
 
 
 

 

Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu 

Č. AR 6/2018                                                                                                                            V Bratislave, 28. 8. 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 rozhodla o odvolaní Športového klubu Dukla o. z. Banská 

Bystrica proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o neschválení hosťovania Lujzy 

Paliderovej, narodenej 3. 10. 2002, z AK ŠK UMB Banská Bystrica za ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica vo finále 

Atletickej ligy 2. 9. 2018 tak, že v súlade s článkom 5, ods. 5 Hosťovacieho poriadku rozhodnutie VV SAZ 

odvolaniu vyhovuje a  

m e n í 

rozhodnutie VV SAZ tak, že hosťovanie Lujze Paliderovej za ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica  p o v o ľ u j e .  

Zároveň ukladá predsedovi Organizačnej komisie SAZ v zmysle článku 5, ods. 5 Hosťovacieho poriadku 

povinnosť bezodkladne vyznačiť zmenu v zozname hosťovaní na webovej stránke SAZ. 

 Odôvodnenie 

Dňa 24. 8. 2018 podal Športový klub Dukla o. z. Banská Bystrica, zastúpený klubovým manažérom Pavlom 

Kováčom, odvolanie proti rozhodnutiu VV SAZ o neschválení hosťovania Lujzy Paliderovej z dôvodu nedo-

loženého súhlasu materského klubu. V odvolaní sa uvádza, že štatutárovi sa pre systémovú chybu opako-

vane nepodarilo pripojiť sa do systému a žiadosť odsúhlasiť. AR SAZ zistila, že zástupkyňa AK ŠK UMB Ban-

ská Bystrica Katarína Štulíková sa snažila urobiť nápravu mailami, adresovanými správcovi systému Mem-

bery i SAZ, kde upozornila na problém s pripojením a aspoň mailom včas vyjadrila súhlasné stanovisko 

s hosťovaním pretekárky, no do systému sa jej ani neskôr z neznámeho dôvodu prihlásiť nepodarilo. AR 

SAZ posúdila konanie zástupkyne AK ŠK UMB Banská Bystrica ako dostatočný prejav snahy na odsúhla-

senie hosťovania pri problémoch s pripojením sa do systému a po elektronickom hlasovaní rozhodla o po-

volení hosťovania. 

 Poučenie 

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

                                                                                                                                               

V Bratislave, 28. 8. 2018                  Marián Kalabus,                                                                              

                                                                                                                    predseda arbitrážnej rady SAZ 


