
ROZHODNUTIE KOMISIE PRE RIEŠENIE SPOROV SKrZ č. 03/2018 

 

1. Klub, osoba podávajúca podnet na komisiu pre riešenie sporov: 

- SKATING SPORTS Prešov o. z., Sázavského 1, 080 01 Prešov 

 

2. Klub, osoba, rozhodnutie podané na podnet pre riešenie sporu: 

- Rozhodnutie TK SKrZ zo dňa 26. 09. 2018 k prestupom pretekárov z KK Kraso 

Prešov do SKATING SPORTS Prešov o. z. 

 

3. Dátum podania podnetu: 

- 15. 10. 2018 zaslané emailom prostredníctvom sekretariátu SKrZ 

 

4. Zloženie komisie pre riešenie sporov: 

- JUDr. Ondášová Katarína 

- JUDr.  Ridošková Andrea 

- Miháľ Pavel – ospravedlnený - PN 

 

Výsledok riešenia komisie pre riešenie sporov: 

 

1. Komisia pre riešenie sporov dospela k názoru: 

TK pri rozhodovaní o uvedených prestupoch pretekárov Petra Antola, Olívii Jarkovskej 

a Emy Kandrovej, nepostupovala v zmysle Prestupového poriadku, Sadzobníka 

poplatkov  SKrZ ani v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. KRS má za to, že 

rozhodnutia TK SKrZ  sú v rozpore aj s Etickým kódexom SKrZ.  

 

2. Komisia pre riešenie sporov  rozhodla: 

Prestupy pretekárov Petra Antola, Olívie Jarkovskej a Emy Kandrovej schvaľuje, 

v zmysle Prestupového poriadku Slovenského krasokorčuliarskeho Zväzu, Čl. III. bod 

a), po zaplatení výchovného v zmysle Sadzobníka poplatkov Slovenského 

krasokorčuliarskeho Zväzu nasledovne:  

Peter Antol – kategória Starší žiaci:  332,- Eur 

Olívia Jarkovská – kategória Nádeje dievčatá 8:  0,- Eur 

Ema Kandrová – kategória Nádeje dievčatá 8:  0,- Eur 



 

3. Odôvodnenie: 

a) V zmysle Námietok SKATING SPORTS Prešov o. z., TK porušila a nedodržala platné 

smernice SKrZ – Prestupový poriadok, Sadzobník poplatkov a Etický kódex, 

nedodržala Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. pri rozhodovaní o uvedených 

prestupoch. Kraso Prešov o. z. prestupy uvedených pretekárov schválil s podmienkou 

zaplatenia hmotných a nehmotných investícií klubu nad rámec mesačného poplatku. 

Kraso Prešov o. z. na vyžiadanie Komisie pre riešenie sporov, nepredložil (nezaslal) 

vyúčtovanie hmotných a nehmotných investícií, ktoré si v žiadostiach o prestupy 

vyčíslil. SKATING SPORTS Prešov o. z. na vyžiadanie Komisie pre riešenie sporov 

o zaslanie vyúčtovania hmotných a nehmotných investícií medzi Kraso Prešov o. z. 

a SKATING SPORTS Prešov o. z. zaslal vyjadrenie, že žiadne vyúčtovanie nikdy nebolo 

zaslané a prvý krát sa o tejto požiadavke dozvedeli až po ich vyčíslení v žiadostiach 

o prestup.  

Nakoľko v Slovenskej republike platí princíp nadradenosti právnych noriem – zákona 

nad všeobecne záväznými právnymi predpismi a smernicami, treba sa držať 

nasledovného:  

V zmysle Zák. č. 440/2015 Z. z., § 5, ods. 4 

„Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou 

odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny 

vzťah športovca k športovému 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. Nároky športového klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou 

športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu tým nie sú 

dotknuté. Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou 

odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. 

Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového 

klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti 

športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového 

zväzu a v rovnakej dĺžke.“ 

 

Športovci o ktorých prestupoch sa jedná nikdy nemali uzatvorenú zmluvu o 

profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zmluvu 

o príprave talentovaného športovca ani dohodou o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru. 

 

Na doplnenie: v dôvodovej správe Zákona o športe sa k § 5 uvádza nasledovné: 

„Návrh zákona o športe zavádza normatívne nové, zásadné zákonné pravidlo možnosti 

zmeny klubovej príslušnosti športovca, ktorá je závislá jedine od rozhodnutia konkrétneho 

športovca. Takáto úprava je snahou o zabránenie nekalých 



 


