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Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu 

Č. AR 3/2018                                                                                                                            V Bratislave, 26. 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 5, ods. 5 Smernice SAZ č. 5/2018 (ďalej len 

„Hosťovací poriadok“) ako príslušný orgán SAZ 

r o z h o d l a 

o odvolaní Atletického klubu Danica Zvolen proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“)  

o schválení hosťovania Richarda Kajtora, narodeného 14. 9. 2002, zo Športového klubu mesta Dudince 

za Atletický klub Danica Zvolen na majstrovstvách SR tak, že v súlade s článkom 5, ods. 5 Hosťovacieho 

poriadku 

p o t v r d z u j e 

rozhodnutie VV SAZ a odvolanie AK Danica Zvolen zamieta. 

 

Odôvodnenie 

Dňa 20. 4. 2018 poslala Danica Sokolíková, štatutárka Atletického klubu Danica Zvolen predsedovi AR SAZ 

e-mail, v ktorom požiadala o zmenu povoleného hosťovania Richarda Kajtora zo Športového klubu mesta 

Dudince do Atletického klubu Danica Zvolen tak, aby sa povolené hosťovanie na rok 2018 na 

majstrovstvách SR zmenilo na hosťovanie v oblastných súťažiach. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že pri 

podávaní žiadosti v elektronickom systéme Membery omylom nesprávne požiadala o hosťovanie 

pretekára v súťažiach družstiev na majstrovstvách SR namiesto zamýšľaného hosťovania v oblastnej súťaži 

Stredoslovenského atletického zväzu. Na svoj omyl prišla až 20. 4., v posledný možný deň na podanie 

odvolania.  

Predseda AR SAZ v ten istý deň preposlal zostávajúcim štyrom členom AR SAZ podaný e-mail, pričom 

vyslovil názor, že napriek tomu, že formálne e-mail nebol zaslaný ako odvolanie, podľa jeho obsahu by sa 

mal za odvolanie považovať a vyzval zostávajúcich štyroch členov AR SAZ, aby vyslovili svoj názor k veci 

elektronickým hlasovaním. 

AR SAZ posúdila podnet AK Danica Zvolen a konštatuje, že VV SAZ pri svojom rozhodovaní o povolení 

hosťovania neporušil žiadne predpisy, keď podanej žiadosti AK Danica Zvolen o hosťovanie atléta v súťaži 



družstiev na majstrovstvách SR vyhovel. Vzhľadom na to, že Richard Kajtor je šprintér a prekážkar a jeho 

hosťovanie v súťaži družstiev vytrvalcov na majstrovstvách SR dospelých je nepravdepodobné, uznal, že 

pri podávaní žiadosti o hosťovanie došlo zrejme k omylu, podobne ako v prípade formálne schváleného 

hosťovania Jakuba Mihaľka za AK Danica Zvolen, ktorý vzhľadom na svoj žiacky vek v súťaži družstiev 

dospelých na majstrovstvách SR aj tak nemôže vôbec štartovať. Napriek tomu AR SAZ podanému 

odvolaniu nevyhovela, nakoľko dodatočná žiadosť o zmenu charakteru hosťovania bola podaná po 

termíne 9. apríl, ktorý je stanovený článkom 3, ods. 1, i článkom 5, ods. 1 Hosťovacieho poriadku. 

Vzhľadom na zmeškanie termínu AR SAZ po elektronickom hlasovaní rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je konečné a odvolanie proti nemu nie je možné podať. 

 

                                                                                                                                   

Marián Kalabus,                         

predseda AR SAZ 


