
NEPLATENIE 
NIE JE VÝNIMKOU

To, že viaceré nielen corgoňligové
kluby majú problémy s vyplácaním vý-
plat hráčom, je známou a v kuloároch
neraz pretriasanou skutočnosťou, kto-
rá občas prenikne na hladinu, keď sa
hráči obrátia na súd.  
FK DAC 1904 Dunajská Streda urči-

te nie je jedinou čiernou ovcou v stáde
corgoňligových ovečiek, vzorne si 
plniacich záväzky voči svojim súčas-
ným či bývalým hráčom – získať však
na papier informácie o podlžnostiach
akéhokoľvek klubu skôr, ako sa hráči
neraz pod tlakom až existenciálnej si-
tuácie rozhodnú vymáhať si peniaze
pred rozhodcovským súdom, je tak-
mer nemožné. Pritom kuloáre šíria ne-
príjemné zvesti aj o tých majiteľoch, 
o ktorých by ste to vzhľadom na ich
pozíciu a imidž nečakali. A že aj na
Žitný ostrov prichádzajú futbalisti bez
vyplatených výplat z klubov, ktoré ne-
mávajú problémy s udelením licencie,
na diktafón tiež nikto nepovie... A tak
pocit, že vo futbalových pomeroch sa
nemeria rovnakým metrom a to, čo je
povolené Pavlovi (napríklad nemať
umelé osvetlenie takmer celú sezónu),
nie je povolené Šavlovi (nemať umelé
osvetlenie nanajvýš pol sezóny), je mi-
moriadne intenzívny.

CORGOŇ LIGA ÁNO,
ALE...?

„Klubu nebude udelená  licencia, le-
bo prechádza len skráteným licenč-
ným konaním,“ spresňuje situáciu sta-
ronového účastníka Corgoň ligy Milan
Vojtek, tajomník licenčnej komisie
SFZ. „Do súťaže bude alebo nebude
zaradený na základe povolenia riadia-
ceho orgánu súťaže, ktorým je Únia li-
gových klubov. Môže byť tiež zaradený
s udelením nejakej sankcie, napríklad
odrátaním bodov.“
FK DAC predložil dokumentáciu,

ktorá bola podľa zistení licenčnej ko-

misie nekompletná, preto si „vyžiadali
jej doplnenie a tiež dokumentáciu ale-
bo vysvetlenia k identifikovaným zá-
väzkom po splatnosti,“ pokračuje Voj-
tek. Barnabáš Antal, člen predstaven-
stva FK DAC, však hovorí, že doplnili
všetky materiály, ktoré od nich komi-
sia žiadala.
Indície o dlhoch FK DAC, teda iden-

tifikované záväzky z minulosti, berú 
v licenčnej komisii do úvahy. Práve
preto si „vyžiadali doplňujúce infor-
mácie a dokumentáciu od klubu a aj
informácie od rozhodcovského súdu
SFZ, ktorý stále rieši niekoľko takých-
to prípadov,“ hovorí Vojtek a dodáva,
že „do vynesenia rozsudku a nado-
budnutia jeho právoplatnosti ich však
v zmysle znenia licenčnej smernice ne-
môžeme brať do úvahy.“ Na margo

medializovaných informácií o sporoch
klubu Antal priznáva, že s niektorými
hráčmi vedú spor o nevyplatené fi-
nancie, niektoré z nich sú už uzavreté
a napríklad Roberta Cahu plánujú vy-
platiť v najbližších týždňoch. 
Rovnako však Antal tvrdí, že uzavre-

té spory ani zďaleka nedosahujú me-
dializovanú dlžnú čiastku, teda takmer
stotisíc eur. V tejto súvislosti  treba pri-
pomenúť druhú, mimoriadne bizarnú
stranu mince, že dlhodobý spor Dunaj-
skej Stredy s klubom sa prejavil aj 
v tom, že mesto si už dva a pol roka ne-
plní svoje povinnosti, vyplývajúce zo

zmlúv, o ktorých platnosti zatiaľ súd
nerozhodol (mesto zmluvy vypovedalo,
ale spor o platnosť výpovede naďalej
prebieha). Podľa Antala dosahuje dlž-
ná čiastka mesta asi 700-tisíc eur. „Nie-
len klubu, ale ani na dunajskostredskú
mládež nedalo mesto ani v tomto roku
ešte ani euro,“ konštatuje Antal tristnú
skutočnosť. Istou útechou klubu môže

byť skutočnosť, že exekútor vydal prí-
kaz, aby si klub zabezpečil dodávky
energií a vody na trovy mesta a naďalej
užíval oba futbalové štadióny.

