Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu
Č. AR 7/2018

V Bratislave, 28. 8. 2018

ROZHODNUTIE
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 Športového klubu Dukla o. z.
Banská Bystrica proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o neschválení hosťovania
Samuela Sedláka, narodeného 29. 8. 2001, z Akademika TU Košice 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
potvrdzuje
a odvolanie ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica zamieta.
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 Samuela Sedláka z dôvodu nedoloženého súhlasu pretekára a materského klubu. V odvolaní sa uvádza, že pretekár, resp. jej zákonný
zástupca ani štatutár materského klubu žiadosť neschvaľovali, keďže mail - notifikácia o žiadosti (formulár)
má uvedený nesprávny názov úkonu – žiadosť o zmenu klubovej príslušnosti, čo je systémovou chybou
programu. AR SAZ odvolanie posúdila a konštatuje, že názov je zavádzajúci. SAZ u správcu programu,
spoločnosti Membery žiadal o zmenu názvu úkonu, no neuspel s odôvodnením, že pod zmenou klubovej
príslušnosti sa myslí zmena na konkrétne preteky, a teda názov je vyhovujúci. Aj keď AR SAZ sa s týmto
odôvodnením nestotožňuje, poukazuje na desiatky úspešných hosťovaní v jarnom termíne, kde
zavádzajúci názov nespôsobil väčšie problémy. Navyše materský klub sa nepokúsil tento problém riešiť
iným spôsobom (napr. konzultáciou so SAZ alebo Membery, prípadne zaslaním súhlasu aspoň mailom),
preto AR SAZ po elektronickom hlasovaní rozhodla o zamietnutí odvolania.
Poučenie
Toto rozhodnutie je konečné a odvolanie voči nemu nie je možné podať.

V Bratislave, 28. 8. 2018

Marián Kalabus,
predseda Arbitrážnej rady SAZ

