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LEN ŠTYRIA BEZ DLHOV
V roku 2006 bol na pôde Slovenského futbalového

zväzu (SFZ) zriadený stály rozhodcovský súd (RS),
ktorý nahradil arbitrážnu komisiu. „Sme nezávislý
orgán pre prejednávanie sporov, ktoré vznikajú
v rámci futbalového hnutia. Predtým to mala na sta-
rosti práve arbitrážna komisia, jej rozhodnutia však
nemali povahu rozsudku s exekučným titulom, takže
mimo zväzu nemali žiadny účinok. Naopak, naše ver-
dikty sú právoplatnými rozsudkami, bez možnosti
podať odvolanie,“ vysvetlil predseda RS Juraj Kuráň,
ktorý je na jeho čele od vzniku, teda už sedem rokov.
Podľa neho mali na rozhodcovskom súde v minu-

losti oveľa menej prípadov ako v ostatných rokoch.
„Predtým sme evidovali tak pätnásť sporov za rok,
neskôr stúpol počet na dvojnásobok a za rok 2013 sa
to bude blížiť až k číslu 50. Z toho všetkého sa dá de-
dukovať, že právna disciplína vo futbalovom hnutí
na úrovni Corgoň ligy a I. ligy má u nás z hľadiska pl-
nenia si povinností výrazne negatívnu tendenciu.“
Na RS prichádzajú žaloby rôzneho druhu, v 80-

percentách však ide o prípady sporov medzi hráčom
a klubom. V prevažnej miere sa týkajú neplnenia si
finančných náležitostí zo strany klubov, ale riešia aj
spory medzi klubmi navzájom, medzi hráčskym agen-
tom a hráčom, eventuálne medzi agentom a klubom.
„Vo veľkej miere sú v sporoch hráči, ktorí sa ne-

chávajú zastupovať advokátmi, úspešní. Nedá sa to
paušálne vyhodnotiť, pretože u nás je rozhodujúce

právo a keď sú zle nastavené zmluvné podmienky,
môžu sa futbalisti, ktorí si častokrát zmluvu ani ne-
prečítajú, už len čudovať. A občas sa nestačíme diviť
ani my... Našou výhodou oproti všeobecnému civil-
nému súdu je, že prihliadame aj na futbalové zvyk-
losti, aby bolo všetko nielen podľa práva, ale aj spra-
vodlivosti. Žiaľ, remíza na rozdiel od futbalu u nás ne-
existuje, takže spokojný môže byť vždy iba jeden,“
pokračoval vo výklade Kuráň.
Počas siedmich rokov pôsobenia vo funkcii šéfa

RS sa stretol s veľkým počtom žalôb, na štyri kluby
z Corgoň ligy však neprišla ani jedna. „Zažalovanou
stranou od hráčov nikdy neboli Myjava, Slovan, Zla-
té Moravce a Žilina. Ostatné kluby, aj tie, čo v minu-
losti z najvyššej súťaže vypadli, sa s nejakou žalobou
stretli.“ A kto figuruje na zozname podaní ako najčas-
tejší adresát? „V rokoch 2011 a 2012 bolo najviac ža-
lôb podaných na Dunajskú Stredu. Zároveň však mu-
sím dodať, že v súčasnosti už evidujeme len dva živé
spory v súvislosti s FK DAC 1904: hráč Konečný ho
žaluje o sumu viac ako 30-tisíc eur, ale ide o veľmi za-
motaný prípad, a hráč Králik má tiež podanú žalobu,
hoci musím doplniť, že v tejto veci sa klub bráni po-
daním samostatnej žaloby na hráča. O ostatných prí-
padoch sme v súvislosti s Dunajskou Stredou už roz-
hodli a u Tomčáka, Kováča, Harsányiho a Bognára
nešlo o malé sumy.“
Okrem mužstva zo Žitného ostrova, o ktorého dl-

hoch voči hráčom sa písalo asi najviac, však majú
problémy aj ostatné kluby. „Zaregistrovali sme výraz-
ný nárast v súvislosti s Banskou Bystricou, len v tom-
to roku bolo na ňu podaných sedem žalôb. A tiež ide
o vysoké sumy. Živé spory majú u nás aj Trnava,
Dubnica, Nitra, Ružomberok, Košice či Prešov...“
Nie každá žaloba musí byť z pohľadu hráča úspeš-

