ZÁPISNICA o zasadnutí Orgánu pre riešenie sporov SLA
konanom dňa 29.09.2017 v Banskej Bystrici.

Predmet konania: Žiadosť SKI CLUB 2003 BREZNO o prešetrenie prestupov.

P r í t o m n í : JUDr. Roman Reištetter (predseda), Peter Hermély (podpredseda), Matin Jánoška
(člen)
P r i z v a n í p r í t o m n í : Ing.Radovan Cagala (gen.sek.SLA)
(príloha – prezenčná listina)
Orgán pre riešenie sporov SLA bol zvolaný na základe návrhu na začatie sporového konania
zo dňa 18.05.2017, ktorý bol podaný generálnym sekretárom Slovenskej lyžiarskej asociácie ( ďalej
len „SLA“) . Predmetom konania je odvolanie klubu SKI CLUB 2003 BREZNO (reg.č. 158) proti
rozhodnutiu SLA o prestupe 14 členov do klubu Ski Club Brezno (reg.č. 217).
Prítomní členovia Orgánu pre riešenie sporov sa oboznámili s priloženou dokumentáciou
prípadu, a to predovšetkým:
1./ prehľad písomnej komunikácie SLA s predmetnými stranami
2./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.02.2017
3./ odpoveď SLA zo dňa 16.02.2017
4./ informácia od Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.03.2017
5./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 15.03.2017
6./ odpoveď SLA zo dňa 28.3.2017
7./ žiadosť/odvolanie Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 10.04.2017
8./ informácia SLA zo dňa 19.04.2017
9./ stanovisko Ski Clubu Brezno zo dňa 04.05.2017
10./ evidenčný list Ski Clubu Brezno 2003
11./ evidenčný list Ski Clubu Brezno, prestupové tlačivá, čestné prehlásenia
12./ návrh na začatie konania zo dňa 18.05.2017
13./ Sporový poriadok SLA

14./ Registračný, licenčný a prestupový poriadok SLA
15./ Zákon o športe č.440/2015 v Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 354/2016 Z.
Následne prebehlo šetrenie prípadu a diskusia členov orgánu k prípadu, pričom bol vo veci
vypočutý gen. sekretár SLA, Ing.Radovan Cagala, ktorý zotrval na doterajších písomných vyjadreniach
SLA.
Po zhodnotení všetkých dostupných informácií bolo jednohlasne členmi Orgánu prijaté nasledovné
uznesenie:
Uznesenie
Orgán pre riešenie sporov Slovenskej lyžiarskej asociácie v zložení predseda JUDr. Roman
Reištetter, podpredseda Peter Hermély a člen Martin Jánoška vo veci žiadosti SKI CLUB 2003
BREZNO na svojom zasadnutí konanom dňa 29.09.2017, takto
rozhodol
Prestup osôb :
1./ Blašková Tereza – r.č.3788
2./ Duhanová Laura – r.č.3788
3./ Frgelcová Viktória – r.č.4027
4./ Genda Aurel - r.č.6146
5./ Gonosová Lucia - r.č.4992
6./ Holišík Juraj - r.č.391
7./ Holišíková Zuzana - r.č.3591
8./ Kožiak Peter - r.č.5564
9./ Kožiaková Olívia - r.č.5565
10./ Mutišová Alexandra - r.č.4879
11./ Šuleková Alexandra – r.č.3789
12./ Tain Matej - r.č.4330
13./ Tain Miroslav - r.č.4332
14./ Tainová Eva - r.č.4335
zo Ski Club Brezno 2003 (reg.číslo 158) do Ski Club Brezno (reg.číslo 217) zo dňa 20.12.2016
v sezóne 2016/2017 bol vykonaný v súlade s Registračným, licenčným a prestupovým poriadkom
Slovenskej lyžiarskej asociácie ako aj so Zákonom o športe č. 440/2015.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici 29.09.2017
JUDr. Roman Reištetter
Predseda Orgánu pre riešenie sporov SLA

Uznesenie

Orgán pre riešenie sporov Slovenskej lyžiarskej asociácie v zložení predseda JUDr.
Roman Reištetter, podpredseda Peter Hermély a člen Martin Jánoška vo veci žiadosti SKI
CLUB 2003 BREZNO na svojom zasadnutí konanom dňa 29.09.2017, takto

