SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
TO :
VK Spartak UJS Komárno
Priemyselná 20

p. Dávid Ferencz
Zlievárenská 32

945 01 Komárno
_________________

945 01 Komárno
------------------------

ROZHODNUTIE
Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "AK SVF" ) na svojom neverejnom
zasadnutí vo veci odvolania proti rozhodnutiu SK SVF č. 5-18-19 KN zo dňa 29. októbra 2018,
ktorým SK SVF zamietla námietku VK Spartak UJS Komárno voči neodohratému stretnutiu EM 25
medzi družstvami VK Spartak UJS Komárno a TJ Slávia Svidník, plánovaného na deň 18.10.2018

takto rozhodla:
AK SVF podané odvolanie z a m i e t a.

Odôvodnenie:
Na základe skutočnosti, že VK Spartak UJS Komárno podal 22. októbra 2018 námietku
„voči neodohranému stretnutiu EM 25 medzi družstvami VK Spartak UJS Komárno a TJ Slávia
Svidník plánovaného na deň 18.10.2018“ SK SVF rozhodla:
„SK SVF podľa Súťažného poriadku volejbalu (SPV) v čl. 27. bod 5 námietku zamieta, nakoľko
v súvislosti s neodohraným stretnutím neboli porušené Športovo technické dokumenty.“
Proti uvedenému rozhodnutiu podal VK Spartak UJS Komárno odvolanie, ktoré odôvodnil
skutočnosťou, že nedošlo k dôkladnému prešetreniu situácie, podľa ktorej sa zápas neuskutočnil.
Ďalej uviedol, že žiada Arbitrážnu komisiu SVF o dôkladné prešetrenie udalostí, ktoré sa uskutočnili
bezprostredne v deň zápasu a pred ním, keďže hosťujúci klub učinil kroky, ktoré nie sú v súlade
so Súťažným poriadkom a nesúhlasí so zamietavým stanoviskom SK SVF podľa článku 27. bodu 5,
keď si myslia, že boli porušené Športovo technické dokumenty. V závere odvolateľ žiada dôkladne
prešetriť doložené zdravotné dokumenty zo strany VK Slávia Svidník, taktiež výmenný poukaz lekára,
na ktorom by mala byť uvedená diagnóza a predpokladaná doba neschopnosti výkonu športovej
činnosti.
Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej aj ako „Arbitrážna komisia“) na základe
podaného odvolania preskúmala celý spisový materiál, a to najmä ale nie len Námietku voči
neodohraniu stretnutia EM 25, Rozhodnutie SK SVF č. 5-18-19 KN, Odvolanie voči rozhodnutiu SK
SVF č. 5-18-19 a Potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti hráčov TJ Slávia Svidník.
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Na podklade uvedeného prieskumu došla k záveru, že rozhodnutie SK SVF č. 518-19 KN zo dňa
29. októbra 2018 je správne po stránke obsahovej ako aj formálnej. Skutočnosti na základe ktorých
prvostupňový orgán rozhodol sú jasne a bez akýchkoľvek pochybností uvedené v preskúmavanom
rozhodnutí SK SVF č. 5-18-19 KN. Odôvodnenie rozhodnutia obsahuje správny a logický výklad
pravidiel a postupov na základe ktorých konajúci orgán dospel k správnemu rozhodnutiu.
Dôkazy o správnosti napadnutého rozhodnutia vyplývajú z priloženého spisového materiálu,
a to konkrétne doklady o zdravotnej nespôsobilosti 9 hráčov TJ Slávia Svidník ako aj uvedenie počtu
hráčov na súpiske TJ Slávia Svidník. Napadnuté rozhodnutie ďalej vychádza zo správneho výkladu
Športovo technických dokumentov, hlavne Súťažného poriadku volejbalu (SPV), a to čl. 27. bod. 1, 2
a 5.
Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie sa s prvostupňovým rozhodnutím v celom
rozsahu stotožňuje a na potvrdenie jeho správnosti v krátkosti uvádza:
Podstatou podania odvolateľa z 13.11.2018 proti rozhodnutiu SK SVF č. 5-18-19 KN zo dňa
29. októbra 2018 je skutočnosť, že spochybňuje dôveryhodnosť predložených dokladov o zdravotnej
spôsobilosti hráčov VK Slávia Svidník a žiada Arbitrážnu komisiu o dôkladné prešetrenie doložených
zdravotných dokumentov zo strany VK Slávia Svidník, taktiež výmenný poukaz lekára, na ktorom by
mala byť uvedená diagnóza a predpokladaná doba neschopnosti výkonu športovej činnosti...“
Uvedenú námietku vyhodnotila Arbitrážna komisia ako zjavne nedôvodnú, a to aj na základe
skutočnosti, že predložené doklady pochádzajú celkovo od 8 rôznych ošetrujúcich lekárov.
K námietke ich dôveryhodnosti a správnosti Arbitrážna komisia uvádza, že prieskumnú kompetenciu
vo vzťahu k prieskumu dokladov o zdravotnej spôsobilosti nemá Slovenská volejbalová federácia, ani
žiaden jej orgán. Vo výnimočných prípadoch zákonodarca umožnil tento prieskum na podnet
konajúceho súdu v Trestnom konaní a to na základe zákonnej licencie, ktorú upravuje zákon
č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. V žiadnom prípade však nemožno porovnávať kompetencie
Slovenskej volejbalovej federácie a jej orgánov s kompetenciami súdov zaradených v sústave
všeobecných súdov Slovenskej republiky. Na účely tohto konania je potrebné vystavené doklady
o zdravotnej spôsobilosti hráčov VK Slávia Svidník považovať za verejnú listinu a tak ju aj hodnotiť.
Tieto doklady tak v spojitosti s ostatnými skutočnosťami prezentovanými v spise predstavujú
dostatočný podklad pre odklad zápasu.
Celkovo odvolateľ uvádza, že žiada prešetriť okolnosti, ktoré predchádzali neuskutočneniu stretnutia
ale ani on sám (okrem skutočnosti, že napáda dôveryhodnosť dokladov o zdravotnej spôsobilosti)
neuvádza skutočnosti, ktoré by mali byť v rozpore so Súťažným poriadkom volejbalu. Ostatné
všeobecne formulované námietky odvolateľa tak Arbitrážna komisia vyhodnotila ako nedôvodné.
Na základe vyššie uvedeného Arbitrážna komisia rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Odvolaciu komisiu SVF v súlade so znením
Súťažného poriadku čl. 28, bod 10, kde Dozornú radu SVF nahradila Odvolacia komisia SVF.
Podanie odvolania nemá odkladný účinok k doposiaľ vydaným rozhodnutiam vo veci.
V Bratislave dňa 26. novembra 2018.

............................................................
Martin Kraščenič za AK SVF
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