SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
SMERNICA
pre štart družstiev v súťažiach Slovenskej volejbalovej federácie.
Cieľom tejto smernice je zamedziť sporom a konfliktom, ktoré vyplývajú z neplnenia si
zmluvných povinností subjektov štartujúcich v súťažiach Slovenskej volejbalovej
federácie (SVF).
Kluby, ktoré prejavia záujem o štart v súťažiach SVF, a iné fyzické i právnické subjekty
sa riadia nasledovným postupom. Nasledovný postup je postupom špeciálnym oproti
iným procesným postupom pred Arbitrážnou komisiou SVF alebo pred Odvolacou
komisiou SVF a má pred iným postupmi prednosť; iné procesné postupy sa nebudú
uplatňovať.
I.
Prihláška klubu a námietka iného subjektu.
1. Klub podá najneskôr do 30.7.2020 v roku písomnú prihlášku do súťaže, ktorej
podaním, okrem iného, potvrdí vyhlásenie, že nemá žiadne nevysporiadané záväzky
voči hráčom, trénerom, iným klubom, resp. iným subjektom, ktoré sú členmi SVF,
vrátane voči samotnej SVF resp. jej orgánom.
2. Hráči, tréneri, kluby, orgány SVF, resp. iné subjekty majú právo v termíne do
3.8.2020 v roku podať na Arbitrážnu komisiu SVF (AK SVF) písomnú námietku voči
vyššie uvedenému vyhláseniu klubu a zároveň uplatniť si vyrovnanie záväzku klubu
zo zmluvy alebo predpisu vyplývajúceho. Takýto subjekt podá námietku písomne
mailom na adresu arbitraz@svf.sk . K námietke je povinný doložiť relevantný listinný
podklad, ktorým doloží oprávnenosť svojho nároku na vyrovnanie záväzku a doklad
uhradenia správneho poplatku vo výške 66,- € na účet SVF: SK49 0200 0000 0000
0973 3112. Orgány SVF sú od poplatkových povinností podľa tejto smernice
oslobodené.
3. V prípade, že namietajúci subjekt v termíne do 3.8.2020 spolu s námietkou nedoloží
písomný podklad, potvrdzujúci jeho nárok, alebo doklad úhrady správneho poplatku,
námietka nebude prejednávaná.
4. Prejednávané budú iba námietky s uplatnením nároku na finančné plnenie záväzku zo
zmluvy/dohody alebo predpisu priamo vyplývajúce, nie staršie ako 3 roky ku dňu
podania námietky. Tento proces nerieši materiálové a iné položky ako napr. nárok na
športovú výbavu, zapožičanie vozidla, prenájom bytu a pod.
II.
Postup AK SVF.
1. AK SVF vyhodnotí podané námietky:
a) v prípade neskorého zaslania námietky, alebo chýbajúcich náležitosti, viď čl. I., alebo
nároku staršieho ako 3 roky, námietku nebude prejednávať a proces ukončí písomným
oznámením namietajúcemu subjektu o ukončení procesu pre nesplnenie formálnych
podmienok podania námietky a to do 7 dní od termínu podania na jeho mailovú adresu,
z ktorej námietku odoslal. Voči takémuto rozhodnutiu môže subjekt, ktorý podal

námietku, podať odvolanie na Odvolaciu komisiu SVF mailom na adresu
odvolacia.komisia@svf.sk v lehote 3 dní. V odvolaní môže subjekt uviesť len právne
dôvody nesprávneho rozhodnutia; nové doklady nie je možné prikladať. S odvolaním
doloží doklad uhradenia správneho poplatku 66,- EUR na účet SVF : SK49 0200 0000
0000 0973 3112. Odvolacia komisia SVF rozhodne v lehote 3 dní. V prípade neskorého
zaslania odvolania, odvolanie nebude prejednávať a proces ukončí písomným oznámením
o ukončení procesu na mailovú adresu odvolávajúceho sa subjektu a riadiacej zložky
súťaží. V prípade dôvodnosti odvolania, rozhodnutie AK SVF zruší a nariadi mu v procese
podanej námietky pokračovať. V prípade nedôvodnosti odvolania, odvolanie zamietne.
b) v prípade, ak námietka spĺňa podmienky podania podľa čl.I., AK SVF si vyžiada od
dotknutého klubu vyjadrenie k námietke a zároveň doklady, ktorými klub potvrdí, že
namietaný záväzok vyrovnal, alebo že takýto záväzok nevznikol, alebo iným legálnym
spôsobom zanikol. Vyžiadanie bude zaslané mailom na adresu organizačného pracovníka
klubu, uvedenú v prihláške klubu do súťaže.
