SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ

FEDERÁCIA

ROZHODNUTIE

Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "AK SVF" ) na svojom neverejnom
zasadnutí vo veci rozhodnutia AK SVF zo dňa 21.8.2020 ohľadom konania o námietke evidovanej pod
subjektom Ivan Husár voči prehláseniu Volejbalového klubu polície SPU Nitra (ďalej ako VKP SPU
Nitra) k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky,
takto rozhodla:
AK SVF ruší svoje rozhodnutie zo dňa 21.8.2020 ohľadom konania o námietke evidovanej pod
subjektom Ivan Husár voči prehláseniu VKP SPU Nitra k prihláške do súťaže na rok 2020/2021
o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky, a to v celom rozsahu.
AK SVF o podaní zo dňa 2.8.2020 nebude rozhodovať a toto anonymné podanie odkladá.

1.
AK SVF vydala dňa 21.8.2020 rozhodnutie:
AK SVF uznáva námietku funkcionára Ivana Husára voči prehláseniu volejbalového klubu VKP SPU
Nitra k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky, ako
čiastočne oprávnenú a ukladá klubu VKP SPU Nitra 7 dní na vyrovnanie záväzku vo výške 23.800,EUR alebo dosiahnutie zmieru s funkcionárom Ivanom Husárom, s povinnosťou doloženia
písomného dokladu o vyrovnaní záväzku, resp. dosiahnutom zmiere, ktorý bude potvrdený klubom i
namietajúcim a to v uvedenej 7 dňovej lehote na adresu arbitraz@svf.sk.
Namietajúcemu funkcionárovi sa vracia správny poplatok vo výške 66,- EUR.
Klub VKP SPU Nitra je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 66,- € na účet SVF: SK49 0200 0000
0000 0973 3112 v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
AK SVF námietku funkcionára Ivana Husára voči prehláseniu volejbalového klubu VKP SPU Nitra
k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky, ako
neoprávnenú čiastočne zamieta a podaná námietka voči klubu VKP SPU Nitra na vyrovnanie
záväzku vo výške 5.000,- EUR nie je dôvodom nezaradenia klubu VKP SPU Nitra do súťaží SVF
súťažného ročníka 2020-2021.

2.
Klub VKP SPU Nitra podal dňa 9.9.2020 podnet na preskúmanie a opravu pôvodného rozhodnutia vo
veci týkajúcej sa námietky pána Ivana Husára voči štartu klubu VKP SPU Nitra v sezóne 2020-2021
z dôvodu nových skutočností v podobe doručenia pôvodného mailového podania zo dňa 2.8.2020 až
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dňa 9.9.2020 a rozhodovacej praxe Odvolacej komisie SVF (ďalej ako OK SVF) v podobe rozhodnutia
č.1/2020 zo dňa 4.9.2020. Klub VKP SPU Nitra v podnete navrhol, aby AK SVF svoje pôvodné
rozhodnutie zmenila tak, že konanie zastavuje.

3.
AK SVF na základe podaného podnetu preskúmala celý spisový materiál, a na podklade
uvedeného prieskumu došla k záveru, že podnet klubu VKP SPU Nitra je dôvodný, na základe čoho AK
SVF zmenila svoje pôvodné rozhodnutie.

4.
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
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 .

Podľa štatútu Arbitrážnej komisie SVF:
Článok 2:
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.

