Štatút Arbitrážnej komisie
Článok 1
Úvodné a všeobecné ustanovenia
1. Arbitrážna komisia SVF (ďalej len „AK SVF“) je nezávislým rozhodovacím orgánom SVF, ktorý
rozhoduje samostatne, nezávisle nasledovne:
a) ako prvostupňový orgán o všetkých podaniach, nárokoch a povinnostiach členov SVF vo
vzťahu k SVF a jej funkcionárom,
b) ako prvostupňový orgán o všetkých sťažnostiach a sporoch medzi hráčmi (hráčkami)
a príslušnými volejbalovými klubmi a trénermi, ktoré sa týkajú najmä finančných nárokov,
vyplývajúcich z hráčskych a trénerskych zmlúv, stanovenia výšky výchovného medzi
materským klubom a hráčom, nie však u zmluvných hráčov v zmysle Prestupového poriadku
volejbalu SVF a realizácie prestupu resp. hosťovania hráčov v súlade s internými predpismi
SVF,
c) ako prvostupňový odvolací orgán o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam ostatných
orgánov (rád a komisií) SVF,
d) mimo rozhodovacej činnosti vykonáva záväzný výklad všetkých predpisov, smerníc a stanov
SVF.
2.

AK SVF sa skladá z troch členov.

3.

Členov AK SVF menuje Správna rada SVF na dobu štyroch rokov. Správna rada SVF môže
kedykoľvek na svojom rokovaní a to aj bez udania dôvodu odvolať člena AK SVF. K platnosti
menovania resp. odvolania člena AK SVF je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov Správnej rady SVF.

4.

AK SVF sa pri svojej činnosti riadi základnými predpismi SVF a svoju rozhodcovskú činnosť
vykonáva v súlade s týmto štatútom a všeobecne platnými právnymi predpismi.

5.

Za prácu v AK SVF prináleží jej členom odmena v zmysle dohody člena AK SVF so SVF.

