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Disciplinárna komisia 

Bajkalská 7 A 
831 04 Bratislava 

 
       Vážený pán 
       Ľuboslav Gargula 
 
 
  
        V Banskej Bystrici 18.5.2016 
 

Vec: Stanovisko k podnetu p. Ľuboslava Gargulu zo 6.5.2016  
 
Disciplinárna komisia SAZ prerokovala Váš podnet na disciplinárne konanie voči 
pretekárkam AK Slávia UK Bratislava  Natálii Lipkovej a Sáre Poliakovej za porušenie  
smernice  PRESTUPOVÝ PORIADOK SAZ  a voči organizačnej komisii, ktorá tento prestup 
schválila.  
 
Disciplinárna komisia SAZ sa oboznámila so všetkými podstatnými okolnosťami prestupu.   
Natália Lipková a Sára Poliaková , prestupovali z UKBLA do STUBA. Hlásili prestup už na jeseň 
2015, Organizačná komisia SAZ prestup neschválila pre nesúhlas materského oddielu UKBLA. Čiže 
prestup sa na jeseň 2015 neuskutočnil (nezrealizoval). Riadny prestup pretekárok sa zrealizoval 
až na jar 2016. 
Podľa článku 3 Prestupového poriadku SAZ ohlásiť prestup môže pretekár, ak od jeho posledného 
zrealizovaného prestupu uplynul najmenej 1 rok - čiže tým, že prestup menovaných pretekárok sa 
na jeseň 2015 nezrealizoval pre nesúhlas materského oddielu, toto porušené nebolo. V smernici 
sa síce hovorí o lehote 1 roka pri ohlásení prestupu, ale vo vzťahu k zrealizovanému prestupu. 
Iné by bolo, keby pretekárky riadne prestúpili na jeseň 2015, a na jar 2016 by ohlásili, že chcú 
prestupovať opäť - to už by bolo porušenie Prestupového poriadku SAZ a následne dôvod na ich 
disciplinárne riešenie. 
Článok 13  Prestupového poriadku SAZ, hovorí o opakovanom prestupe - ak by pretekárky chceli 
prestúpiť, aj keď ich materský oddiel by s tým nesúhlasil - tam sa hovorí tiež o 1 roku. 
V tomto prípade sa nejedná o opakovaný prestup pretekárok, nakoľko bol ich prestup schválený až na 
jar 2016, je tam uvedená suma výchovného, čiže v tomto prípade ide o riadny prestup pretekárok s 
podmienkou zaplatenia výchovného (čl.13 ods.1 písm.e) Prestupového poriadku SAZ). Čiže kluby sa 
asi dohodli na výchovnom a UKBLA v nasledujúcom prestupovom období súhlasila s ich odchodom s 
podmienkou úhrady výchovného. 
 

Stanovisko DK SAZ: 

Nie je dôvod na disciplinárne konanie voči organizačnej komisii SAZ a pretekárkam 
Natálii Lipkovej a Sáre Poliakovej.    
 

 



 

Poučenie o opravnom prostriedku: 
Podľa článku 29, odsek 2 Disciplinárneho poriadku SAZ môžete proti tomuto rozhodnutiu 
podať písomné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia cestou Disciplinárnej komisie SAZ, 
za podmienok stanovených Disciplinárnym poriadkom SAZ. 
 

S pozdravom 

      Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,   
                            predseda Disciplinárnej komisie SAZ 
 
Na vedomie: 
Ing. Vladimír Gubrický, gen. sekretár SAZ 
Organizačná komisia SAZ 


