
Štatút 
Zmierovacej komisie 

Slovenského futbalového zväzu 
 

Článok 1 
Pôsobnosť komisie 

 
Zmierovacia komisia (ďalej len „Komisia“) Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) 
prerokúva prípady, ak pri prestupe hráča podľa Prestupového poriadku pre profesionálnych 
hráčov (čl. 10, ods. 2) nedôjde k dohode medzi materským a novým klubom o výške 
odstupného za hráča. 
 

Článok 2 
Zloženie komisie 

 
1. Komisia sa skladá z predsedu, tajomníka, 2 zástupcov klubov I. ligy, 1 zástupcu II. 

ligy a 1 zástupcu ostatných súťaží. Funkčné obdobie je dvojročné; začína sa 1. júlom  
a končí 30. júnom príslušného kalendárneho roka 

 
2. Predsedu a členov komisie schvaľuje Rada SFZ na návrh Výkonného výboru SFZ. 

 
3. Vykonávaním funkcie tajomníka komisie je poverený pracovník Sekretariátu SFZ. 

 
4. V prípade, že sú v predmetnom konaní zainteresované kluby, ktorých zástupcovia sú 

členmi komisie, sa pre takéto rokovanie vymenúvajú ďalší členovia a to z toho stupňa 
súťaže, z ktorého musel byť pôvodný člen vymenený. Týchto členov vymenúva 
prezident SFZ. Ak by vznikla situácia, ktorej následkom by bolo oneskorenie vydania 
rozhodnutia, môže prezident SFZ toto právo delegovať na generálneho sekretára SFZ. 

 
Článok 3 

Začatie konania 
 

1. Žiadosť o prerokovanie sporu v komisii zasiela žiadateľ (klub) tajomníkovi komisie, 
ktorý zabezpečí prerokovanie žiadosti. 

 
2. V žiadosti o prerokovanie uvedie žiadateľ dôvod žiadosti, ako i výšku požadovaného 

odstupného, priloží fotokópie prípadných písomných dôkazov o svojich tvrdeniach, 
podací lístok doporučenej zásielky o zaslaní materiálov druhej strane, pričom tá je 
povinná oznámiť komisii aj svoj návrh o výške odstupného. 

 
3. Súčasťou žiadosti je zaplatenie manipulačného poplatku za prerokovanie žiadosti 

v komisii, ktorý sú obe strany povinné uhradiť na poštovej poukážke SFZ vo výške Sk 
10 000,-, pričom doklad o jeho zaplatení predložia tajomníkovi Komisie pre začiatkom 
rokovania. V prípade, že si jedna zo zúčastnených strán túto povinnosť nesplní, je 
opätovne vyzvaná na začiatku zasadnutia Komisie, aby si ju splnila a ak tak neurobí 
ani po tejto výzve, Komisia prerokuje záležitosť s vylúčením jej prítomnosti a uloží 



takejto strane poplatok uhradiť a súčasne jej oznámi, že tento poplatok je disciplinárne 
vymáhateľný. 

 
Článok 4 

Rokovanie komisie 
 
1. Predseda Komisie po dohovore s tajomníkom určí deň a miesto rokovania Komisie 

tak, aby bola dodržaná lehota stanovená v ods. 2, pozve obe strany zúčastnené v spore, 
ako aj členov Komisie. 

 
2. Komisia sa zíde na prerokovanie sporu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti. 

 
3. Komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní predseda (v prípade jeho neúčasti 

tajomník) a ďalší traja jej členovia. Komisia rokovanie odloží, ak nie sú prítomné obe 
strany sporu, pričom je povinná vydať rozhodnutie najneskôr na odloženom zasadnutí 
a to i v prípade, že by sa naň nedostavila ani jedna strana sporu. 

 
Článok 5 

 
Ak je Komisia schopná prípad prerokovať, je potrebné rokovanie viesť tak, aby nemuselo 
byť odložené. Pokiaľ nie je možné túto zásadu dodržať, určí predsedajúci Komisie deň, 
hodinu a miesto ďalšieho rokovania a stanoví stranám povinnosti súvisiace s predložením 
ďalších dôkazov, prípadne pozve svedkov. Komisia je povinná na odloženom zasadnutí 
schváliť zmier alebo vydať konečné rozhodnutie. 
 

