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Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu 

Č. AR 1/2018                                                                                                                            V Bratislave, 17. 4. 2018 

 

R O Z H O D N U T I E 

Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu (ďalej len „AR SAZ“), v zmysle článku XII, ods. 1 Stanov 

Slovenského atletického zväzu (ďalej len „SAZ“) a článku 14, ods. 2 Smernice SAZ č. 9/2017 (ďalej len 

„Prestupový poriadok“) ako príslušný orgán SAZ 

r o z h o d l a 

o odvolaní Atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len 

„VV SAZ“)  o schválení prestupu Emy Vitekovej, narodenej 14. 6. 2004 z AO TJ Slávia STU Bratislava do 

Atletického klubu Slávia UK Bratislava tak, že v súlade s článkom 16 a článkom 12, ods. 1 Prestupového 

poriadku 

o d v o l a n i u      v y h o v u j e 

a mení rozhodnutie VV SAZ tak, že prestup Emy Vitekovej  z a m i e t a . 

Zároveň ukladá Sekretariátu SAZ, aby k termínu 20. 4. 2018 zabezpečil spätnú preregistráciu atlétky Emy 

Vitekovej z AK Slávia UK Bratislava do AO TJ Slávia STU Bratislava. 

 

Odôvodnenie 

Dňa 27. 3. 2018 podal AO TJ Slávia STU Bratislava odvolanie voči rozhodnutiu VV SAZ o schválení prestupu 

Emy Vitekovej v prestupovom období jar 2018 z AO TJ Slávia STU Bratislava do AK Slávia UK Bratislava. 

Odvolanie bolo doručené elektronickou poštou predsedovi AK SAZ dňa 28. 3. 2018. V odvolaní sa uvádza, 

že AK Slávia UK Bratislava dňa 12. 2. 2018 vytvoril a odsúhlasil žiadosť na zmenu klubovej príslušnosti Emy 

Vitekovej v počítačovej aplikácii Membery. Dňa 17. 2. potvrdil v tejto aplikácii zákonný zástupca Emy 

Vitekovej záujem atlétky o zmenu klubovej príslušnosti. Keďže v zmysle článku 8, ods. 3 Prestupového 

poriadku sa za ohlásenie prestupu považuje, ak je v prestupovom termíne poverenému správcovi ISA 

doručená e-mailová notifikácia „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“ poslaná do nového atletického 

klubu, schválená atlétom alebo jeho zákonným zástupcom, a teda zákonný zástupca prestupový termín 1. 

– 16. februára nedodržal, materský klub AO TJ Slávia STU sa už k žiadosti z dôvodu zmeškania termínu 

nevyjadroval. Na ich prekvapenie VV SAZ rozhodol, že prestup schvaľuje, čo materský oddiel považuje za 



nesprávny postup, ktorý je v rozpore s platnými predpismi. Zároveň s odvolaním doložil AO TJ Slávia STU 

Bratislava aj prílohy, ktorými podrobne zdokumentoval svoje tvrdenia.  

Predseda AR SAZ dňa 29. 3. preposlal zostávajúcim štyrom členom AR SAZ podané odvolanie. Dňa 31. 3. 

oboznámil Organizačnú komisiu SAZ a ostatných účastníkov prestupového konania (zákonný zástupca Emy 

Vitekovej a AK Slávia UK Bratislava) s podaným odvolaním a umožnil im, aby sa do 10. 4. k podanému 

odvolaniu vyjadrili. V stanovenej lehote zaslala svoje vyjadrenie iba Organizačná komisia SAZ, ktorá 3. 4. 

vo svojom stanovisku informovala, že pri predkladaní zoznamov hosťovaní VV SAZ upozornila v troch 

prípadoch na zmeškaný termín súhlasov atlétov, no VV SAZ hlasovaním rozhodol o povolení aj týchto 

prestupov, podobne, ako to urobil aj v jesennom prestupovom termíne.  

AR SAZ preskúmala postup zainteresovaných pri prestupe, pričom konštatuje, že prestup nebol riadne 

ohlásený v termíne stanovenom v článku 6 a článku 8, ods. 3 Prestupového poriadku, a teda mal byť 

v súlade s článkom 12, ods. 1, písm. c/ zamietnutý.  

Z uvedeného dôvodu AR SAZ elektronickým hlasovaním rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v zmysle článku 17, ods. 3 Prestupového poriadku konečné a odvolanie proti nemu 

nie je možné. 

                                                                                                                                                       

Marián Kalabus,                   

predseda AR SAZ 