rozhodol
Prestup osôb :
1./ Blašková Tereza – r.č.3788
2./ Duhanová Laura – r.č.3788
3./ Frgelcová Viktória – r.č.4027
4./ Genda Aurel - r.č.6146
5./ Gonosová Lucia - r.č.4992
6./ Holišík Juraj - r.č.391
7./ Holišíková Zuzana - r.č.3591
8./ Kožiak Peter - r.č.5564
9./ Kožiaková Olívia - r.č.5565
10./ Mutišová Alexandra - r.č.4879
11./ Šuleková Alexandra – r.č.3789
12./ Tain Matej - r.č.4330
13./ Tain Miroslav - r.č.4332
14./ Tainová Eva - r.č.4335
zo Ski Club Brezno 2003 (reg.číslo 158) do Ski Club Brezno (reg.číslo 217) zo dňa
20.12.2016 v sezóne 2016/2017 bol vykonaný v súlade s Registračným, licenčným
a prestupovým poriadkom Slovenskej lyžiarskej asociácie ako aj so Zákonom o športe č.
440/2015.
Odôvodnenie
Na základe návrhu na začatie sporového konania generálneho sekretára Slovenskej
lyžiarskej asociácie, Ing. Radovana Cagalu, zo dňa 18.05.2017 začal Orgán pre riešenie
sporov Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len „sporový orgán“) konať. K návrhu bola
priložená dokumentácia, s ktorou sa sporový orgán oboznámil, a to :

1./ prehľad písomnej komunikácie SLA s predmetnými stranami
2./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.02.2017
3./ odpoveď SLA zo dňa 16.02.2017
4./ informácia od Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.03.2017
5./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 15.03.2017
6./ odpoveď SLA zo dňa 28.3.2017
7./ žiadosť/odvolanie Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 10.04.2017
8./ informácia SLA zo dňa 19.04.2017
9./ stanovisko Ski Clubu Brezno zo dňa 04.05.2017
10./ evidenčný list Ski Clubu Brezno 2003
11./ evidenčný list Ski Clubu Brezno, prestupové tlačivá, čestné prehlásenia
12./ návrh na začatie konania zo dňa 18.05.2017
13./ Sporový poriadok SLA
14./ Registračný, licenčný a prestupový poriadok SLA
15./ Zákon o športe č.440/2015 v Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 354/2016 Z.
Po oboznámení sa s dokumentáciou a porade členov sporového orgánu, boli zistené
nasledovné skutočnosti.
Dňa 20.12.2016 došlo k prestupu osôb Blašková Tereza, Duhanová Laura, Frgelcová
Viktória, Genda Aurel, Gonosová Lucia, Holišík Juraj, Holišíková Zuzana, Kožiak Peter,
Kožiaková Olívia, Mutišová Alexandra, Šuleková Alexandra, Tain Matej, Tain Miroslav,
Tainová Eva zo SKI CLUB BREZNO 2003 (reg.číslo 158) do Ski Club Brezno (reg.číslo
217). Uvedený prestup napadol predseda klubu SKI CLUB BREZNO 2003 Ing. Slavomír
Kupčok, ktorý prestup namietol, keďže prebehol bez jeho súhlasu. Po vysvetlení situácie zo
strany SLA prípisom nazvaným Písomné rozhodnutie o prestupe zo dňa 28.03.2017, zaslal
predseda klubu Ing. Kupčok asociácii odvolanie voči prestupu zo dňa 10.04.2017. V odvolaní
okrem iného uviedol, že žiadosti o prestupy nepodpísal, ani s nimi nesúhlasil. Uvádza, že
ohľadne prestupov ho oslovila iba p. Kožiaková, kde s prestupom Petra Kožiaka súhlasil a, že
prestup Olívie Kožiakovej podmienil vrátením materiálnych vecí. Ďalej uvádza, že iní
členovia ho na prestup neoslovili a teda k prestupom nevyslovil svoj súhlas. Zároveň predložil
u športovcov Duhanová Laura, Frgelcová Viktória, Genda Aurel, Gonosová Lucia, Kožiaková
Olívia, Tain Matej, Dohodu o amatérskej príprave športovca. Namietal porušenie