Článok 6 
 
1. Komisia prerokúva spor so snahou zistiť skutočný stav. Strany v spore vedie ku 

kompromisnému riešeniu, pričom cieľom rokovania je dosiahnuť súhlas sporných 
strán s riešením sporu. Pokiaľ nepríde ku zmieru, rozhodne Komisia takto: 

 
a) stanoví výšku odstupného, 
b) určí stranám povinnosti a stanoví lehotu ich splnenia, 
c) stanoví sankcie, resp. ďalšie dôsledky v prípade nesplnenia jej rozhodnutia. 

 
2. Rozhodnutie Komisie je konečné. 

 
Článok 7 

 
1. Komisia schváli zmier medzi stranami sporu, pokiaľ ním nie sú porušené zákony 

Slovenskej republiky alebo predpisy SFZ, FIFA a UEFA. Ak musí Komisia 
rozhodnúť, rozhodnutie musí byť jednomyseľné. Rozhodnutie Komisie je záväzné pre 
hráčov i kluby a je aj vymáhateľné disciplinárnymi opatreniami. 

 
2. Zo svojho rokovania vyhotoví Komisia stručný zápis, v ktorom uvedie všetky 

podstatné údaje o priebehu a záveroch rokovania. Pokiaľ dôjde k zmieru, je Komisia 
povinná zapísať jeho výsledok. Komisia o prijatých záveroch neposkytuje 
nezainteresovaným subjektom žiadne informácie. 

 



3. Náklady spojené s rokovaním Komisie hradí SFZ. Strany sporu sa na ňom zúčastňujú 
na vlastné náklady. 

 
Článok 8 

 
Pokiaľ sa jedna zo strán sporu riadne neospravedlní, a to v čase najmenej 48 hodín pred 
oznámeným zasadnutím, Komisia rozhodne v neprítomnosti neospravedlnenej strany. Ak sa 
zúčastnené strany dohodnú na podmienkach výšky odstupného po podaní žiadosti o jeho 
stanovenie v lehote kratšej ako 48 hodín pred zasadnutím Komisie, sú obe strany povinné 
uhradiť sumu vo výške 10 000,- Sk. Ak k takejto dohode príde, je potrebné túto skutočnosť 
okamžite písomne (faxom) oznámiť tajomníkovi Komisie. V prípade, že k dohode príde skôr 
ako pred uplynutím vyššie uvedeného termínu, sú obe strany i v tomto prípade povinné 
okamžite túto skutočnosť písomne (faxom) oznámiť tajomníkovi Komisie. 
 

Článok 9 
Splatnosť odstupného 

 
1. Stanovenú výšku odstupného je nový klub povinný hradiť najneskôr do 10 dní odo 

dňa oznámenie rozhodnutia vydaného na zasadnutí Komisie. V prípade neúčasti strany 
povinnej vykonať úhradu odstupného na zasadnutí Komisie, je táto strana povinná 
úhradu vykonať do 7 dní od prijatia písomnej formy rozhodnutia. 

 
2. Ak sa klub, ktorý má za povinnosť uhradiť odstupné stanovené Komisiou rozhodne 

túto sumu neuhradiť, musí v termínoch uvedených v ods. 1 tohto článku uhradiť 10 % 
stanovenej sumy na účet materského klubu. 

 
Článok 10 

 
Zrušuje sa Štatút Zmierovacej  komisie z 1. augusta 1991. 
 

Článok 11 
 
Tento Štatút bol schválený Mimoriadnou konferenciou SFZ dňa 10. júla 1993 a týmto dňom 
nadobudol účinnosť. Jeho zmeny a doplnky boli schválené Radou SFZ dňa 17. marca 1995 
s účinnosťou od 1. júla 1995 a Radou SFZ dna 15. mája 1998 s účinnosťou odo dňa 
schválenia. 
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