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VEC:   Kandidatúra na člena komory SFZ pre riešenie sporov 

  voleného aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu 

 

 

 

  Vážení futbaloví profesionáli, 
 

 

   dovoľte, aby som sa Vám pár slovami prihovoril v súvislosti s mojou 

kandidatúrou na člena Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 

   Kandidatúru som prijal, pretože ma s ponukou kandidovať oslovili ľudia, 
ktorých si nesmierne vážim pre ich vernosť hodnotám práva a spravodlivosti 

v odbornej oblasti a cti, morálky a etiky v oblasti ľudskej. A v súlade s týmito 
hodnotami a princípmi musí prebiehať aj riešenie sporov komorou. 

 

   Futbal je pre mňa prvým športom, ktorému som sa v detstve začal venovať, 
a aj keď som sa ním nikdy neživil, s rovnakou vášňou a radosťou ako v detstve ho 

hrám dodnes. A hoci sa rád venujem aj iným športom, ako sa vraví, prvá láska je len 
jedna. Vyštudoval som právo a v právnej oblasti pôsobím od školy, môj profesijný 
životopis zasielam v prílohe. Ako člen komory budem môcť lásku k futbalu a právu 
spojiť. 

 

   „Preto sú dané zákony, aby silnejší nemohol všetko“ povedal jeden filozof ešte 
v starom Ríme. A ďalší ho doplnil, že „preto všetci slúžime zákonom, aby sme boli 
slobodní.“  

 

   Všetky vzniknuté spory, ktoré komora rieši, musia byť rozhodované striktne 
v súlade s týmito princípmi. Každý hráč musí v prípade sporu cítiť istotu, že ak je 
v práve, tomu bude zodpovedať aj rozhodnutie v spore. Hoci bude na druhej strane 

sporu stáť oveľa silnejší a vplyvnejší subjekt. Len presné a poctivé dodržiavanie 
platných pravidiel je cestou, po ktorej bude slovenský profesionálny futbal kráčať 
vpred a rozvíjať sa k lepšiemu. 

 

   V prípade, ak ako kandidát vo voľbe uspejem, činnosť člena komory budem 
vykonávať čestne a spravodlivo, využívajúc znalosti a skúsenosti s aplikáciou práva, 
ktoré som vo svojom profesionálnom živote nadobudol. 

 

 

Bratislava, 30.10.2020 

 

 

S úctou 

 

 

 

        JUDr. Martin Hermanovský 


