
Slovenský  atletický  zväz 
Disciplinárna komisia 

Bajkalská 7 A 
831 04 Bratislava 

 
 Zápisnica 1/2019 zo zasadnutia DK SAZ  

31.3.2019 v Banskej Bystrici 
 

Prítomní: Ivan Čillík, Štefan Straňovský, Peter Kalabus, Dušan Štancel. 
Neprítomní: Miloš Kočtúch 
 
Prizvaní: prítomný: Andrej Benda                
Neprítomní: Gabriela Hanuláková – ospravedlnila sa, Marcel Matanin – ospravedlnil sa, Roman 
Žiga – neospravedlnil sa, Radim Lukašík – neospravedlnuil sa, Henrieta Rusnáková – ospravedlnila 
sa. 
                                                                   

  
Program:  

1. Informácia o odvolaniach voči rozhodnutiam a o aktuálnych podnetoch na disciplinárne 
konanie  

2. 13:15 Vypočutie p. Gabriely Hanulákovej vo veci podania podnetu za neoprávnený štart 
pretekárky Bibiány Tvrdoňovej 

3. 13:30 Vypočutie p. Andreja Bendu vo veci podnetu na neoprávnený štart pretekárky Bibiány 
Tvrdoňovej 

4. 13:45 Vypočutie p. Marcel Matanina vo veci disciplinárneho podnetu na Romana Žigu 
5. 14:00 Vypočutie p. Romana Žigu vo veci disciplinárneho podnetu na jeho osobu 
6. 14:15 Vypočutie p. Radima Lukašíka vo veci disciplinárneho podnetu na jeho osobu  
7. 14:30 Vypočutie p. Henriety Rusnákovej vo veci odvolania voči disciplinárnemu opatreniu  
8. 14:45 Rozhodnutie DK SAZ  

 
1. Predseda DK SAZ stručne zhrnul všetky podnety, ktoré DK riešila v roku 2018 a následne 
rieši v roku 2019. 
Podnety z roku 2018: uzavreté boli podnety:  
od p. Gargulu na a p. Kollároviča,  
od p. Samuelisa na p. Rusnáka 
od p. Rusnáka na p. Laurenčíka, 
od p. Fila na p. Hanuliakovú,  
od p. Hanuliakovej na klub AK Spartak Dubnica nad Váhom. 
Dva podnety ešte nie sú ukončené, keďže sa dotknuté osoby odvolali voči rozhodnutiu DK SAZ: 
p. Rusnáková na podnet od p. Gargulu, 
p. Gavenčiak na podnet od p. Suchej.  
V prípade previnenia p. Gavenčiaka sa objavili nové skutočnosti: uznesenie VV AO STU 
Bratislava. 
VV AO STU Bratislava 19.12.23018 na svojom zasadnutí, za účasti p. Gavenčiaka, vylúčilo p. 
Gavenčiaka za radov členov AO STU Bratislava.  



Po následnej rozprave medzi členmi DK je rozhodnutie DK nasledovné 

Podľa časti VI, článku 23, bod 1 Disciplinárneho poriadku SAZ považuje DK SAZ vylúčenie 
z radov klubu za dostatočný trest, preto Disciplinárna komisia SAZ pozastavuje disciplinárne 
konanie voči p. Igorovi Gavenčiakovi a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje.   
 
2. P. Hanuláková sa zo zasadnutia ospravedlnila a na vyzvanie neposlala ďalšie stanovisko 
(predtým sa už 2 x vyjadrila). DK od nej vyžiada stanovisko k aktuálnemu stavu vo veci 
vzťahov medzi klubmi v prípade pretekárky Bibiány Tvrdoňovej.  
 
