SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
TO :
Tatiana Chymičová
VK Slávia TU Košice
ŠK ELBA Prešov
RK SVF, SK SVF
_________________

ROZHODNUTIE.
Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "AK SVF" ) na svojom neverejnom
zasadnutí vo veci odvolania proti rozhodnutiam Registračnej komisie Slovenskej volejbalovej
federácie (ďalej len "RK SVF") zo dňa 01. 09. 2015, zn. P 057 - 2016/2017 a zo dňa 10. 10. 2016,
ktorými schválila a následne na základe podaného odvolania aj potvrdila prestup hráčky Tatiany
Chymičovej, RP č. 00001998, z klubu VK Slávia TU Košice do klubu Školský klub ELBA Prešov,
pomerom hlasov 3:0
takto rozhodla:
AK SVF v spojení s rozhodnutím RK SVF zo dňa 10. 10. 2016 z r u š u j e rozhodnutie RK SVF
zn. P 057 - 2016/2017 zo dňa 01. 09. 2016, ktorým schválila prestup hráčky Tatiany Chymičovej z
klubu VK Slávia TU Košice do klubu Školský klub ELBA Prešov.
VK Slávia TU Košice bude vrátený poplatok za podané odvolanie do 15 dní od vydania tohto
rozhodnutia.
Odôvodnenie:
RK SVF na základe vyplneného tlačiva "Ohlásenie prestupu" svojim rozhodnutím zo dňa 01. 09. 2016
schválila prestup hráčky Tatiany Chymičovej, keďže mala za to, že v zmysle príslušných ustanovení
Prestupného poriadku volejbalu SVF (ďalej len "PPV SVF") platného v čase ohlásenia prestupu, boli
splnené všetky predpísané náležitosti a podmienky, čo aj konštatovala vo svojom rozhodnutí zo dňa
10. 10. 2016, ktorým nevyhovela odvolaniu odvolateľa VK Slávia TU Košice a potvrdila svoje
pôvodné rozhodnutie zn. P 057 - 2016/2017 zo dňa 01. 09. 2016.
Proti potvrdzujúcemu rozhodnutiu RK SVF zo dňa 10. 10. 2016 podal v stanovenej lehote odvolanie
VK Slávia TU Košice (ďalej len "odvolateľ"). Vo svojom odvolaní ako hlavný odvolací dôvod
odvolateľ uviedol, že menovaná hráčka nemá s odvolateľom vysporiadané všetky finančné záväzky.
Rovnako tak vo svojom odvolaní spochybnil kompetenciu RK SVF konať ako prvostupňový odvolací
orgán, navyše vo vzťahu k jej vlastnému napadnutému rozhodnutiu, pričom poukázal na to, že podľa
platných predpisov Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "SVF") je prvostupňovým odvolacím
orgánom AK SVF.
Keďže AK SVF ako orgán zabezpečenia spravodlivosti SVF nie je v danom prípade viazaná
rozhodnúť vo veci iba v rozsahu a na základe odvolacích dôvodov, pred posúdením dôvodnosti
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odvolania preskúmala, či v súlade s platným PPV SVF v čase ohlásenia prestupu, boli splnené všetky
predpísané náležitosti k tomu, aby RK SVF mohla o prestupe hráčky Tatiany Chymičovej
rozhodnúť a dospela k záveru, že RK SVF schválila prestup menovanej hráčky v rozpore s
príslušnými ustanoveniami PPV SVF.
Podľa Článku 2, bodu 2.2. písm. a) PPV SVF: Ohlásenie prestupu (hosťovania) musí obsahovať meno
a priezvisko hráča, dátum narodenia, číslo licencie, PSČ a adresu, emailový kontakt hráča na ktorý
sa má zasielať korešpondencia ohľadne prestupu.
Podľa Článku 2, bodu 2. 2. PPV SVF, posledná veta: V prípade že ohlásenie prestupu (hosťovania)
nebude obsahovať uvedené náležitosti, prestup (hosťovanie) nebude prerokovaný.
Podľa Článku 4, bodu 4. 2., písm. b) PPV SVF, RK SVF žiadosť o prestup neschváli, ak nie sú
splnené všetky podmienky a náležitosti uvedené v PPV SVF.
AK SVF konštatuje, že RK SVF v danom prípade rozhodovala o prestupe na základe neúplne
vyplneného tlačiva "Ohlásenie prestupu" na ktorom absentuje v rozpore s vyššie citovanými
ustanoveniami PPV SVF dátum narodenia hráčky Tatiany Chymičovej. AK SVF je toho názoru, že
okrem mena, priezviska a čísla registrácie, je dátum narodenia podstatným údajom o hráčke
(hráčovi) ktorá má v úmysle realizovať prestup. Bez tohto údaju, (pozn. ktorého správnosť by mala
RK SVF pri rozhodovaní o prestupe aj náležite preveriť) nie je totiž možné komplexne a objektívne
posúdiť splnenie všetkých podmienok daných PPV SVF. (pozn. napr. pri neplnoletých hráčoch je pri
prestupe nutný podpis zákonného zástupcu, pri nezmluvných hráčoch do 20 rokov je jednou z
podmienok prestupu uhradenie odstupného pôvodnému klubu a pod.)
Vzhľadom k vyššie uvedenému nemožno potom prijať prípadný názor, resp. považovať absenciu
dátumu narodenia za formálny nedostatok, ktorý je možné pri posúdení náležitostí prestupu tolerovať.
Za formálny nedostatok možno všeobecne považovať skutočnosť, že na tlačive SVF "Ohlásenie
prestupu" nie je uvedená kolónka pre dátum narodenia a to napriek tomu, že PPV SVF takýto údaj pri
prestupe na danom tlačive vyžaduje. Avšak ani táto skutočnosť (formálny nedostatok) nemôže meniť,
resp. zbavovať hráča (klub) povinnosti uviesť na tlačive všetky údaje špecifikované v Článku 2, bodu
2.2. písm. a) až c) PPV SVF a dátum narodenia uviesť prípadne hneď vedľa mena hráčky (hráča).
Keďže AK SVF konštatuje pochybenie RK SVF pri posúdení splnenia podmienok prestupu podľa
Článku 2, bodu 2.2. písm. a) a na základe toho - tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia zrušila v spojení s rozhodnutím RK SVF zo dňa 10. 10. 2016 rozhodnutie RK SVF zn. P 057 2016/2017 zo dňa 01. 09. 2016, nepovažovala za nutné a účelné zaoberať sa a podávať svoje
stanovisko k odvolacím dôvodom, ktoré vo svojom odvolaní uviedol odvolateľ.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na
odvolaciu komisiu SVF, adresovanú do sídla SVF, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

V Bratislave dňa 07. novembra 2016.

............................................
JUDr. Igor Macúch
Predseda AK SVF
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