Článok 2
Rozhodovacia činnosť
1. AK SVF rozhoduje o sporoch, ktoré vznikli po 30.04.2004 na základe písomného podania, ktoré
môže podať len člen SVF. Podanie musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presnú adresu AK SVF, meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, pravdivé opísanie
rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, pričom z podania musí byť jasné, čoho sa
navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, podanie musí obsahovať názov,
alebo obchodné meno, sídlo a IČO navrhovateľa,
b) ak je to možné, označenie odporcu, resp. okruhu odporcov prípadne orgán, voči rozhodnutiu
ktorého podnet smeruje. Pre identifikáciu odporcu sa aplikujú primerane ustanovenia písm. a)
tohto odseku,
c) doklad o úhrade poplatku za rozhodovaciu činnosť AK SVF,
2. V prípade, že návrh neobsahuje náležitosti podľa bodu 1, AK SVF dožiada navrhovateľa
o doloženie chýbajúceho do 7 dní od termínu doručenia podnetu na AK SVF. Pre toto dožiadanie
je povinná písomná forma.
3. AK SVF po obdržaní písomného podania rozhoduje vo veci zásadne na neverejnom zasadnutí na
základe predložených dôkazov. V prípade potreby je AK SVF oprávnená predvolať na svoje
zasadnutie písomne min. 3 dni pred termínom zasadnutia aj sporové strany, príp. svedkov.
Rozhodnutie je povinná vydať do 14 dní odo dňa doručenia písomného podania. Písomné
rozhodnutie podpisujú všetci prítomný členovia AK SVF a doručuje prostredníctvom generálneho
sekretára SVF do vlastných rúk všetkým účastníkom.
4. Za rozhodovaciu činnosť AK SVF je navrhovateľ povinný uhradiť poplatok, ktorý je splatný pri
podaní návrhu a to nasledovne:
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a) podania týkajúce sa sporov o uhradenie finančných pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvných
záväzkov 3% z istiny uplatňovanej pohľadávky, najmenej však:
3.000, Sk
b) opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov SVF:
2.000, Sk
c) podanie týkajúce sa záväzného výkladu stanov, smerníc a predpisov, nie v prípade, že
o výklad požiada ktorýkoľvek orgán, alebo zložka SVF:
2.000. Sk
d) ostatné podania:
2.000,Sk
5. Poplatky sa uhrádzajú na účet SVF č.: 9733112/0200 vedený vo VÚB a kópia dokladu o úhrade
tvorí prílohu k návrhu.
V prípade, že došlo k pochybeniu zo strany orgánov, alebo zložiek SVF, čo i len čiastočnému, tiež
v prípade vyhovenia podaniu navrhovateľa / i čiastočnému/, poplatok sa vracia.
6. V prípade zistenia porušenia príslušných predpisov SVF a všeobecne záväzných právnych
predpisov je povinná AK SVF konať aj z vlastnej iniciatívy.
Proti rozhodnutiu AK SVF je možné v lehote 14 dní od doručenia rozhodnutia podať
opravný prostriedok druhostupňovému odvolaciemu orgánu, ktorým je Dozorná rada SVF
Pri odvolaní voči rozhodnutiu AK SVF je povinný navrhovateľ /odvolávajúci sa/ uhradiť
čiastku, rovnajúcu sa 2 násobku poplatku prvostupňového podania na účet SVF.
Procesný postup je totožný, ako pri prvostupňovom podaní.
V prípade čo i len čiastočnému vyhoveniu odvolania Dozornou radou SVF sa vráti
odvolávajúcemu sa poplatok za podania u oboch stupňov.
7. Ak vyjdú najavo nové skutočnosti, ktoré nebolo možné uplatniť v doterajšom konaní, AK SVF
v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže v rámci autoremedúry preskúmať a opraviť svoje
pôvodné rozhodnutie.
8. Návrhy doručené prostredníctvom Sekretariátu SVF na rozhodovaciu činnosť AK SVF predkladá
na zasadnutie AK SVF jej predseda.
9. AK SVF rozhoduje na svojich zasadnutiach v 3člennom senáte väčšinou hlasov. Pre
rozhodovanie AK SVF je potrebná účasť minimálne dvoch členov, z ktorých jeden je predseda. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
10. Účastníci konania sa zúčastňujú konania na vlastné náklady.
11. Ak sa účastníci konania nedostavia na rokovanie a boli o účasť písomne vyzvaní, AK SVF môže
rozhodnúť vo veci aj napriek ich ospravedlneniu v prípade, že je dostatočne zistený skutkový stav,
prípadne vykonané dôkazy, ktoré AK SVF vyhodnotí ako dostačujúce pre vykonanie rozhodnutia
vo veci.

Článok 3
Rozhodnutia
1.

AK SVF svojím rozhodnutím:
a) rozhodne vo veci úplne alebo, ak je to účelné len sčasti,
b) zmení výšku výchovného (odstupného) za hráča, ktorú požaduje materský klub od nového
klubu, nie však u zmluvných hráčov v zmysle PPV SVF.
c) vydá záväzný výklad všetkých platných predpisov SVF v súlade s predpismi FIVB
a všeobecne platnými normami SR

Článok 4
Odborná a poradenská činnosť
1. Na základe písomnej žiadosti orgánov resp. zložiek SVF, AK SVF poskytne v zmysle potreby
súčinnosti pri výkone činnosti výklad k základným predpisom SVF bezodplatne.
2. Pri tvorbe a realizácii predpisov SVF AK SVF môže dávať odborné výklady k ich jednotlivým
ustanoveniam.
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Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Štatútom AK SVF sa ruší článok 3 Odvolanie Predpisu o námietkovom a odvolacom konaní.
2. Tento Štatút AK SVF bol schválený uznesením SR SVF dňa 09.03.2005. a nadobúda účinnosť
dňom 09.03.2005.
3. O zmenách tohto štatútu môže rozhodnúť výlučne Správna rada SVF na základe predloženého
návrhu.

Schválený SR SVF 09.03.2005
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