, a.s., sídlom Hájik 
7, 962 21 Zvolen, Slovenská republika, o zaplatenie 7.500,- EUR s príslušenstvom, ktorá je 
vedená na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/26/2020, o odvolaní proti 
rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 01.03.2021, vedeného na Komore SFZ pre 
riešenie sporov pod spisovou značkou KS-O/4/2021, takto 

 
 

r o z h o d l a : 
 
 

I. Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov odvolacie konanie z a s t a v u j e. 
 

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
 
1. Dňa 01.03.2021 Komora SFZ pre riešenie sporov uznesením rozhodla, že:  

„I. Odporca je povinný do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť navrhovateľovi                                                                                      
sumu vo výške 7.500,- EUR. 
II. Navrhovateľ má nárok na náhradu trov konania voči odporcovi v rozsahu 100 %. 
III. O výške trov konania rozhodne Komora samostatným uznesením po právoplatnosti              
uznesenia vo veci samej. 
IV. Komora SFZ pre riešenie sporov vracia navrhovateľovi poplatok v sume 35,- EUR“ (ďalej len 
„Uznesenie“). 
 

2. Dňa 03.05.2021 odporca podal odvolanie proti Uzneseniu s odôvodnením, že Komora SFZ pre 
riešenie sporov „(i) dospela na základe vykonaných dôkazov k nesprávnemu skutkovým 
zisteniam, (ii) rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci“ (ďalej len 
„Odvolanie“). 
 

3. Komora SFZ pre riešenie sporov posúdila doručené Odvolanie a dňa 13.05.2021 bola odporcovi 
odoslaná výzva na doplnenie odvolania, v zmysle ust. čl. 36 ods. 3 písm. h) Poriadku Komory 
SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Poriadok“) v spojení s ust. čl. 37 ods. 12 prvej vety Poriadku.  

 
4. Odporca v určenej lehote neuhradil poplatok za odvolanie vo výške 300,- EUR. 
 
5. V zmysle ust. čl. 36 ods. 3 Poriadku  

„Odvolanie musí obsahovať tieto náležitosti  
a) označenie orgánu, ktorému je určené,  
b) označenie účastníka konania, ktorý ho podáva, v rozsahu meno, priezvisko a adresa fyzickej 

osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko, funkcia a adresa alebo 
názov a sídlo zástupcu, ak je odvolateľ zastúpený,  

c) označenie rozhodnutia komory, proti ktorému je odvolanie podané,  
d) dôvody odvolania,  



e) označenie dôkazov, ktoré majú byť v odvolacom konaní použité,  
f) rozsah, v ktorom rozhodnutie napáda a čoho sa odvolateľ domáha,  
g) podpis odvolateľa, ak odvolanie nebolo podané prostredníctvom ISSF,  
h) doklad o úhrade poplatku za odvolanie, ak sa poplatok neplatí prostredníctvom mesačnej 

zbernej faktúry.“ 
 
6. V zmysle ust. čl. 36 ods. 5 Poriadku „Ak odvolanie nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, komora 

vyzve odvolateľa, aby nedostatok odstránil v určenej lehote.“  
 
7. V zmysle ust. čl. 36 ods. 6 Poriadku „Ak zistený nedostatok odvolania nebude odstránený v 

lehote určenej podľa odseku 5, komora konanie o odvolaní zastaví.“ 
 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. 
 
 

V Bratislave, 19.08.2021 
 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Natália Kvasna Močárová 
 
 

  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. 
                     predseda senátu   


