
Štatút 
Arbitrážnej komisie 

Slovenského futbalového zväzu 
 
 

Článok 1 
 

Účel Arbitrážnej komisie 
 

1. Arbitrážna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „Arbitrážna komisia“) 
bola zriadená Radou Slovenského futbalového zväzu v zmysle znenia čl. 16, ods. 2, 
písm. a) Stanov Slovenského futbalového zväzu, ako i v súlade s čl. 59 Stanov FIFA. 

 
2. Arbitrážna komisia rozhoduje o sporoch, ktoré vznikajú pri realizácii zmlúv 

uzatvorených medzi právnickými a fyzickými osobami, ako aj medzi právnickými 
osobami navzájom a fyzickými osobami navzájom, a to v oblasti súvisiacej s výkonom 
športovej činnosti v rámci Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) 

 
3. I v prípadoch, keď je daná právomoc súdov Slovenskej republiky pri riešení 

vzájomných sporov, sú riadni členovia SFZ (kluby, telovýchovne jednoty či iné 
subjekty, v ktorých pôsobia futbalové družstvá), ich členovia, funkcionári, povinné 
predložiť návrh (čl. 7) na prerokovanie svojho sporu, či uplatnenie svojho práva 
najprv na arbitrážnej komisii a počkať na jej rozhodnutie. Za porušenie tejto 
povinnosti budú v zmysle ustanovenia čl. 3 Stanov SFZ prijaté disciplinárne opatrenia. 

 
Článok 2 

 
Právomoc Arbitrážnej komisie 

 
1. Arbitrážna komisia rozhoduje v sporoch, kde nie je daná pôsobnosť iného orgánu SFZ 

(Zmierovacia komisia, Disciplinárna komisia, Ligová komisia, Športovo-technická 
komisia, Revízna komisia, atď.). Pokiaľ je arbitrážnej komisii predložený návrh, 
ktorého prerokovanie prináleží inému orgánu SFZ, Arbitrážna komisia taký návrh 
odmietne a vráti ho späť navrhovateľovi spolu so zaplateným poplatkom.   

 
2. Arbitrážna komisia rozhoduje najmä: 
 

a) v sporoch o plnení zmluvných záväzkov medzi klubmi 
b) v sporoch z profesionálnych zmlúv medzi hráčmi a klubmi, medzi trénermi 

a klubmi 
c) v sporoch zo zmlúv medzi agentmi hráčov a klubov registrovaných SFZ podľa 

Predpisov FIFA 
d) o nariadení výkonu rozhodnutia (čl.10) v prípadoch, keď sa stalo 

vykonateľným rozhodnutie štátneho orgánu v majetkovom spore medzi členmi 
SFZ a účastníkmi súťaží, pokiaľ tento spor mal základ v poriadkoch 
a predpisoch SFZ. 

 
3. Rozhodnutie Arbitrážnej komisie je pre členov SFZ a orgány SFZ záväzné. 



 
4. Rozhodnutie Arbitrážnej komisie je nezávislé na  Výkonnom výbore SFZ a ostatných 

orgánoch SFZ. 
 

Článok 3 
 

Zloženie Arbitrážnej komisie 
 
1. Členom komisie nemôže byť funkcionár futbalového klubu, členovia výkonných 

výborov a rád SFZ, regionálnych a oblastných futbalových zväzov. 
  
2. Arbitrážna komisia má 7 členov, ktorých minimálne 4 musia mať vysokoškolské 

vzdelanie v odbore právnom. 
 

3. Predsedu volí Rada SFZ a členov menuje Výkonný výbor SFZ na návrh predsedu 
Arbitrážnej komisie. 

 
4. Členstvo v Arbitrážnej komisii skončí, ak : 

 
a) sa člen vzdá svojho členstva 
b) člen bol zbavený spôsobilosti k právnym úkonom 
c) člen bol zbavený štátneho občianstva Slovenskej republiky 
d) uplynulo funkčné obdobie arbitrážnej komisie 
e) odvolaním, člena Výkonným výborom SFZ predovšetkým z dôvodu 

neospravedlnenej opakovanej neúčasti na rokovaniach Arbitrážnej komisie, 
alebo porušenia Noriem SFZ. 

