SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ

TO :
Štefan Valkovič
Dlhá 2044/19A
953 01 Zlaté Moravce
stefan.valkovic@gmail.com
Volejbalový klub VKP SPU Nitra
Pavol Zámečník
Mikovíniho 20
949 01 Nitra
zamecnik.pavol@gmail.com

FEDERÁCIA

TO :

Slovenská volejbalová federácia
Ľubo Stražay, súťažný riaditeľ SVF
Junácka 6
832 80 Bratislava
strazay@svf.sk

OZNÁMENIE

Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "AK SVF" ) na svojom neverejnom
zasadnutí vo veci námietky rozhodcu Štefan Valkovič voči prehláseniu Volejbalového klubu VKP SPU
Nitra k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky voči
rozhodcom,
takto rozhodla:
AK SVF oznamuje, že námietku rozhodcu Štefana Valkoviča voči prehláseniu Volejbalového klubu VKP
SPU Nitra k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky voči
rozhodcom nebude prejednávať a oznamuje ukončenie procesu pre nesplnenie formálnych
podmienok.

Odôvodnenie:

1.
Rozhodca Štefan Valkovič podal námietku voči prehláseniu Volejbalového klubu VKP SPU
Nitra k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky voči
rozhodcom s odôvodnením, že klub má voči nemu záväzok vo výške 15.10 EUR za nevyplatené
odmeny rozhodcu za súťažný ročník 2019/2020. Rozhodca z tohto dôvodu navrhol postupovať podľa
Smernice pre štart družstiev v súťažiach SVF. Rozhodca podal námietku dňa 3.8.2020 elektronickom
spôsobom. Námietku rozhodcu podala v jeho mene Asociácia Volejbalových rozhodcov (AVR). AVR
podala námietku ako hromadnú, spoločne za 6 rozhodcov, so sprievodným mailovým textom,
s doložením písomnej Námietky, faktúr jednotlivých rozhodcov a uhradením jedného poplatku vo
výške 66,- EUR. Na základe dopytu AK SVF na AVR, z dôvodu, že za každý subjekt, ktorý podáva
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námietku voči štartu klubu, je nutné zaplatiť poplatok vo výške 66,- EUR, AVR oznámila, že
predmetný uhradený poplatok sa týka rozhodcu PaedDr. Peter Toman. Rozhodca teda k podanej
námietke nepriložil doklad potvrdzujúci úhradu správneho poplatku 66,- EUR.
2.
Arbitrážna komisia SVF (ďalej ako AK SVF) na základe podanej námietky preskúmala celý
spisový materiál, a na podklade uvedeného prieskumu došla k záveru, že námietku rozhodcu Štefana
Valkoviča nebude prejednávať a zúčastneným subjektom oznámi ukončenie procesu pre nesplnenie
formálnych podmienok.
3.
Podľa ustanovení Smernice pre štart družstiev v súťažiach SVF:
Článok I
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.
Článok II:
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.
4.
K podanej námietke rozhodcu Štefana Valkoviča nebol pripojení doklad o úhrade správneho
poplatku.
V mene subjektu môže podať námietku iná osoba, čo bolo v tomto prípade AVR. Nejde
o nárok AVR, ale o samostatný nárok každého rozhodcu (odmena sa vypláca rozhodcovi, nie AVR).
Hromadnú námietku je možné podať. Avšak o každom nároku každého subjektu je nutné rozhodovať,
posudzovať, samostatne. Preto každý subjekt, ktorý si uplatňuje nárok, musí uhradiť poplatok 66,EUR. Smernica pre štart družstiev v súťažiach SVF uvádza pojem „subjekt“, teda gramaticky jednotné
číslo.
V tomto momente nejde ešte o posudzovanie nároku, ale o splnenie predpokladov začatia
konania pred AK SVF, pretože Smernica pre štart družstiev v súťažiach SVF vyslovene ako formálnu
podmienku pre začatie konania Arbitrážnou komisiou ukladá spolu s námietkou doložiť doklad
preukazujúci zaplatenie poplatku.
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Vzhľadom na nesplnenie obligatórnych náležitostí – chýbajúci doklad o úhrade správneho
poplatku za námietku – AK SVF nemôže námietku prerokovať, ale bez meritórneho prejednania
oznamuje ukončenie procesu pre nesplnenie formálnych podmienok.
Na základe vyššie uvedeného Arbitrážna komisia rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto 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.

v Bratislave, dňa 7.8.2020

............................................
JUDr. Roman Heinrich
Predseda AK SVF

............................................
JUDr. Miroslav Chlipala
Podpredseda AK SV
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