SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
SMERNICA SVF
o obchodovaní s licenciou účastníka extraligy 2018/19
I.
Subjekty procesu obchodovania.
V procese obchodovania s licenciou extraligy pre súťažný ročník 2018/19 vystupujú
tri subjekty :
1, Kupujúci subjekt
:
presný názov
so sídlom
:
adresa sídla
v zastúpení
:
meno a funkcia štatutárneho zástupcu klubu
IČO
:
číslo účtu :
ďalej len
:
„kupujúci“
2,

3,

Predávajúci klub
so sídlom
v zastúpení
IČO
ďalej len

:
:
:
:
:

detto (popis ako vyššie)

„predávajúci“

Slovenská volejbalová federácia (SVF)
so sídlom
:
Junácka 6, 832 80 Bratislava
v zastúpení
:
Bc. Martin Kraščenič, MBA – prezident
IČO
:
00688819
číslo účtu
:
SK 49 0200 0000 0000 0973 3112
ďalej len
:
„zúčastnený“
II.
Doba platnosti smernice.

–
SVF ako vlastník súťaží vydáva túto smernicu s platnosťou pre zrealizovanie procesu
obchodovania v termíne od 25.5.2018 do 30.6.2018, kedy končí možnosť predaja / kúpy
extraligovej licencie pre súťažný ročník 2018/19.
III.
Vecné ustanovenia.
◊ Predávajúci v termíne do 30.6.2018 doručí na SK SVF písomnou formou potvrdenie
o tom, že boli naplnené jeho požiadavky zo strany kupujúceho vo veci predaja
extraligovej licencie. Súčasne vyhlási, že sa vzdáva účasti v extralige ročníka 2018/19
v prospech kupujúceho. Zároveň doloží identifikáciu svojej organizácie ako je uvedené
v čl. I tejto smernice.
◊ Predávajúcim môže byť výhradne klub, ktorý v súťažnom ročníku 2017/18 získal také
umiestnenie v extralige mužov / žien, alebo v prelínacej súťaži mužov / žien, ktoré ho
v zmysle vykonávacích pokynov súťaží 2017/18 oprávňuje k účasti v extralige ročníka
2018/19.

- 2 ◊
Kupujúci doloží písomne žiadosť o mimoriadne zaradenie svojho družstva mužov /
žien do extraligy v súťažnom ročníku 2018/19 s vlastnou identifikáciou ako je uvedené
v čl. I tejto smernice na SK SVF do termínu 30.6.2018.
◊ Kupujúci doloží k žiadosti doklad o uhradení poplatku za mimoriadne zaradenie do
extraligy 2018/19 vo výške 800.-€ na účet zúčastneného, alebo zloží túto čiastku do
pokladne zúčastneného v termíne do 30.6.2018.
◊ Kupujúci doloží tiež doklad o splnení podmienky členstva v SVF pre ročník 2018/19.
◊ Po splnení vyššie uvedených podmienok vydá SVF prostredníctvom riadiacej zložky
súťaží (SK SVF) rozhodnutie o mimoriadnom zaradení družstva mužov / žien kupujúceho
do extraligy 2018/19, alebo žiadosť zamietne pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených
podmienok a to do termínu 10.7.2018. Zároveň písomne oboznámi všetky subjekty
procesu obchodovania a ostatný účastníkov extraligy mužov / žien.
◊ V prípade zamietnutia žiadosti kupujúceho, SVF vráti poplatok, uhradený kupujúcim
v prospech jeho účtu a to do 3 dní od termínu vydania rozhodnutia.
◊ Rozhodnutie o schválení / zamietnutí žiadosti o mimoriadne zaradenie družstva do
extraligy 2018/19 je konečné a nie je voči nemu možné podať odvolanie.
◊ Obchodovať je možné výhradne s licenciou extraligového družstva, teda nie súťaží inej
úrovne.
IV.
Ostatné ustanovenia.
▪
Obchodovať s extraligovou licenciou po dobu platnosti tejto smernice môže každý
subjekt najviac jeden raz v každej z kategórií /muži – ženy/.
▪
Extraligovú licenciu nemôže nadobudnúť subjekt, ktorý v tej istej kategórii už má
právo účasti so svojim družstvom v extralige v ročníku 2018/19.
▪ Pre náležitosti, touto smernicou inak nešpecifikované, sa vzťahuje Obchodný zákonník,
ostatné súvisiace predpisy SR a legislatíva zúčastneného.
▪ Smernica bola schválená Správnou radou SVF dňa 25.5.2018, účinnosť nadobúda
dňom jej schválenia.
SR SVF v Poprade, dňa 25.5.2018

Bc. Martin Kraščenič, MBA
prezident SVF