ná, záleží na znení zmluvy, ale ak sa tak už stane, má
v podstate vyhraté. „Rozsudok musí byť v písomnej
podobe s odôvodnením vyhotovený do 30 dní a ná-

sledne je doručený zainteresovaným stranám. Keďže
náš rozsudok nie je možné napadnúť odvolaním, je
právoplatný aj vykonateľný. Vo väčšine prípadov si
to kluby plnia, ak sa omeškajú, disciplinárna komisia
SFZ môže pristúpiť k sankciám, vrátane zastavenia
činnosti mužstvu. Hráč môže osloviť aj súdneho exe-
kútora, ten môže potom siahnuť na majetok klubu,“
vysvetlil Kuráň. Podľa neho je dnes už bežné, že su-
my, o ktoré hráči žalujú kluby, sa pohybujú na úrovni
20-30-tisíc eur. Čo sa týka spodnej hranice, neexistuje,
ale... „Podmienka na začatie súdneho konania je po-
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Bez dlhov len štyria corgoňligisti

MARIÁN TOMČÁK napokon dostal všetko, čo mal

Takmer dvojročný boj
 Ako dlho trval váš boj s DAC

o zmluvné peniaze?
„Od januára 2012, keď som podstú-

pil celú záležitosť rozhodcovskému
súdu.”
 V akom stave je to momentálne?
„Dunajská Streda mi vyplatila všet-

ko, čo mala.“
 Čo všetko ste podnikli?
„Osobné stretnutia neviedli k úspe-

chu, pretože v klube nejavili žiadny
záujem tieto veci riešiť. Takže som za-
slal doporučenou poštou upozorne-
nie na adresu klubu - o nedodržiavaní
podmienok, že mi skrátka neplatí tak,
ako sme sa dohodli. Potom som sa už
obrátil na Rozhodcovský súd Sloven-
ského futbalového zväzu.”
 Nechceli ste vašu situáciu riešiť

na civilnom súde?
„Našťastie nebolo treba.“
 DAC zastavili činnosť, ak by vám

nezaplatil do stanoveného termínu,
klub by nemohol hrať. Bola to posled-
ná splátka?
„Nešlo o poslednú splátku, ale cel-

kovú sumu, teda niekoľko mesačných
platov. Súd rozhodol, že klub mi ju do
istého dátumu musí vyplatiť, čo sa na-
pokon aj stalo.”
 Nestál vás právny zástupca viac,

ako ste získali?
„Určite nie, výška jeho honoráru

bola na našej vzájomnej dohode.”
 O akú sumu išlo?
„Nechcem zverejňovať výšku sumy,

ktorú mi DAC dlhoval. Poviem aku-
rát toľko, že išlo o päťcifernú čiastku.”
 Aká je vaša rada pre tých, ktorí

majú podobné problémy, ako ste mali
vy?
„Ťažká otázka. Tou najzákladnejšou

podmienkou je podpísať s klubom
právne čistú zmluvu, nikdy ju nepus-
tiť z rúk a mať ju podpísanú od obid-
voch štatutárnych zástupcov klubu.” 
 Mali ste podobnú skúsenosť aj

z minulosti z iných klubov?
„Nie! V žiadnom inom klube sa mi

niečo podobné nikdy nestalo.”
(kik)Mariánovi Tomčákovi (vpravo) vyplatila Dunajská Streda všetky podlžnosti. 
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Jozef Tokoš pozná vzťah hráč – klub z viacerých strán. 
FOTO ARCHÍV (jt)
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LIVE VÝSLEDKY
A SPRÁVY V MOBILE

Akosi nám zovšeobecnelo, že hráči čakajú 
na výplatu od klubu aj niekoľko mesiacov. 
Aké majú profesionálni futbalisti páky na to, 
aby sa k peniazom, ktoré im patria, dostali? 
Odpoveď na to sme hľadali vo viacstrannej 
diskusii s niekoľkými odborníkmi.
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platok vo výške 4,5 percenta z predmetnej sumy, ale
najmenej 663,88 eura. Hráči sa preto menšie dlhy
snažia vyriešiť sami.“
Podľa predsedu rozhodcovského súdu je problém

tiež v tom, ak hrávajú futbalisti v kluboch bez podpí-
saných zmlúv. „Vtedy je samotné dokazovanie, ako
sa klub s hráčom dohodol, veľmi zložité. To je však
asi téma na samostatnú diskusiu, v rámci ktorej by sa
mali vyjadriť hráči, ich asociácie, zástupcovia klubov
a zodpovední funkcionári SFZ,“ dodal Juraj Kuráň.