 
5. Člen Arbitrážnej komisie  má právo na úhradu cestovných náhrad podľa platných 

Zásad v podmienkach SFZ a nákladov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho 
funkcie. 

 
Článok 4 

 
Subkomisie Arbitrážnej komisie 

 
1. Arbitrážna komisia koná v trojčlenných subkomisiách, ktoré pre jednotlivé 

prerokovávané prípady menuje predseda Arbitrážnej komisie, okrem prípadov 
uvedených v čl. 8 bod 12 tohto  Štatútu. Ten tiež určí predsedajúceho  subkomisie. 
Pokiaľ je členom subkomisie predseda Arbitrážnej komisie je z titulu svojej funkcie 
tiež predsedajúcim subkomisie. 

 
2. Predseda Arbitrážnej komisie menuje predsedajúcich a členov subkomisií z členov 

Arbitrážnej komisie. 
 

3. Pre rozhodnutie subkomisie je potrebná väčšina  všetkých hlasov členov subkomisie. 
 
 
 
 



Článok 5 
 

Zmeny vo funkcii predsedu Arbitrážnej komisie 
 
1. Pokiaľ by predčasne skončil svoju funkciu predseda Arbitrážnej komisie, nového 

predsedu zvolia členovia Arbitrážnej komisie zo svojho stredu. Voľby sa musia 
zúčastniť všetci členovia Arbitrážnej komisie. Predseda je zvolený nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov Arbitrážnej komisie. Takto zvolený predseda Arbitrážnej 
komisie vykonáva túto funkciu len do najbližšieho zasadnutia Rady SFZ, ktorá buď 
potvrdí voľbu vykonanú Arbitrážnou komisiou, alebo zvolí nového predsedu. 

 
2. Zmeny vo funkcii predsedu Arbitrážnej komisie je Arbitrážna komisia bez odkladu 

povinná oznámiť všetkým účastníkom republikových súťaží a všetkých regionálnym 
oblastným futbalovým zväzom. 

 
Článok 6 

 
Konanie pred Arbitrážnou komisiou 

 
1. Rokovanie subkomisie Arbitrážnej komisie je neverejné, pokiaľ predseda Arbitrážnej 

komisie nerozhodne inak. 
 

2. V konaní pred Arbitrážnou komisiou koná za jednu stranu jeden zástupca. 
 

3. Účastníci sporu sú povinní spolupôsobiť k vecnému a úplnému zisteniu skutkového 
stavu, tak aby Arbitrážna komisia mohla vo veci samej správne rozhodnúť. 

 
4. Arbitrážna komisia vedie strany k zmierovaciemu riešeniu, predovšetkým cestou 

novej úpravy vzájomných práv a povinností, kompenzácie, rozložením splátok plnenia 
dlhu a ďalším dohodám smerujúcim k lepšiemu planeniu zmluvných povinností. Ak 
nedôjde k uzatvoreniu zmieru, rozhodne Arbitrážna komisia o právach  
a povinnostiach strán   svojím rozhodnutím. 

 
5. Účastníci sporu sa zúčastňujú konania na vlastné náklady osobne alebo 

prostredníctvom zástupcu. 
 

6. V prípade späť vzatia návrhu arbitrážna  komisia  konanie zastaví. Návrh možno vziať 
späť najneskôr pred začatím rokovania Arbitrážnej komisie v danej veci. V takom 
prípade so zaplatený poplatok za konanie pred Arbitrážnou komisiou vráti späť 
znížený o 1 000,- Sk.   

