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       V Bratislave dňa 20.03.2020 

 

 

VEC: Stanovisko k Oznamu klubu o ukončení zmluvných vzťahov s hráčmi  
 

Vážený pán Soroka, 

 

dňa 18.03.2020 sa na nás obrátili naši členovia so žiadosťou o poskytnutie pomoci vo veci Oznamu 

Vášho klubu z 18.03.2020 (“Oznam”), ktorým Váš klub všetkých profesionálnych hráčov s platne 

uzatvorenými a účinnými zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu informoval, že  

 

(i) s účinnosťou od 11.03.2020 nebude vyplácať finančné prostriedky vyplývajúce z 

uzatvorených zmlúv; a 

 

(ii) odporúča všetkým hráčom prihlásiť sa na príslušný úrad práce so žiadosťou o vyplatenie 

dávok v hmotnej núdzi, nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti; 

 

(iii) odporúča všetkým zahraničným hráčom, aby sa vrátili do svojej krajiny. 

 

V tejto súvislosti si Váš klub dovoľujeme upozorniť, že vyššie uvedené informácie sú nesprávne a 

zavádzajúce z nasledovných dôvodov: 

 

1. Žiadne z príslušných ustanovení právnych predpisov, ani interných predpisov SFZ neumožňujú 

platné jednostranné skončenie zmluvy alebo zrušenie vyplácania mzdy z dôvodov súčasných 

obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu. 

 

Zmluvy uzatvorené s hráčmi sú preto naďalej platné a účinné a povinnosti Vášho klubu, ktoré z 

nich vyplývajú je klub povinný naďalej plniť. 

 

2. Nakoľko nedošlo k skončeniu zmlúv s hráčmi, tak hráči nie sú spôsobilými príjmateľmi dávok, na 

ktoré v Ozname odkazujete, preto tieto informácie sú nesprávne a zavádzajúce. 

 

3. Ak by akýkoľvek hráč svojvoľne opustil krajinu alebo vykonal akýkoľvek úkon v rozpore s jeho 

povinnosťami vyplývajúcimi z profesionálnej zmluvy, mohol by sa dopustiť porušenia povinnosti, 



 

 

v dôsledku ktorého by mu hrozila športová sankcia zo strany SFZ a zároveň povinnosť na úhradu 

kompenzácie za porušenie zmluvy. 

 
4. ÚFP dňa 19.03.2020 v tejto súvislosti vyzvala ÚLK a Asociáciu klubov II. futbalovej ligy, aby pre 

kluby, ktoré sú ich členmi odsúhlasili spoločný manuál koordinovaného postupu počas trvania 

obmedzení v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19. V súlade s princípmi, ktoré ÚFP zaslala a  

z ktorých vychádza aj toto stanovisko, SFZ vydal dňa 20.03.2020 spoločný oznam, v ktorom 

informoval členov SFZ, že jednostranné skončenie zmluvy alebo krátenie či zrušenie vyplácania 

mzdy nie je za súčasného právneho a faktického stavu možné. 

 
 

Na základe uvedených informácií si Váš klub dovoľujeme vyzvať, aby sa zdržal zasielania 

zavádzajúcich informácií a zároveň pristúpil k riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z platných 

a účinných zmlúv o profesionálnom výkone športu uzatvorených s hráčmi. 

 

V prípade, ak má Váš klub alternatívny návrh ako preklenúť obdobie trvajúcich obmedzení pr i 

vykonávaní športu, Únia futbalových profesionálov ako aj Odborový zväz Únie futbalových 

profesionálov, ako odborový orgán zastupujúci zamestnancov vo Vašom klube, sú pripravení na 

vecnú diskusiu o takomto návrhu. 

 

V prípade, akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom všeobecnej 

emailovej adresy: info@ufp.sk alebo prostredníctvom právneho oddelenie ÚFP: pravnik@ufp.sk. 

 

   

S úctou,  

 

 

 

        ___________________________ 

        Únia futbalových profesionálov o.z. 

zast.: Ján Mucha  

prezident 
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