LIMITY 
LICENČNEJ KOMISIE

Fakt, že viacerí futbalisti sa súdia 
s klubmi o nevyplatené financie a to
neraz počas  niekoľkých rokov (teda
niekoľkých ligových ročníkov) a pred
súdmi sú riešené aj zmluvy z období
2008 či 2009, vyvoláva otázku o tom,
ako tieto neusporiadané záležitosti
vplývajú na každoročné udeľovanie li-

cencie – na margo FK DAC Vojtek po-
znamenáva, že „v minulosti klub vždy
svoje podlžnosti dokladoval v zmysle
znenia Smernice klubového licenčné-
ho systému.“
Vojtek na margo náročného získava-

nia relevantných informácií priznáva,
že licenčná komisia nemá „štatút da-
ňovej alebo finančnej polície, nemôže-
me klubom zabaviť hlavnú účtovnú
knihu, počítače alebo inú dokumentá-
ciu, aby sme zistili, či nám klub niečo
nezatajil. Môžeme odhaliť záväzky len
na základe vlastného skúmania, krížo-
vej kontroly s dokumentáciou iných
klubov, prijatých podnetov a z doku-
mentácie, ktorú sú nám kluby povinné
predložiť, pričom predkladajú právne
relevantné vyhlásenie, že táto doku-
mentácia je kompletná a pravdivá.
Zodpovednosť za správnosť, pravdi-
vosť a úplnosť dokumentácie je 
v prvom rade na štatutároch klubu a
ak sa preukáže opak, klub môže  byť
sankcionovaný licenčnými orgánmi
alebo disciplinárnou komisiou SFZ,“
dodáva zväzový funkcionár.

PRÍPADY SPORNÉ 
AJ UZAVRETÉ

V médiách bolo zverejnených viace-
ro prípadov hráčov, ktorí sa súdia s FK
DAC o nezaplatené financie z pred-
chádzajúcich rokov, pričom niektoré 
z nich ešte nie sú uzavreté. Napríklad
kauza Zoltána Harsányiho je tesne
pred rozhodnutím a súd by mal vypo-
čuť ešte jedného svedka. Právny zá-

Rozhoduje sa o corgoňligovej 
budúcnosti FK DAC 1904 Dunajská Streda

Čierna labuť
na Žitnom ostrove
Postup FK DAC 1904 Dunajská Streda do Corgoň ligy priniesol nielen nadše-
nie tým fanúšikom, ktorí vytrvali pri klube aj napriek dlhotrvajúcim sporom
jeho vedenia s mestom, ale aj pre komplikácie pri udelení povolenia hrať 
v nasledujúcom ročníku najvyššej súťaže. Klub zo Žitného ostrova sa totiž
sporí s viacerými bývalými hráčmi o nevyplatené, respektíve nevyplatené  
financie. Ako a či sa táto skutočnosť prejaví v licenčnom konaní, sa rozhod-
ne v najbližších dňoch.

„

„

Každý hráč, ktorý uzatvára zmluvu, 
by mal starostlivo zvážiť, s akým  

subjektom ju podpisuje, aký je jej obsah
a mal by to konzultovať 

nielen  so svojím agentom, 
ale aj sa poradiť s právnikom.

Jozef Malich, právnik 
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stupca hráča Peter Kocian hovorí, že
proti sebe v tomto prípade stojí hráčo-
va argumentácia ustanoveniami zmlu-
vy a svedeckými výpoveďami, klub ar-
gumentuje pokutami, ktoré (by) znížili
sumu hráčovi až o 90 percent. 
V prípade sporu s Romanom Ko-

nečným podal DAC trestné oznáme-

nie na neznámeho páchateľa za podo-
zrenie zo sfalšovania zmluvy – podľa
Konečného právneho zástupcu Petra
Lukášeka hráč podpísal zmluvu s klu-
bom, pri podpise však údajne nebol
ani jeden zo štatutárov klubu a tí ne-
skôr pred rozhodcovským súdom vy-
hlásili, že ich podpisy na zmluve sú
sfalšované, a že takúto zmluvu s hrá-
čom nikdy neuzavreli. Situáciu so
zmluvou komplikuje fakt, že nebola
zaregistrovaná na SFZ, čo je častým ja-
vom. Konečný už aj pred vyšetrovate-
ľom vypovedal ako svedok, ale kým ne-
bude oficiálne vyriešené toto trestné
oznámenie, rozhodcovský súd odložil
rokovanie o tomto podaní. 
Viacero prípadov už bolo ukonče-

ných a FK DAC zaplatil alebo očaká-

va, že zaplatí niekoľko prehratých spo-
rov (aj keď sú spory, kedy hráč vysúdi
iba čiastku požadovanej sumy a výsle-
dok sa dá hodnotiť aj ako remíza).
Napríklad spor klubu s Robertom Ca-
hom neriešil rozhodcovský, ale ob-
čiansky súd, ktorý sa skončil až návr-
hom na exekúciu. Námietku klubu vo-

či exekúcii podľa Cahovho právnika
Jozefa Malicha okresný súd zamietol
a klub sa zrejme s hráčom vyrovná.