 
7. Účastníci konania sú povinní sa dostaviť na konanie Arbitrážnej komisie v prípade, že 

budú riadne predvolaní. Ak sa napriek tomu nedostavia, môže Arbitrážna komisia 
rozhodnúť i bez účasti navrhovateľa alebo odporcu a ich zástupcov. 

 
 
 
 
 



Článok 7 
 

Návrh na začatie konania 
 

1. Konanie pred Arbitrážnou komisiou sa začína na návrh. Navrhujúci subjekt sa 
označuje ako navrhovateľ. Protistrana, subjekt proti ktorému návrh smeruje, sa 
označuje ako odporca. 

 
2. Navrhovateľ je povinný zaslať svoj návrh Arbitrážnej komisii dvojmo. Návrh na 

začatie konania musí obsahovať označenie účastníkov sporu, ďalej popis skutočností 
a označenie dôkazov, o ktoré sa uplatnený nárok opiera a návrh, ako má byť 
rozhodnuté. K návrhu musia byť pripojené nasledovné doklady: 

 
a) písomne vydokladovanú snahu o pokus o zmier vo veci medzi spornými 

stranami pred podaním návrhu 
b) doklady, ktorými navrhovateľ svoj návrh zdôvodňuje 
c) doklad o zaplatení poplatku za prerokovanie veci. 

 
3. Poplatok za konanie pred Arbitrážnou komisiou činí 3 % z hodnoty sporu najmenej 

však 10.000,- Sk. Rovnaký poplatok vo výške 10.000,- Sk je za návrh na začatie 
konania, kde nie je možné predmet sporu oceniť. Poplatok za návrh oprávnenej strany 
na výkon rozhodnutia Arbitrážnej komisie (čl. 10) činí polovicu čiastky stanovenej na 
konanie pred Arbitrážnou komisiou. Poplatok je splatený podaním návrhu. Ak nebude 
poplatok uhradený v plnej výške ani na výzvu Arbitrážnej komisie v stanovenej 
lehote, Arbitrážna komisia konanie zastaví, resp. nenavrhne výkon rozhodnutia. Výzva 
na zaplatenie poplatku  musí byť navrhovateľovi zaslaná doporučenou poštou. 

 
4. Rovnopis návrhu doručí Arbitrážna komisia odporcovi doporučenou poštou zároveň 

s pozvánkou na konanie. Odporca je povinný v 10-dňovej lehote od doručenia návrhu 
vypracovať písomné vyjadrenie k návrhu, jeden rovnopis zaslať Arbitrážnej komisii 
a druhý rovnopis zaslať navrhovateľovi. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za 
disciplinárne previnenie.  

 
5. Vyjadrenie odporcu musí obsahovať jeho stanovisko k uplatnenému nároku 

s označením dôkazov, ktoré má Arbitrážna komisia vykonať, ako aj návrhy 
rozhodnutia v spore. 

 
6. Arbitrážna komisia nie je  viazaná návrhmi účastníkov sporu a určuje sama, ktoré 

dôkazy, hlavné listinné, výpovede účastníkov sporu, svedkov a pod. budú vykonané. 
Arbitrážna komisia rozhodne vo veci spravidla  do 30. dní odo dňa obdržania 
kompletného návrhu. 

 
7. O znášaní arbitrážneho poplatku rozhodne Arbitrážna komisia vo svojom rozhodnutí, 

podľa úspešnosti v spore.  
 
 
 
 
 



Článok 8 
 

Obnova konania 
 

1. Rozhodnutie Arbitrážnej komisie o právach a povinnostiach účastníkov sporu môže 
účastník sporu napadnúť  návrhom na obnovu konania ak: 

 
a) sú nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojho zavinenia 

nemohol použiť v pôvodnom konaní, pokiaľ môžu pre neho privodiť 
priaznivejšie rozhodnutie vo veci 

b) je možné vykonať dôkazy, ktoré nemohli byť vykonané v pôvodnom konaní, 
pokiaľ môžu pre neho privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci 

 
2. Súčasťou na obnovu konania je doklad o zaplatení poplatku, ktorý činí 50 %  

z poplatku, ktorý bol zaplatený pri prvom prerokovaní veci. 
 