3. P. Benda sa zasadnutia zúčastnil. Priznal prihlásenie pretekárky Bibiány Tvrdoňovej (VITAL 
Bratislava)  na preteky v Ostrave 5.1.2019.  
(Menovaná mala schválený zahraničný štart. P. Kirnová podľa vyjadrenia až dodatočne zistila, že 
nie je pretekárkou klubu Naša atletika Bratislava, lebo súhlas na zahraničný štart nedávala 
z počítača na sekretariáte SAZ. Po zistení skutočnosti upozornila p. Bendu na uvedenú skutočnosť, 
že ju nemôže prihlasovať na preteky, keďže nie je ich pretekárkou. 
Bibiána Tvrdoňová  bola prihlásená aj na preteky 19.1. v Bratislave p. Bendom ale nakoniec na 
pretekoch neštartovala. P. Benda povedal, že Bibiána Tvrdoňová požiadala o prestup do klubu Naša 
atletika Bratislava. Materský klub VITAL Bratislava jej však prestup neschválil. P. Benda uviedol, 
že napriek tomu sú vzťahy medzi klubmi vysporiadané.    
Po následnej rozprave medzi členmi DK je rozhodnutie DK nasledovné: 
Na základe časti II., článku 3, bod 1, písm. a), časti II., článku 4, Disciplinárneho poriadku 
SAZ Disciplinárna komisia SAZ ukladá p. Andrejovi Bendovi, Naša atletika Bratislava, 
disciplinárne opatrenie písomné napomenutie za prihlásenie pretekárky Bibiány Tvrdoňovej, 
ktorá je členom iného klubu ako klub Naša Atletika, kde je p. Benda štatutár. P. Benda 
porušil Smernicu SAZ 7/2014 O zahraničných štartoch slovenských pretekárov, článok 2 
bod 1, bod 6. 
 
4. P. Matanin sa ospravedlnil a predseda DK má od neho len ústne stanovisko. DK SAZ bude 
žiadať písomné stanovisko p. Matanina.  
 
5. P. Žiga sa nezúčastnil, neospravedlnil  a neposlal žiadne stanovisko. DK SAZ bude žiadať 
písomné stanovisko p. Žigu.  
 
6. DK SAZ obdržala stanovisko materského klubu p. Radima Lukašíka ZZO Čadca. Výbor AK 
ZZO Čadca vyslovil p. Radimovi Lukašíkovi v zmysle Disciplinárneho poriadku SAZ Časť II., 
článok 3 ústne napomenutie. Vzhľadom na závažnosť a iný druh previnenia p. Lukašíka, ako bol 
klubom riešený, DK SAZ považuje dané rozhodnutie klubu za neprimerane nízke a bude 
pokračovať  v disciplinárnom konaní. P. Lukašík sa neospravedlnil a neposlal žiadne stanovisko.  
DK SAZ bude žiadať písomné stanovisko p. Lukašíka.  
 
7. P. Rusnáková sa ospravedlnila.  
Stanovisko DK SAZ k jednotlivým bodom odvolania p. Rusnákovej: 
1. Riaditeľ pretekov Mgr. Zoran Kollárovič bol za uvedené previnenie disciplinárne riešený.    
2. DK SAZ 3 x požiadala o stanovisko riaditeľa pretekov Mgr. Zorana Kollároviča na jeho oficiálnu  
emailovú adresu, ktorá je na stránke SAZ. Bohužiaľ ani raz sa nevyjadril.  



3. Hlavný rozhodca Ing. Jaroslav Rusnák, nebol požiadaný o stanovisko lebo v kompetencii 
hlavného rozhodcu nie je rozhodovať o účasti pretekára v súťaži z pohľadu prihlasovania na súťaž. 
4. P. Silvia Hanusová, bola oslovená ako nová predsedkyňa VSaZ v júni 2018 aby DK získala 
informáciu, kto bol riaditeľ pretekov 21.1.2018, nakoľko DK opakovane nedostala odpoveď od p. 
Zorana Kollároviča, ako riaditeľa pretekov, aby sme si potvrdili informáciu uvedenú na stránke 
SAZ. P. Silvia Hanusová nám potvrdila, že riaditeľom pretekov bol Mgr. Zoran Kollárovič, preto 
sme ho ešte raz oslovili. P. Silvia Hanusová sa k inému vôbec nevyjadrovala.  
5. Uvedené v bode 4. 
Stanovisko DK SAZ: Disciplinárna komisia nepovažuje argumenty použité v odvolaní p. 
Henriety Rusnákovej za opodstatnené a trvá na svojom rozhodnutí z 27.2.2019.  
Odvolacie konanie postupuje na Arbitrážnu radu SAZ.  
   
8. DK prerokovávala sťažnosť p. Rusnáka na p. Samuelisa. Vzhľadom na to, že ide o vzťahy medzi 
klubmi, DK  postupuje podnet na disciplinárne konanie na prvostupňový orgán, ktorým je 
materský klub p. Samuelisa, Atletika Košice, o.z.   
 
 
 

 
 
        Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.,  
                                    predseda Disciplinárnej komisie SAZ 
 
Na vedomie: 
Ing. Vladimír Gubrický, generálny sekretár SAZ 
Ing. Jozef Malík, hlavný kontrolór SAZ 