2. Klub je povinný do 72 hodín od zaslania vyžiadania odoslať mailom na adresu
arbitraz@svf.sk požadované vyjadrenie, kde nárok namietajúceho potvrdí, alebo
vyvráti a v takom prípade doloží relevantné doklady, potvrdzujúce vyrovnanie
záväzku alebo neoprávnenosť požadovania nároku.
3. V prípade, že klub sa do 72 hodín od zaslania vyžiadania nevyjadrí, alebo nedoloží
písomné doklady vyrovnania namietaného zmluvného záväzku, resp. iné doklady, že
požadovaný záväzok je neoprávnený, AK SVF bude považovať námietku
s požiadavkou o vyrovnanie záväzku za oprávnenú a bude postupovať podľa čl. III
bod 1 písm. b) tejto smernice. V takomto prípade bude subjektu, ktorý podal
námietku, správny poplatok vrátený. Zároveň správny poplatok v rovnakej výške
bude povinný zaplatiť dotknutý klub.
4. AK SVF zašle mailom subjektu, ktorý podal námietku, vyjadrenie a podklady
dotknutého klubu. Subjekt je oprávnený vyjadriť sa v lehote 72 hodín.
5. AK SVF zašle mailom dotknutému klubu vyjadrenie a podklady subjektu, ktorý podal
námietku, ktoré obdržal v stanovenej lehote. Klub je oprávnený sa vyjadriť v lehote
72 hodín.
6. Na vyjadrenia a podklady zaslané po stanovených lehotách, sa neprihliada.
III.
Rozhodnutie AK SVF.
1. Po postupe ako je uvedené v čl. I. a II., AK SVF vyhodnotí ne/oprávnenosť námietky s
uplatnením si nároku na plnenie záväzku zo zmluvy alebo predpisu vyplývajúceho
a v termíne do 5 dní od doručenia posledných vyjadrení a podkladov vydá písomné
rozhodnutie o podanej námietke, ktoré zašle na mailovú adresu organizačného
pracovníka klubu, uvedeného v prihláške do súťaže, namietajúceho subjektu
a riadiacu zložku súťaží:
a) v prípade doloženia relevantných dokladov a potvrdenia vyrovnania namietaného
záväzku klubom, resp. dokladov, že nárok subjektu nevznikol alebo iným legálnym
spôsobom zanikol, námietku subjektu zamietne ako neoprávnenú a podaná námietka nie
je dôvodom nezaradenia dotknutého klubu do súťaží SVF súťažného ročníka 2020-2021.
b) v prípade, že klub nedoloží s vyjadrením aj doklady, ktoré AK SVF vyhodnotí ako
postačujúce k posúdeniu vyrovnania záväzku, resp. nedoloží doklady, ktoré by
preukazovali, že nárok subjektu nevznikol alebo iným legálnym spôsobom už nezanikol,
a nárok namietajúceho subjektu je oprávnený, tak AK SVF námietku uzná ako oprávnenú
a uloží dotknutému klubu 7 dní na vyrovnanie namietaného záväzku, alebo dosiahnutie
zmieru s namietajúcim subjektom, s povinnosťou doloženia písomného dokladu
o vyrovnaní záväzku, resp. dosiahnutom zmieri, ktorý bude potvrdený klubom i
namietajúcim a to v uvedenej 7 dňovej lehote na adresu arbitraz@svf.sk

2. V prípade, že dotknutý klub namietaný záväzok vyrovnal, alebo dosiahol
s namietajúcim zmier o vyrovnaní záväzku a tiež doložil o tom písomný doklad, ako
sa uvádza v čl. III, bod 1 písm. b) tejto Smernice, AK SVF vydá rozhodnutie, že
podaná námietka nie je dôvodom nezaradenia dotknutého klubu do súťaží SVF
súťažného ročníka 2020-2021.
3. V prípade, že dotknutý klub namietaný záväzok v uloženej dobe namietajúcemu
nevyrovná, alebo ani nedosiahne s namietajúcim zmier o vyrovnaní záväzku, alebo
v uloženej dobe o tom nedoloží dôkazy, AK SVF vydá rozhodnutie potvrdzujúce tento
stav a nepovolí zaradenie dotknutého klubu do súťaží SVF v predmetnom súťažnom
ročníku.
4. AK SVF vydá svoje rozhodnutie podľa bodu 2 alebo 3 tohto článku v lehote do 5 dní
od uplynutia lehoty podľa bodu 1 písm. b) určeného klubu na vyrovnanie záväzku
a preukázania tejto okolnosti a odošle ho na mailovú adresu organizačného
pracovníka klubu, uvedeného v prihláške do súťaže, namietajúceho subjektu
a riadiacej zložky súťaží.
IV.
Odvolanie voči rozhodnutiu AK SVF.