3. Návrh na obnovu konania musí obsahovať dôvody obnovy konania a musí byť podaný 
včas. 

 
4. Návrh na obnovu konania je možné podať Arbitrážnej komisii najneskôr do jedného 

mesiaca, od kedy sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do 
6 mesiacov odo dňa rozhodnutia Arbitrážnej komisie. 

 
5. Návrh na obnovu konania prerokuje Arbitrážna komisia a rozhodnutím ho buď 

zamietne alebo schváli. V prípade, že obnovu konania schváli, sama návrh prerokuje 
a rozhodne vo veci. Pre rozhodnutie Arbitrážnej komisie je potrebný súhlas väčšiny 
hlasov všetkých členov  komisie.  

 
6. Ak je návrh na obnovu konania schválený, Arbitrážna komisia odloží vykonateľnosť 

rozhodnutia vo veci alebo už započatý výkon rozhodnutia preruší. 
 

7. Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie ruší. 
 

Článok 9 
 

Zápis z rokovania 
 

1. O rokovaní subkomisie, resp. Arbitrážnej komisie je vedený zápis, v ktorom sú 
zachytené rozhodujúce okolnosti priebehu konania, schválený zmier alebo rozhodnutie 
vo veci samej. 

 
2. Zápis podpisuje predseda subkomisie, v prípade obnovy konania a konania podľa čl. 

12 Štatútu predseda Arbitrážnej komisie, ktorý tiež zodpovedá za jeho presnosť 
a správnosť. Zápis ďalej podpisujú účastníci sporu, prípadne ich zástupcovia. Svojimi 
podpismi potvrdzujú zároveň prevzatie rovnopisov zápisu. 

 
3. Odmietnutie podpisu účastníka konania sa uvedie v zápise z rokovania. V prípade 

neprítomnosti účastníka sa zápis z rokovania doručuje poštou, doporučenou zásielkou. 
V prípade, že účastník je v konaní zastúpený zástupcom, rozhodnutie sa doručuje. 



 
Článok 10 

 
Výkon rozhodnutia Arbitrážnej komisie 

 
1. Ak nesplní strana sporu v prípadoch uvedených v článku 2 ods. 2 štatútu, podmienky 

pred Arbitrážnou komisiou uzatvoreného zmieru, alebo rozhodnutia Arbitrážnej 
komisie, navrhne Arbitrážna komisia na základe návrhu oprávnenej strany orgánom 
uvedeným v odseku 2, aby k vynúteniu plnenia použili nasledovné opatrenia: 

 
a) pozastavili prestupy a hosťovania do klubu, ktorý nesplnil svoju povinnosť 

uloženú mu rozhodnutím arbitrážnej komisie, 
b) uložiť účastníkovi disciplinárny trest,  
c) uložiť disciplinárny trest fyzickým osobám, klubom v SFZ, prípadne 

uplatniť, či navrhnúť sankcie voči agentom hráčov a klubov SFZ na 
základe predpisov FIFA a Vykonávacej smernice SFZ, 

      d)               zastaviť činnosť najvyššieho štartujúceho družstva v kategórii dospelých 
 
2. Matrika SFZ a Disciplinárna komisia sú povinné návrhy Arbitrážnej komisie 

akceptovať. Rozhodnutia týchto orgánov vynesené na základe návrhu Arbitrážnej 
komisie sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať. Tieto orgány nepreskúmavajú 
rozhodnutia arbitrážnej komisie a sú povinné bezodkladne informovať arbitrážnu 
komisiu o spôsobe realizácie  jej návrhu ( výkon rozhodnutia) . 

