
č. k.: KS-O/6/2021 
 
 

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. 
Jaroslav Čollák, PhD. - predseda, Mgr. Viktor Karel, JUDr. Ivan Biacovský, Mgr. Peter Lukášek a JUDr. 
Erik Štepánek, v právnej veci navrhovateľa TJ Veľké Zlievce, sídlom Veľké Zlievce 127, 991 23 
Veľké Zlievce, korešpondenčná adresa Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce, Slovenská republika, 
IČO: 37 820 991, proti odporcovi TJ Slovan Prameň, sídlom Hlavná 148, 991 01 Dolná Strehová, 
Slovenská republika, IČO: 12 618 098, o zaplatenie 1.667,95 EUR s príslušenstvom, ktorá je 
vedená na Komore SFZ pre riešenie sporov pod spisovou značkou KS/19/2020, o odvolaní proti 
rozhodnutiu Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 08.03.2021 vedeného na Komore SFZ 
pre riešenie sporov pod sp. zn. KS-O/6/2021, takto 

 
 

r o z h o d l a : 
 
 

I. Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov rozhodnutie Komory SFZ pre riešenie 
sporov sp. zn. KS/19/2020 zo dňa 08.03.2021  z r u š u j e. 

 
II. Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov týmto  s c h v a ľ u j e  zmier v nasledovnom 

znení: „Odporca je povinný do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia zaplatiť Navrhovateľovi sumu 800,00 EUR.“ 

 
III. Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov konanie v časti o zaplatenie 867,95 EUR 

spoločne s príslušenstvom  z a s t a v u j e. 
 
IV. Odvolací senát Komory SFZ pre riešenie sporov žiadnej zo strán nepriznáva nárok na 

náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 

1. Komora SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“) dňa 08.03.2021 rozhodnutím sp. zn. KS/19/2020 
(ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) rozhodla, že: 
„Komora SFZ pre riešenie sporov návrh v časti týkajúcej sa nároku na zaplatenie odstupného za hráča 
Jozefa Koštiala (1262728) vo výške 500,- EUR a nároku na zaplatenie trov právneho zastúpenia vo 
výške 217,95 EUR vzniknutých z titulu zastavenia konania vedeného na Okresnom súde Veľký Krtíš 
odmieta. 

  
Komora SFZ pre riešenie sporov návrh v časti týkajúcej sa nárokov na zaplatenie odstupného za 
hráčov: Dominika Koštiaľa (1265322) vo výške 200,- EUR, Patrika Botoša (1334194) vo výške 200,- 
EUR a Attilu Mátyása (1224275) vo výške 250,- EUR zamieta. 

 
Komora SFZ pre riešenie sporov žiadnej zo strán nepriznáva nárok na náhradu trov konania.“ 

 
2. Prvostupňové rozhodnutie Komory bolo Navrhovateľovi doručené dňa 06.05.2021 a odvolanie bolo 

podané dňa 08.05.2021, t.j. v lehote ustanovenej v článku 36 ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie 
sporov (ďalej len „Poriadok Komory“). 

 
3. Navrhovateľ odvolanie odôvodnil tým, že : 

a) Komora nevykonala účastníkom navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich 
skutočností (článok 36 ods. 4 písm. d) Poriadku Komory); 

b) Komora dospela na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (článok 
36 ods. 2 písm. f) Poriadku Komory). 

 
4. Následne Navrhovateľ doplnil odvolanie listom zo dňa 03.06.2021. 



 
5. Komora SFZ pre riešenie sporov listom zo dňa 29.06.2021 vyzvala Odporcu na vyjadrenie sa 

k odvolaniu. 
 
6. Navrhovateľ a Odporca listom zo dňa 13.07.2021 doručeným Komore SFZ pre riešenie sporov spoločne 

navrhli schválenie zmieru nasledujúceho znenia: „Žalovaný je povinný do 15 dní od doručenia tohto 
rozhodnutia zaplatiť žalobcovi zostatkovú hodnotu istiny vo výške 800 Eur a to do 3 dní od 
právoplatnosti tohto rozhodnutia.“ 

 
7. V súlade s článkom 36 ods. 1 Poriadku Komory platí, že: „Proti rozhodnutiu komory je prípustné 

odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací senát komory (ďalej len “odvolací senát”). Rozhodnutia komory 
v prvom stupni nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie SFZ podľa článku 60 ods. 8 
Stanov SFZ.“ 

 
8. Vzhľadom na uvedené platí, že odvolanie voči Prvostupňovému rozhodnutiu je prípustné a právomoc 

na preskúmanie Prvostupňového rozhodnutia patrí odvolaciemu senátu Komory. 
 

9. V súlade s ustanovením článku 29 ods. 2 Poriadku Komory platí, že: „V priebehu konania môžu 
účastníci konania uzatvoriť zmier. Na návrh účastníka konania môže komora so súhlasom všetkých 
účastníkov konania prerušiť konanie na čas navrhnutý účastníkom konania alebo podľa vlastného 
uváženia, ktorý je potrebný na rokovanie účastníkov konania o uzatvorení zmieru, najviac však na 
desať dní. Ak účastníci konania neuzavrú zmier, môže každý z účastníkov konania navrhnúť komore, 
aby pokračovala v konaní. Ak po márnom uplynutí lehoty určenej na rokovanie účastníkov konania o 
uzatvorení zmieru žiaden z účastníkov konania nenavrhne komore, aby pokračovala v konaní, komora 
konanie zastaví. Zmier uzatvorený medzi účastníkmi konania zaznamená komora ako rozhodnutie vo 
veci samej.“ 

 
10. V súlade s ustanovením článku 4 ods. 6 Poriadku Komory platí, že: „V prípadoch neupravených týmto 

poriadkom sa analogicky použijú ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.“ 
 
11. V súlade s ustanovením § 148 ods. 1 Civilného sporového poriadku platí, že: „Žalobca a žalovaný môžu 

uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť. 
 
12. V súlade s ustanovením § 148 ods. 2 Civilného sporového poriadku platí, že: „Súd rozhodne o tom, či 

uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ 
 
13. Aplikujúc analogicky vyššie uvedené ustanovenie § 148 Civilného sporového poriadku platí, že právo 

uzatvoriť zmier je právom účastníkov konania, ktoré môžu uplatniť kedykoľvek počas konania a to aj 
v odvolacom konaní, nakoľko ním uplatňujú svoje právo disponovať s predmetom sporu. Zákon pozná 
len jedinú podmienku schválenia zmieru, ktorou je súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Nakoľko zmier navrhnutý účastníkmi konania v tomto konaní nie je v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, nie je dôvod na jeho neschválenie Komorou SFZ pre riešenie sporov. 

 
14. V súlade s článkom 29 ods. 2 posledná veta Poriadku Komory platí, že zmier uzatvorený medzi 

účastníkmi konania zaznamená komora ako rozhodnutie vo veci samej. Nakoľko rozhodnutie Komory 
SFZ pre riešenie sporov sp. zn. KS/19/2020 zo dňa 08.03.2021 neobstojí popri navrhovanom obsahu 
zmieru, Komora SFZ pre riešenie sporov uvedené rozhodnutie zrušuje a nahrádza ho výrokom 
odvolacieho senátu Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorým schvaľuje zmier navrhnutý účastníkmi 
konania. 

 
 

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

V Bratislave, 14.09.2021 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Natália Kvasna Močárová 
 
 

  JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 
                     predseda senátu   