5.
Konanie, ktoré skončilo rozhodnutím AK SVF zo dňa 21.8.2020 citované v bode 1, sa začalo na
základe mailového podania zo dňa 2.8.2020 (námietky), ktorým subjekt požadoval svoj nárok voči
klubu VKP SPU Nitra vo výške 23.800,- EUR za nevyplatené odmeny za súťažný ročník 2019/2020
z Mandátnej zmluvy a vo výške 5.000,- EUR zo Zmluvy o pôžičke.
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Na základe prieskumu spisu vyšlo najavo, že pri zasielaní tohto podania s prílohami klubu VKP
SPU Nitra dňa 6.8.2020 nebolo technickou chybou klubu zaslané samotné mailové podanie zo dňa
2.8.2020, ale len prílohy daného mailového podania. Klubu VKP SPU Nitra bolo toto mailové podanie
doručené až dňa 9.9.2020 pri osobnom preštudovaní spisu.
Klub VKP SPU Nitra nemohol počas vyjadrovaní sa v zmysle článku II bod 2 a 5 Smernice pre
štart družstiev v súťažiach SVF reagovať na samotné mailové podanie zo dňa 2.8.2020.
Predmetné mailové podanie zo dňa 2.8.2020 je preto pre klub VKP SPU Nitra novou
skutočnosťou, na ktorú nemohol reagovať a nemohol uplatniť procesnú obranu v pôvodnom konaní
pred AK SVF.
Zároveň aj rozhodnutie OK SVF č.1/2020 zo dňa 4.9.2020 je novou skutočnosťou, ktorá
v pôvodnom konaní pre AK SVF nemohla byť použitá.
Okolnosť nedoručenia samotného textu námietky voči štartu klubu v súťaži, je podstatnou
okolnosťou, vzhľadom na nemožnosť procesnej obrany klubu VKP SPU Nitra. Vzhľadom na predmet
rozhodovania, ktorým je účasť a štart klubu v extralige v ročníku 2020-2021, s ktorou sú spojené
mnohé práva a povinnosti, naviazané ďalšie vzťahy (hráči, tréneri, sponzori, partneri, atď.), je
nevyhnutné takúto situáciu považovať za prípad hodný osobitného zreteľa.
V nadväznosti na tieto skutočnosti AK SVF postupom v zmysle čl. 2 bod 7 štatútu Arbitrážnej
komisie SVF podišla k prieskumu svojho pôvodného rozhodnutia.

6.
Mailové podanie zo dňa 2.8.2020, ktoré bolo začiatkom konania pred AK SVF, nie je
podpísané žiadnou osobou, je anonymné. Zároveň nebolo zasielané z mailovej adresy, ktorej
nositeľom by bol pán Ivan Husár, ale z mailovej adresy tinojuraj@gmail.com. Na základe uvedeného
nie je možné stotožniť osobu domnelého namietateľa s podaním.
Z rozhodnutia Odvolacej komisie č.1/2020 zo dňa 4.9.2020 vyplýva, že námietky nepodané
oprávnenou osobou, nie sú dôvodné a takéto konania sa zastavuje.
Len z priložených materiálov (zmluvy, výpisy z bankového účtu), hoci by aj poukazovali, že sa
týkajú pána Ivana Husára, nemožno automaticky vyvodiť, že námietku podal Ivan Husár.
Mailové podanie zo dňa 2.8.2020 neobsahuje ani vytlačený podpis mena „Ivan Husár“.
Ide o anonymné podanie bez identifikácie a najmä bez podpisu oprávnenej osoby.
Z uvedeného dôvodu námietka zo dňa 2.8.2020 nebola podpísaná oprávnenou osobou. Na
takúto námietku nie je možné vôbec prihliadať. Ide o nulitný úkon, na ktorý nie je možné ani
prihliadať a o ktorom nie je možné ani rozhodovať (samotné rozhodnutie sa stáva nulitným).
Na základe uvedeného AK SVF preskúmala svoje pôvodné rozhodnutie a opravila svoje
pôvodného rozhodnutie tak, že pôvodné rozhodnutie zo dňa 21.8.2020 ruší a anonymné podanie
odkladá bez rozhodovania.
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7.
Toto rozhodnutie neznamená, že prípadné nároky nie je možné uplatňovať v občianskoprávnom konaní.
Vzhľadom k tomu, že ide o anonymné podanie, nie je možné o ňom rozhodovať, ale bolo
pristúpené k odloženiu takéhoto podania. Z rovnakého dôvodu nie je možné riešiť ani odvolanie,
keďže anonym nemôže podať ani odvolanie. Toto rozhodnutie je preto zasielané pôvodným
účastníkom na vedomie, aby boli oboznámení o zrušení pôvodného nulitného rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného Arbitrážna komisia rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

v Bratislave, dňa 11.9.2020

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

............................................
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
Podpredseda AK SV

Rozdeľovník:
na vedomie: domnelý namietateľ Ivan Husár, Strelecká 5, 931 01 Šamorín
tinojuraj@gmail.com (prostredníctvom mailovej adresy, prostredníctvom ktorej bolo anonymné
podanie podané)
na vedomie: Volejbalový klub polície SPU Nitra, Pavol Zámečník, Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra,
zamecnik.pavol@gmail.com
na vedomie: Slovenská volejbalová federácia, Ľubo Stražay, súťažný riaditeľ SVF, Junácka 6, 832 80
Bratislava, strazay@svf.sk
na vedomie: Slovenská volejbalová federácia, Sekretariát, Junácka 6, 832 80 Bratislava,
sekretariat@svf.sk
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