1. Namietajúci subjekt, alebo klub, dotknutý námietkou, môžu podať odvolanie voči
vydanému rozhodnutiu AK SVF:
a) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 1 písm. a),
b) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 1 písm. b),
c) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 2,
d) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 3,
a to písomne na Odvolaciu komisiu SVF (OK SVF) mailom na adresu
odvolacia.komisia@svf.sk a to v lehote do 3 dní. V odvolaní môže odvolateľ uviesť len
právne dôvody nesprávneho rozhodnutia; nové doklady nie je možné prikladať.
V odvolaní nie je možné uvádzať nové okolnosti, ktoré neboli predložené v konaní
pred AR SVF; výnimku tvorí len okolnosť, že k ich uvedeniu nemohlo dôjsť pre trestný
čin. S odvolaním doloží doklad uhradenia správneho poplatku 132,- € na účet SVF
IBAN : SK49 0200 0000 0000 0973 3112
V.
Rozhodnutie OK SVF.
1. OK SVF bude posudzovať odvolanie len na základe podkladov a tvrdení, ktoré boli
predložené pred AK SVF.
2. V prípade, že odvolanie bude zaslané po termíne alebo nebude doložené správnym
poplatkom, nebude prejednávané a ostane v platnosti rozhodnutie AK SVF. OK SVF
v takom prípade ukončí proces písomným oznámením na mailovú adresu
odvolávajúceho sa subjektu a riadiacej zložky súťaží.
3. V záujme objektívneho posúdenia, OK SVF zašle podané odvolanie opačnej strany
s možnosťou doloženie relevantných podkladov k posúdeniu a to mailom. Takto
oslovený subjekt je povinný doložiť požadované podklady mailom na adresu
odvolacia.komisia@svf.sk do 72 hodín od vyžiadania podkladov zo strany OK SVF.
V prípade nedoloženia požadovaných podkladov, bude OK SVF posudzovať odvolanie
iba na základe odvolania a podkladov postúpených od AK SVF.
4. OK SVF vydá rozhodnutie v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty opačnej strane na
vyjadrenia sa podľa čl. V bod 3 tejto smernice. OK SVF rozhodne vo veci konečným
rozhodnutím (nerozhoduje, že vec vracia späť na prejednanie AK SVF).
5. OK SVF v rozhodnutí o odvolaní:
a) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 1 písm. a),
b) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 1 písm. b),

rozhodne, či je námietka subjektu oprávnená alebo nie. V prípade, ak rozhodne, že
námietka subjektu je dôvodná, tak analogicky podľa čl. III bod 1 písm. b) uloží
dotknutému klubu 7 dní na vyrovnanie namietaného záväzku, alebo dosiahnutie
zmieru s namietajúcim subjektom, s povinnosťou doloženia písomného dokladu
o vyrovnaní záväzku, resp. dosiahnutom zmieri, ktorý bude potvrdený klubom i
namietajúcim a to v uvedenej 7 dňovej lehote na adresu odvolacia.komisia@svf.sk.
Následné rozhodnutia podľa čl. III bod 2 a 3 vydá OK SVF v lehote podľa čl. III bod 4
sama, pričom voči týmto rozhodnutiam OK SVF nie je možné podať odvolanie.
6. OK SVF v rozhodnutí o odvolaní:
a) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 2,
b) voči rozhodnutiu AK SVF podľa čl. III bod 3,
rozhodne, či došlo k vyrovnaniu namietaného záväzku alebo dosiahnutia zmieru
a zároveň, či na základe tejto okolnosti nie je dôvod nezaradenia dotknutého klubu do
súťaží SVF predmetného súťažného ročníka alebo že nepovolí zaradenie dotknutého klubu
do súťaží SVF v predmetnom súťažnom ročníku.
VI.
Ostatné ustanovenia.
1. Rozhodnutie OK SVF je konečné a nemožno voči nemu podať odvolanie.
2. Správne poplatky pri podaní námietky a odvolania sa nevracajú, pokiaľ nie je
uvedené inak. V prípade, ak výsledkom konania pred AK SVF ako aj OK SVF bude
oprávnenosť nároku subjektu, ktorý podal námietku, správny poplatok bude tomuto
subjektu vrátený a zároveň správny poplatok v rovnakej výške bude povinný zaplatiť
dotknutý klub; uvedené však neplatí, ak pôjde o odvolania o iných otázkach podľa
tejto smernice, pri ktorých bude subjekt, ktorý podal námietku, neúspešný.
3. Smernica je schválená Správnou radou SVF dňa 2.6.2020 s účinnosťou od 2.6.2020.
iba pre súťažný ročník 2020-2021.
Bratislava 2.6.2020
Martin Kraščenič
prezident SVF

