
         
Prezident SFZ 
 
Generálny sekretár SFZ   

      
Slovenský futbalový zväz o.z. 

        Tomášikova 30C 
        821 01 Bratislava 
 
        V Bratislave dňa 23.09.2020 
 

VEC: Vzdanie sa funkcie člena Komory SFZ pre riešenie sporov 
 
Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár, 
 
na základe ustanovenia článku 37 ods. 6 písm. b) a ods. 7 Stanov SFZ, si Vám ako členovia orgánu SFZ - Komory 
SFZ pre riešenie sporov, dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou odo dňa doručenia tohto oznámenia sa  
 

vzdávame funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
 
K rozhodnutiu o vzdaní sa funkcie sme dospeli po starostlivom uvážení všetkých okolností týkajúcich sa 
kreovania tohto orgánu, jeho súčasného dočasného vedenia, postupu orgánov SFZ voči členom Komory 
zvolených za hráčov, ako aj v súvislosti s vyhlásením volieb predsedu a podpredsedu Komory bez akejkoľvek 
participácie hráčov ako individuálnych členov SFZ.  
 
Uvádzame, že záväzky SFZ vyplývajúce z predpisov UEFA a FIFA vzťahujúce sa na vytvorenie nezávislej 
a nestrannej Komory založené na dodržaní princípu parity nie sú do dnešného dňa rešpektované, hoci bol na 
túto skutočnosť SFZ opakovane upozorňovaný zo strany medzinárodných a národných záujmových skupín 
(FIFA, UEFA, FIFPRO, ÚFP). 
 
Uvádzame, že zdanlivý rozpor so zákonom o športe, ktorým SFZ argumentoval nemožnosť vyhovieť pravidlám 
FIFA a UEFA, sme navrhli odstrániť jednoduchou úpravou Stanov SFZ, ktorá je predpokladom na úpravu 
Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov a nastavenie systému volieb členov Komory vrátane predsedu 
a podpredsedu v súlade s princípom parity medzi profesionálnymi klubmi a profesionálnymi hráčmi. 
 
Uvádzame, že dočasné poverenie súčasného vedenia, ktoré malo slúžiť len ako dočasné opatrenie na 
zamedzenie pred znefunkčnením Komory trvá už 15 mesiacov, a to napriek skutočnosti, že profesionálni hráči 
vo svojej petícii vyjadrili svoj postoj, že takéto vedenie nemá ich dôveru a nepredstavuje nimi zvolených 
zástupcov v súlade s princípom parity. 
 
Uvádzame, že sa nestotožňujeme so spôsobom vedenia Komory dočasne poverenými osobami, ani 
s internými procesmi v rámci Komory riadenými týmito osobami a ani so smerovaním Komory pod ich 
vedením (napr.: dĺžka niektorých konaní dosahuje takmer 3 roky; neschopnosť zabezpečiť uznášanie pléna; 
netransparentný systém určovania senátov; odmietanie poskytovať účastníkom informácie o konaniach; 
oslovovanie neúspešných kandidátov vo voľbách v čase, kedy nedošlo k zániku členstva členovi Komory; 
nesprávne overenie potrebnej väčšiny na rozhodnutie pléna – pri zasadnutí pléna Komory v decembri 2019 



väčšina určená počtom 9, ale pri per rollam hlasovaní o návrhoch na zmenu Poriadku Komory už určená 
počtom 10; odmietnutie upravenia zápisnice z pléna, ktorá konštatuje uznášaniaschopnosť, hoci nebola 
dosiahnutá; nezverejňovanie všetkých rozhodnutí Komory; neexistencia evidencie disciplinárnych sankcií 
uložených Komorou; prieťahy v konaniach pri jednoduchých interných úkonoch Komory; nepravdivé verejné 
vyjadrovanie k záujmovej skupine profesionálnych hráčov a jej zástupcom; únik informácií o konaniach do 
prostredia SFZ). 
 
Uvádzame, že úprava nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena Komory bola nastavená jednostranne proti 
advokátom a právnym zástupcom v sporoch, ale na druhej strane vôbec neadresuje iné konflikty záujmov 
členov Komory zvolených za kluby, ktoré rovnako vyvolávajú pochybnosť o ich nestrannosti, nakoľko tieto 
osoby pôsobia priamo v štruktúrach klubov a môžu mať subjektívny nezáujem rozhodovať nestranne. Navyše 
na konaní proti členovi Komory SFZ zvoleného za hráčov je zrejmé, že právna úprava nezlučiteľnosti výkonu 
funkcie člena Komory je nepredvídateľná pre jej neurčitosť a výkladové excesy orgánov SFZ. 
 
Uvádzame, že najnovšie návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedu Komory, ktoré sú totožné s osobami 
dočasne poverenými vedením Komory nie sú návrhmi a konsenzom záujmových skupín profesionálnych 
klubov a profesionálnych hráčov, ale výlučne návrhmi členov VV SFZ, ktorých záujem na zvolení predsedu 
a podpredsedu by mal byť neutrálny a zdržanlivý. 
 
Vzdanie sa funkcie považujeme za krajné riešenie, ktorým poukazujeme na vážne nedostatky týkajúce sa 
Komory ako aj procesov, ktoré sa týkajú jej členov a záujmových skupín, pre ktoré má tento orgán na 
riešenie sporov slúžiť.  
 
V tejto súvislosti a na záver si dovoľujeme uzavrieť, že v budúcnosti nevylučujeme našu opätovnú kandidatúru 
do tohto orgánu, avšak za predpokladu, že pôjde o Komoru pre riešenie sporov, ktorá bude spĺňať požiadavky 
FIFA na národné komory pre riešenie sporov a bude tak plnohodnotne slúžiť profesionálnym klubom 
a profesionálnym hráčom na riešenie sporov pri zachovaní rovnováhy v právach týchto záujmových skupín. 
 
 
S úctou, 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Renata Munková      Tomáš Gábriš   
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