VOLANIE PO JASNÝCH PRAVIDLÁCH
Futbalisti sa môžu v prípade problémov obrátiť aj

na Asociáciu profesionálnych futbalistov Slovenska
(APFS), o ktorej však fanúšikovia príliš veľa nevedia.
„APFS nie je marketingovým produktom pre ve-

rejnosť. Jej cieľom je pomoc hráčom, ktorí si chcú ne-
chať poradiť či už s uzatvorenou, uzatváranou zmlu-
vou alebo neúhradou finančných nárokov. Druhou
oblasťou je, aby hráči zastúpení cez APFS alebo iné
stavovské organizácie - ženy, softbal, plážový futbal -
mali možnosť ovplyvniť normy a činnosť Slovenské-
ho futbalového zväzu,“ vysvetlil na úvod šéf APFS
Július Šefčík, podľa ktorého je otázne, či má SFZ 
o niečo také záujem: „Neevidujeme totiž zatiaľ žiad-
nu normu na zvýšenú ochranu hráčov.“
APFS v súvislosti so zmenou prestupového poriad-

ku navrhla tri základné požiadavky za hráčov. „Aby
hráč nemusel chodiť zo slovenského klubu do iného
slovenského klubu cez zahraničie, aby sa stal po ne-
vyplatených troch mesiacoch odmeny voľným hrá-
čom a aby sa zrýchlil proces v konaniach o nevypla-
tení odmien,“ ozrejmil Šefčík. 
APFS v súčasnosti združuje viac ako 150 futbalis-

tov s uzavretou profesionálnou zmluvou. „Teší ma, že
sa ohlásili aj hráči z nižších súťaží alebo rodičia mlá-
dežníkov. Nemusí byť každý člen APFS, aby sme mu
poradili,“ pripomenul šéf asociácie, že o pomoc ich
môže požiadať každý zaregistrovaný futbalista s pro-
fesionálnou zmluvou na Slovensku.
Problém s nevyplatenými dohodnutými čiastkami

od klubov je podľa Šefčíka u nás pomerne veľký. „Ne-
vedieme si presnú štatistiku, ale klubov, ktoré hrá-

čom dlhujú peniaze, je viac, ako je prijateľná spolo-
čenská norma. Donekonečna sa vyhovárať, že nie sú
peniaze, sa nedá.“ Šéf APFS je v takom prípade za ra-
dikálny postup futbalistov. „Pamätáte si na štrajk hrá-
čov v Španielsku? Iker Casillas vtedy povedal, že
klub, ktorý nemá na výplaty, nemá čo hľadať v prvej
lige. Absolútne sa skláňam pred hráčmi Dubnice, kto-
rí nevideli odmeny viac ako tri-štyri mesiace. Komu-
nikovali sme s hráčmi aj s vedením klubu. Až v po-
slednom zápase sa kabína zjednotila a slušným spôso-
bom sa zorganizovala forma odporu. Mrzí ma, že ni-
koho zo strany SFZ netrápilo, čo sa tam vlastne stalo,
keď sa už hráči v absolútnej bezmocnosti odhodlali
k takémuto kroku.“
Keďže APFS nie je oprávnená zastupovať hráčov

na Rozhodcovskom súde SFZ, akým spôsobom vlast-
ne môže svojim „klientom“ pomôcť? „Môžeme len
radiť, apelovať. Ak má hráč problém, snažíme sa naj-
skôr komunikovať s klubom a pokiaľ to nepomôže,
prevezme vec advokát,“ vysvetlil Šefčík. Na otázku,
čo sa musí zmeniť, aby bola vymožiteľnosť dlhova-
ných peňazí od klubov väčšia, má jasnú odpoveď.