ČIERNA LABUŤ
Pred nejakým časom vzbudila veľký

rozruch kniha amerického akademika
a investičného poradcu libanonského
pôvodu Nassima Nicholasa Taleba 
Čierna labuť, analyzujúca fenomén 
čiernych labutí, t. j. nepredvídaných ja-
vov a udalostí s významným dopadom
na život jednotlivca alebo celej spoloč-
nosti (ako príklady sa uvádzajú 11. sep-
tember 2001 alebo úspech spoločnosti
Google). Dodržiavanie či dokonca
skvalitňovanie pravidiel v slovenskom
futbale sú podobnou čiernou labu-
ťou... RÓBERT KOTIAN 
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„Jednou zo základných výhod rozhodcovského
konania oproti konaniu na všeobecnom súde má
byť dĺžka konania, respektíve rýchlosť rozhodova-
nia. Obzvlášť v prípadoch, keď sa hráči sporia 
so svojimi klubmi o nevyplatené základné platy vy-
plývajúce zo zmlúv, je veľmi dôležité, aby takýmto
konaniam bola venovaná zvýšená pozornosť, teda
že tieto konania by mali byť vedené s osobitnou
až s výnimočnou rýchlosťou. Je tomu tak z dôvo-
du, že ide spory týkajúce sa činnosti, ktorá je pri-
márnym zdrojom obživy hráčov,“ konštatuje Peter
Lukášek a má výhrady aj voči tomu, aby sa všetky spo-
ry členov SFZ riešili iba pred rozhodcovským súdom
SFZ, „keďže tento neposkytuje dostatočne rýchlu
ochranu práv účastníkov konania v porovnaní 
so všeobecnými súdmi, čím sa míňa účinkom jed-
na z najzákladnejších výhod rozhodcovského ko-
nania vo všeobecnosti.“ 
Iným významným problémom, zvyšujúcim riziko spo-

rov medzi hráčmi a klubmi, je fakt, že zmluvy medzi
hráčmi a klubmi nie sú povinne registrované na SFZ.
Podľa Vojteka „pravidlá FIFA upravujúce štatút a
prestupy hráčov nevyžadujú povinnú registráciu
zmlúv, pokiaľ je dodržaný ich obsah,“ viacerí práv-
nici však konštatujú, že takáto povinnosť by znížila rizi-
ko budúcich sporov medzi hráčmi a klubmi.
Právnik Jozef Malich vidí niekoľko možnosti, ako toto

sporné územie minimalizovať. Najdôležitejšia je podľa
neho prevencia: „Každý hráč, ktorý uzatvára zmlu-
vu, by mal starostlivo zvážiť, s akým subjektom ju
podpisuje, aký je jej obsah a mal by to konzultovať
nielen so svojím agentom, ale aj sa poradiť s práv-
nikom, ktorý dokáže identifikovať potenciálne
hrozby a riziká v prípade, že by si jedna zo zmluv-
ných strán neplnila svoje povinnosti.“ 
Malich takisto navrhuje, „aby v smernici o registrá-

cii profesionálnych a amatérskych zmlúv nebola
iba možnosť registrácie takýchto zmlúv, ale povin-
nosť registrovať zmluvy každého klubu. Teda aby
každý klub bol povinný zaregistrovať každú zmlu-
vu, ktorú má uzatvorenú so svojím hráčom a to by
mal byť každý hráč, ktorý sa nachádza na súpiske
daného mužstva.“ Pravdou je, že o registráciu na SFZ
môže požiadať nielen klub, ale aj hráči, ktorí to však ne-
raz ani nevedia. „Hráč, ktorý nemá o tom vedomosť,
to neurobí a klub, ktorý o tom vedomosť má, to 
z rôznych dôvodov nerobí. Budúce vymáhanie je
jednoduchšie, ak je zmluva zaregistrovaná,“ hovorí
Malich.  
Aj Peter Lukášek sa prihovára za povinnú registráciu

zmlúv, tu by však mal byť aktívnejší SFZ, ktorý by mal
reprezentovať a zastupovať záujmy nielen vlastníkov
klubov, ale aj hráčov: „V prostredí futbalového hnu-
tia na Slovensku je jednoznačná potreba povinnej
registrácie každej hráčskej zmluvy na matrike
SFZ. Prax ukazuje, že kluby často zneužívajú svoje
postavenie a hráčske zmluvy neregistrujú na mat-
rike, pretože túto povinnosť nemajú. SFZ nemá
prehľad o záväzkoch klubov voči hráčom, neexis-
tuje žiaden efektívny kontrolný orgán plnenia
zmluvných povinností, žiaden efektívny orgán za-
stupujúci hráčov, ktorý by mal právomoc plnenie
povinností v mene hráčov kontrolovať,“ hovorí Lu-
kášek.  
Jedným z možných riešení tohto stavu by podľa Lu-

kášeka bolo napríklad „zavedenie povinnosti klubu,
v prípade sporu o vyplatenie odmeny, previesť
hráčom požadovanú a klubom rozporovanú sumu
odmeny na depozitný účet SFZ, kde by ostala až
do právoplatného rozhodnutia rozhodcovského
súdu SFZ a použila by sa podľa výsledku sporu –
buď sa vrátila klubu alebo by sa vyplatila hráčovi.“

AKO Z TOHO VON?

„

„

V prostredí futbalového hnutia 
na Slovensku je jednoznačná potreba
povinnej registrácie každej hráčskej

zmluvy na matrike SFZ.
Peter Lukášek, právnik
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Roman Konečný (vpravo) je jedným 

z futbalistov, ktorý vedie spor o peniaze 

s DAC Dunajská Streda.
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