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Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu 

Č. AR 2/2018                                                                                                                            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 neschválení prestupu Tomáša Timoranského, narodeného 8. 1. 1993 z Atletického klubu 

Slávia UK Bratislava do AO TJ Slávia STU Bratislava tak, že v súlade s článkom 16 a článkom 12, ods. 1 

Prestupového poriadku 

o d v o l a n i e      z a m i e t a 

a potvrdzuje rozhodnutie VV SAZ o zamietnutí prestupu Tomáša Timoranského. 

 

Odôvodnenie 

Dňa 27. 3. 2018 podal Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava odvolanie voči rozhodnutiu VV SAZ 

o neschválení prestupu Tomáša Timoranského v prestupovom období jar 2018 z Atletického klubu Slávia 

UK Bratislava do AO TJ Slávia STU Bratislava. Odvolanie bolo doručené elektronickou poštou predsedovi 

AK SAZ dňa 28. 3. 2018.  

V odvolaní sa uvádza, že AO TJ Slávia STU Bratislava dňa 10. 2. 2018 vytvoril a odsúhlasil žiadosť na zmenu 

klubovej príslušnosti Tomáša Timoranského v počítačovej aplikácii Membery. Dňa 11. 2. potvrdil v tejto 

aplikácii Tomáš Timoranský svoj záujem o zmenu klubovej príslušnosti. 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. Tým v prestupovom termíne 1. – 

16. februára boli splnené podmienky na ohlásenie prestupu. Materský klub AK Slávia UK Bratislava 

prostredníctvom aplikácie Membery dňa 12. 2. uviedol, že prestup zamieta. Toto stanovisko 19. 2. 

prostredníctvom e-mailu korigoval tak, že s prestupom súhlasí s podmienkou úhrady výchovného vo výške 

3000 eur, čo je síce v súlade s prestupovým poriadkom, ale v rozpore s paragrafom 15, ods. 4 Zákona č. 



440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa výchovné uhrádza do dovŕšenia 23 

rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 

športu. Keďže Tomáš Timoranský má 25 rokov a profesionálnu zmluvu neuzavrel, požadovaná úhrada 

výchovného je v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily – zákonom. Preto AO TJ Slávia STU žiada 

schváliť prestup Tomáša Timoranského bez výchovného. Na podporu svojich tvrdení doložil AO TJ Slávia 

STU Bratislava k odvolaniu prílohy, ktorými zdokumentoval uvádzané skutočnosti.  

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 (Tomáš Timoranský 

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 navrhla VV SAZ prestup neschváliť z dôvodu neuhradenia výchovného, čo aj VV 

SAZ akceptoval. 

AR SAZ preskúmala postup zainteresovaných pri prestupe, pričom konštatuje: 

Pôvodné stanovisko AK Slávia UK Bratislava i jeho zmena z 19. 2. boli oznámené v predpísanom termíne 

do 5. marca (článok 9 Prestupového poriadku), do ktorého môže materský klub zaujať svoje stanovisko 

k prestupu. Zmenené stanovisko však (na rozdiel od pôvodného stanoviska materského klubu) nebolo 

oznámené spôsobom predpísaným v článku 8, ods. 1 (pomocou ISA), preto je táto zmena neplatná 

a v platnosti zostáva pôvodný nesúhlas materského klubu s prestupom. Z tohto dôvodu už na rozhodnutie 

AR SAZ nemá vplyv výchovné, ktoré nebolo požadované v súlade s článkom 18 ods. 7 (výchovné sa žiada 

na formulári „Žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti“ v ISA), ani ustanovenie paragrafu 15, ods. 4 zákona o 

športe, podľa ktorého sa po dovŕšení 23 rokov výchovné nevypláca, ak športovec do tohto veku neuzavrel 

profesionálnu zmluvu. Avšak vo veci výchovného je potrebné zosúladiť Prestupový poriadok so zákonom 

o športe. 

Na základe uvedeného AR SAZ po elektronickom hlasovaní potvrdila rozhodnutie VV SAZ o neschválení 

prestupu, dôvodom neschválenia ale nie je neuhradenie výchovného, ale nesúhlas materského klubu. 

 

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 