Registračného, licenčného a prestupového poriadku Slovenskej lyžiarskej asociácie a žiadal
predmetné prestupy zrušiť.
K uvedenému odvolaniu a priloženým dokumentom sa vyjadril Ski Club Brezno, ktorý
v stanovisku zo dňa 04.05.2017 uviedol, že žiadnu dohodu o amatérskej príprave športovca
ani inú dohodu o príprave športovca v klube zákonní zástupcovi športovcov nikdy
nepodpisovali. Podpísali iba základnú prihlášku do klubu, ktorej súčasťou nikdy nebola
uvedená dohoda.
Registračný, licenčný a prestupový poriadok Slovenskej lyžiarskej asociácie:
Článok 5 bod 8 – Športovec má právo vybrať si klub, v ktorom bude vykonávať šport. Toto
právo športovca je obmedzené, ak:
a) trvá právny vzťah športovca k materskému klubu založený zmluvou o profesionálnom
vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave
talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
b) športový klub, ktorý si športovec vybral, t.j. nový klub, s registráciou športovca nesúhlasí.
Článok 5 bod 9 - Zmena klubovej príslušnosti nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani
iným plnením medzi klubmi, to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k materskému klubu
založený zmluvou o profesionálním vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní
športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru.
Článok 5 bod 10 - Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou
odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu.
Článok 7 bod 3 - Na nesúhlas materského klubu sa neprihliada a prestup sa zrealizuje podľa
bodu 1. tohto článku, ak športovec nemá zmluvný vzťah s materským klubom založený
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu,
zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru.
Sporový orgán po oboznámení sa s predloženými prihláškami a dohodami
o amatérskej príprave športovca konštatuje, že tieto dohody nemajú príslušné náležitosti
a predovšetkým nie sú riadne podpísané. Z predložených dokladov je zrejmé, že tieto nemohli
tvoriť jednu súčasť, pretože na prvej strane je prihláška do klubu podpísaná poväčšine iba
zákonným zástupcom a klubom, pričom ide len o prihlásenie športovca do klubu. Uvedený
dokument možno považovať za platný. Na druhej strane prihlášky je už však úplne iný
dokument, a to dohoda o amatérskej príprave športovca, ktorý však na danej druhej strane nie
je ani datovaný ani podpísaný. Možno uveriť tvrdeniami zákonných zástupcov, že podpisovali
iba prihlášku za deti, ktorej nikdy nebola súčasťou žiadna dohoda. Nemožno uznať, že dohoda
bola súčasťou prihlášky, keďže ide o úplne iný dokument, s inými predovšetkým právnymi
následkami. Naviac, ak by išlo o jeden dokument, tak by tento mal byť podpísaný za konci
dokumentu, teda za dohodou a nie pred ňou ešte na prihláške. Podpísaním prihlášky dané

osoby len deklarovali ich záujem o prihlásenie sa do klubu a nie aj podpísanie dohody.
Uvedené považuje sporový orgán skôr za umelo vytvorený dokument, ktorého pravosť a
legálnosť nie je potvrdená pečiatkou notára, keďže tento iba osvedčil, že táto listina súhlasí
s predloženým originálnom v počte 2 strán.
Vzhľadom na uvedené má sporový orgán za to, že žiadna zmluva v zmysle čl. 5 bod 8
písm. a ) Registračného, licenčného a prestupového poriadku SLA podpísaná nebola a preto
sa na nesúhlas klubu voči prestupu neprihliada zmysle čl. 7 bod 3 daného poriadku a preto
boli vykonané prestupy v súlade s Registračným, licenčným a prestupovým poriadkom
Slovenskej lyžiarskej asociácie ako aj so Zákonom o športe č. 440/2015.
Na základe uvedených skutočností a zisteného skutkového stavu sporový orgán
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti uznesenia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2017

JUDr. Roman Reištetter
predseda Orgánu pre riešenie sporov SLA

Uznesenie doručiť :
1/ Sekretariát SLA
2/ Ski Club Brezno 2003
3/ Ski Club Brezno

Slovenská lyžiarska asociácia
Orgán pre riešenie sporov
Karpatská 15
058 01 Poprad

Poprad 18.05.2017

Vec: Návrh na začatie sporového konania.
Týmto žiadam, predsedu Orgánu pre riešenie sporov Slovenskej lyžiarskej asociácie o začatí konania
vo veci sporu medzi organizačnou zložkou Ski Club Brezno (reg.číslo 217) a organizačnou zložkou Ski
Club Brezno 2003 (reg.číslo 158) vo veci prestupu členov (zmena klubovej príslušnosti).
Ski Club Brezno 2003 namieta proti prestupu nasledovných osôb z tohto klubu do klubu Ski Club
Brezno:
1./ Blašková Tereza – r.č.3788
2./ Duhanová Laura – r.č.3788
3./ Frgelcová Viktória – r.č.4027
4./ Genda Aurel - r.č.6146
5./ Gonosová Lucia - r.č.4992
6./ Holišík Juraj - r.č.391
7./ Holišíková Zuzana - r.č.3591
8./ Kožiak Peter - r.č.5564
9./ Kožiaková Olívia - r.č.5565
10./ Mutišová Alexandra - r.č.4879
11./ Šuleková Alexandra – r.č.3789
12./ Tain Matej - r.č.4330
13./ Tain Miroslav - r.č.4332

14./ Tainová Eva - r.č.4335
Príloha:
1./ prehľad písomnej komunikácie SLA s predmetnými stranami
2./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.02.2017
3./ odpoveď SLA zo dňa 16.02.2017
4./ informácia od Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 06.03.2017
5./ žiadosť Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 15.03.2017
6./ odpoveď SLA zo dňa 28.3.2017
7./ žiadosť/odvolanie Ski Clubu Brezno 2003 zo dňa 10.04.2017
8./ informácia SLA zo dňa 19.04.2017
9./ stanovisko Ski Clubu Brezno zo dňa 04.05.2017
10./ evidenčný list Ski Clubu Brezno 2003
11./ evidenčný list Ski Clubu Brezno, prestupové tlačivá, čestné prehlásenia

S pozdravom
Ing.Radovan Cagala
Generálny sekretár
Slovenská lyžiarska asociácia