 
3. Arbitrážna komisia použije k donúteniu povinného, aby splnil svoju povinnosť 

prostredníctvom Disciplinárnej komisie a Matriky SFZ  pozastavením prestupov 
a hosťovaní (ods. 1, písm. a). Pozastavenie prestupov a hosťovaní sa nevzťahuje na 
hráčov prípravky, žiakov a dorastencov. Toto  pozastavenie sa však vzťahuje na 
prípad, ak by išlo o dorastenca, ktorý uzatvoril s takýmto klubom profesionálnu 
zmluvu. Pozastavenie odvolá Arbitrážna komisia dňom, keď klub preukáže, že 
povinnosť splnil. 

 
4. Pokiaľ výkon rozhodnutia cestou pozastavenia prestupov a hosťovaní nepovedie 

k splneniu si povinnosti klubu do 1 mesiaca odo dňa jeho nariadenia, navrhne 
Arbitrážna komisia stále trvanie pozastavenia prestupov a hosťovaní. 

 
5. Výkon rozhodnutia zastaví Arbitrážna komisia dňom, keď strana sporu preukáže 

splnenie svojej povinnosti. Rozhodnutie o zastavení podpíše predseda Arbitrážnej 
komisie.  

 
6. Pokiaľ nariadený výkon rozhodnutia v dobe jeho trvania je voči tomu istému klubu 

nariadený výkon rozhodnutia, postupuje sa podľa ods. 3 a 4 bez ohľadu na to, či 
niektorú svoju povinnosť, zaťaženú výkonom rozhodnutia, klub už splnil až do tej 
doby, pokiaľ nebude splnená posledná povinnosť vynucovaná výkonom rozhodnutia. 
Najskôr dňom, keď klub preukáže splnenie poslednej povinnosti, je možné výkon 
rozhodnutia zastaviť. 

 
7. Návrh na výkon rozhodnutia opatreniami uvedenými v ods. 1, písm. d) sa nariaďuje 

bezprostredne po tom, ako príde návrh oprávnenej strany. Návrh na výkon rozhodnutia 
opatrením uvedeným v ods. 1. písm. b) tohto článku  štatútu  sa nariadi po uplynutí 



lehoty k splneniu si povinnosti klubu (ods. 4). Návrh na výkon rozhodnutia musí byť 
podpísaný predsedom Arbitrážnej komisie. 

 
Článok 11 

 
Súčinnosť orgánov s funkcionármi SFZ  

 
1. Orgány SFZ, ako aj funkcionári a profesionálny aparát SFZ, regionálnych 

a oblastných futbalových zväzov a klubov, sú povinné na požiadanie Arbitrážnej 
komisie poskytnúť údaje, podať vysvetlenia, zapožičať listiny potrebné pre 
rozhodnutie a inak pôsobiť k riadnemu výkonu činnosti Arbitrážnej komisie. 

 
2. Funkcionári SFZ, klubov a účastníci súťaží, ako aj iné povinné osoby sú povinní 

dostaviť sa na výzvu ku konaniu Arbitrážnej komisie a vypovedať úplne a pravdivo 
o okolnostiach rozhodujúcich pre rozhodnutie vo veci samej. Neuposlúchnutie výzvy 
je disciplinárnym previnením.  

 
Článok 12 

 
Prerokovanie zvláštnych prípadov 

 
Na žiadosť Výkonného výboru SFZ, alebo predsedu Arbitrážnej komisie je možné prípad 
prerokovať Arbitrážnou komisiou bez predchádzajúceho prerokovania v subkomisii.  
O takomto spôsobe prerokovania rozhoduje arbitrážna komisia, pričom na rozhodnutie 
o takomto prerokovaní ako aj na rozhodnutie vo veci samej  je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov arbitrážnej komisie. 
 

Článok 13 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Tento Štatút Arbitrážnej komisie SFZ bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady SFZ 
dňa 16. januára 2004 a týmto dňom nadobudol účinnosť. 
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