„Musia už konečne vzniknúť a začať platiť jasné pra-
vidlá zo strany SFZ. A tým mám na mysli aj Úniu li-
gových klubov.“

TREBA MYSLIEŤ DOPREDU
Veľmi zaujímavý pohľad na dlhovú problematiku

ponúkol športový analytik a hráčsky agent Jozef To-
koš, zástupca napríklad našej brankárskej reprezen-
tačnej jednotky Jána Muchu. Tridsaťosemročný vy-
študovaný právnik priznal, že má často starosti s ne-
vyplatenými odmenami od klubov pre jeho hráčov.

„Aktuálne riešime jeden prípad v Maďarsku, ktorý
je na najlepšej ceste na Komoru pre riešenie sporov
FIFA. Nedávno tento orgán riešil môj prípad z Cyp-
ru, dávnejšie z Portugalska a tiež Maďarska. V Českej
republike už mal Baník Ostrava na krku exekúciu,
v minulosti tiež Viktoria Žižkov. Až po podaní na ar-
bitrážny orgán FAČR sa mimosúdne dohodli 
s klientmi ďalšie dva kluby. Na Slovensku boli a sú
v oboch najvyšších súťažiach taktiež kluby, ktoré ne-
platia,“ začal odvíjať klbko bývalý externý poradca
ministra školstva a premiéra. Podľa Tokoša je dôleži-
té, aby hráči mysleli dopredu a týmto spôsobom sa
postarali o pravidelný príjem. „Jedno z kritérií výberu
klubu pre hráča by mala byť finančná stabilita a se-
rióznosť. Neodporúčam hráčom ísť do klubov, ktoré
neplatia. Ak áno, s dobrými zmluvami a zábezpeka-
mi, napríklad platbami vopred.“
V prípade sporu pred Komorou pre riešenie spo-

rov FIFA je podľa spoluautora návrhu nového finan-
covania slovenského športu veľmi vysoká šanca pre-
bojovania sa k vopred dohodnutým financiám, ak
hráč vie presvedčivo dôkazmi podložiť svoj nárok.
„To isté platí aj pre Rozhodcovský súd SFZ, ktorý

počas svojej doterajšej existencie taktiež v zásade dob-
re plní svoje poslanie. Chýba však zverejňovanie prí-
padov na internete, čo FIFA robí už takmer desať ro-
kov,“ pokračoval Tokoš. „Časovo sa máloktorý prí-
pad uzavrie do šiestich mesiacov. Zvyčajne to trvá
rok - rok a pol, nezriedka aj viac. A to je príliš dlho,
keďže nejde o civilné súdy, ale o športovú arbitráž.“
Čo teda treba zmeniť, aby bola vymožiteľnosť dlho-
vaných peňazí rýchlejšia a percentuálne väčšia? „Klu-
by by sa mali s hráčmi dohodnúť na takých zmluv-
ných podmienkach, ktoré budú pravidelne plniť, ho-
ci by išlo o nižšie sumy ako doteraz. Nech to radšej
znamená poloamatérskych hráčov, čo bude vo veľ-
kom počte klubov budúcich dvoch druhých najvyš-
ších súťaží vo futbale zrejme realitou. Hráči by mali
veľmi zvažovať registráciu v nestabilných a nespo-
ľahlivých kluboch. Určite by nezaškodila vhodná
osveta zo strany zväzov či orgánov riadiacich súťa-
že,“ dodal Tokoš. MIROSLAV ANTOL

Július Šefčík zatiaľ nezaregistroval zo strany SFZ záujem 
o ochranu práv hráčov. FOTO ARCHÍV (jš)
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– Myjava, Slovan, ViOn a Žilina

„ „V rokoch 2011 a 2012 bolo
najviac žalôb podaných 
na Dunajskú Stredu.

JURAJ KURÁŇ, predseda 
Rozhodcovského súdu SFZ

Šéf rozhodcovského súdu Juraj Kuráň (vpravo) sa na nedostatok roboty nemôže sťažovať. FOTO TASR/ŠTEFAN PUŠKÁŠ


