SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ

TO :
Gabriel Chocholák
Kosodrevinová 49
821 07 Bratislava
g.chocholak@gmail.com
Volejbalový klub Prievidza
Peter Štepánek
Mojmírova 196/2
971 01 Prievidza
vkprievidza1115@gmail.com

FEDERÁCIA

TO :

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

ROZHODNUTIE

Arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len "AK SVF" ) na svojom neverejnom
zasadnutí vo veci námietky trénera Gabriela Chocholáka voči prehláseniu Volejbalového klubu VK
Prievidza k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky,
takto rozhodla:
AK SVF uznáva námietku trénera Gabriela Chocholáka voči prehláseniu Volejbalové ho klubu VK
Prievidza k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky, ako
oprávnenú a ukladá klubu VK Prievidza 7 dní na vyrovnanie záväzku vo výške 1.000,- EUR alebo
dosiahnutie zmieru s trénerom Gabrielom Chocholákom, 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 trénerovi sa vracia správny poplatok vo výške 66,- EUR.
Klub VK Prievidza 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.

Odôvodnenie:

1.
Tréner Gabriel Chocholák podal námietku voči prehláseniu Volejbalového klubu VK Prievidza
k prihláške do súťaže na rok 2020/2021 o skutočnosti, že klub nemá žiadne záväzky s odôvodnením,
že klub má voči nemu záväzok vo výške 1.000,- EUR za nevyplatené odmeny za súťažný ročník
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2019/2020 z Trénerskej zmluvy. Tréner z tohto dôvodu navrhol postupovať podľa Smernice pre štart
družstiev v súťažiach SVF. Tréner podal námietku dňa 31.7.2020 elektronickom spôsobom so
sprievodným mailovým textom, s doložením Trénerskej zmluvy, faktúry a bankových prevodov.
Tréner k podanej námietke priložil doklad potvrdzujúci úhradu správneho poplatku 66,- EUR.
2.
Arbitrážna komisia SVF (ďalej ako AK SVF) vyzvala klub VK Prievidza na vyjadrenie sa.
Klub VK Prievidza mailovým podaním zo dňa 8.8.2020 oznámil, že „Áno, máme podlžnosti, čo
si uvedomujeme....čo sa týka Chocholáka, budúci týždeň bude vyriešený jeho dlh.....“.
3.
AK SVF na základe podanej námietky preskúmala celý spisový materiál, a na podklade
uvedeného prieskumu došla k záveru, že námietka trénera Gabriela Chocholáka je dôvodná a klub je
zároveň vyzvaný na vyrovnanie záväzku.
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.
Článok II:
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.
Článok III, bod 1, písm. b):
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
4.
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K podanej námietke trénera Gabriela Chocholáka sa klub VK Prievidza vyjadril tak, že uznáva
nárok trénera a tento hodlá vyrovnať. Klub teda neuviedol žiadne skutočnosti, podľa ktorých by
nárok trénera mal byť neoprávnený.
Na základe vyššie uvedeného Arbitrážna komisia rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže klub, dotknutý námietkou, podať odvolanie na Odvolaciu
komisiu SVF a to písomne 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 Bratislave, dňa 9.8.2020

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

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