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Štatút Arbitrážnej rady SAZ 
 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu (ďalej len „AR SAZ) je orgán, 

ktorý v súlade s § 19 ods.1 písm.g) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”) a v súlade s článkom XII. Stanov SAZ rieši 

spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti, odvolania a iné otázky súvisiace s činnosťou 

členov SAZ, keď ich riešenie nespadá do kompetencie iných orgánov ustanovených 

podľa Stanov SAZ. Je odvolacím orgánom SAZ vo veciach disciplinárnych previnení členov 

SAZ, okrem disciplinárnych previnení vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 zákona 

o športe. 

 

Článok 2 

Zloženie 

 

1. AR SAZ má 5 členov, tvoria ju predseda a ďalší 4 členovia. Predsedu a členov AR SAZ 

volí VZ SAZ a to tak, aby každý OAZ mal najmenej jedného člena a najviac dvoch 

členov. Počet členov AR SAZ je vždy nepárny. Funkčné obdobie AR SAZ je zhodné 

s funkčným obdobím VV SAZ. 

 

2. Činnosť AR SAZ riadi predseda, v jeho neprítomnosti určený člen AR SAZ, ktorý je 

oprávnený zastupovať predsedu AR SAZ. Predseda AR SAZ najmä: 

a) koná menom AR SAZ navonok, 

b) zvoláva schôdze AR SAZ a riadi jej rokovanie, 

c) predkladá Valnému zhromaždeniu SAZ správu o činnosti AR SAZ. 

 

3. Mandáty členov AR SAZ a jej funkčné obdobie sa riadi primerane ustanoveniami 

článku VI. odsek 3 a článku IX. odseky 4 a 5 Stanov SAZ. 

 

4. Člen AR SAZ nemôže byť kontrolórom SAZ, členom VV SAZ, DK SAZ a OK SAZ. 

 

Článok 3 

Návrh na začatie konania 

 

1. Konanie pred AR SAZ sa začína na návrh. Účastníci konania sa označujú ako 

navrhovateľ a odporca. Navrhovateľom je subjekt, ktorý podáva návrh na začatie 

konania pred AR SAZ. Subjekt, proti ktorému návrh smeruje, sa označuje ako odporca. 

Navrhovateľ aj odporca môžu byť zastúpený zástupcom, fyzickou osobou, ktorá musí 

predložiť písomnú plnú moc. V prípade, ak predmetom konania pred AR SAZ je 

konanie o odvolaní voči rozhodnutiu orgánu SAZ, za orgán SAZ koná pred AR SAZ 

jeho predseda, resp. ním určená osoba. 

 



2. Návrh na začatie konania pred AR SAZ je potrebné podať buď v lehote stanovenej 

smernicami SAZ na podanie odvolania voči rozhodnutiu orgánu SAZ, alebo ak ide 

o takú situáciu, ktorá nie je upravená v smerniciach SAZ, tak najneskôr do 3 mesiacov 

odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam, ktoré odôvodňujú začatie konania pred AR SAZ. 

 

3. Navrhovateľ je povinný zaslať svoj návrh predsedovi AR SAZ písomne alebo ak to 

umožňuje povaha veci, elektronickou formou s využitím e-mailovej pošty. 

Z návrhu musí byť jasné, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sa ním sleduje. 

Návrh musí obsahovať pravdivé opísanie skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa 

navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. 

 

4. Predseda AR SAZ sa po doručení návrhu na konanie pred AR SAZ oboznámi 

s návrhom. Ak je návrh neúplný alebo ak z neho nie je zrejmé, čoho sa navrhovateľ 

svojim návrhom domáha, predseda AR SAZ je oprávnený vyzvať 

navrhovateľa, a to písomne alebo ak to umožňuje povaha veci, elektronickou formou 

s využitím e-mailovej pošty, aby v určenej lehote doplnil svoj návrh alebo aby uviedol, 

čoho sa domáha. 

 

5. Ak je návrh na konanie pred AR SAZ doručený po stanovenej lehote, resp. ak 

navrhovateľ, ktorý bol AR SAZ vyzvaný na doplnenie svojho návrhu alebo aby uviedol, 

čoho sa domáha, tieto skutočnosti na výzvu AR SAZ nedoplní alebo neuvedie, AR SAZ 

návrh na konanie pred AR SAZ bez prerokovania zamietne. 

 

6. Predseda AR SAZ bez zbytočného odkladu informuje ostatných členov AR SAZ 

o každom doručenom návrhu na konanie pred AR SAZ. Súčasne o doručenom návrhu 

na konanie pred AR SAZ informuje generálneho sekretára SAZ. 

 

7. Ak AR SAZ rozhodne, že konanie o návrhu na začatie konania nespadá do kompetencie 

iných orgánov SAZ ustanovených podľa Stanov SAZ, predseda AR SAZ zašle návrh 

na začatie konania odporcovi, proti ktorému návrh smeruje, a to písomne alebo ak to 

umožňuje povaha veci, elektronickou formou s využitím e-mailovej pošty, a vyzve ho, 

aby sa k návrhu vyjadril. 

 

Článok 4 

Konanie a rozhodnutie 

 

1. Konanie pred AR SAZ je neverejné. 

 

2. Členovia AR SAZ sa oboznámia s návrhom na začatie konania a s vyjadrením odporcu. 

AR SAZ nie je viazaná návrhmi účastníkov konania a môže sama určiť, ktoré dôkazy, 

najmä listinného charakteru, výpovede účastníkov, svedkov a pod. budú vykonané. 

Ak to AR SAZ uzná za potrebné, môže uskutočniť zasadnutie a pozvať si naň 

účastníkov konania, svedkov, prípadne iné osoby. 

 

3. AR SAZ rozhodne vo veci spravidla do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na začatie 

konania. Ak ide o zložitejšiu záležitosť, rozhodne spravidla do 60 dní. 

 

4. AR SAZ je schopná uznášať sa, ak je prítomný, prípadne ak elektronickou formou 

s využitím e-mailovej pošty hlasuje, nadpolovičný počet členov AR SAZ. 

 



5. AR SAZ rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, na ktorého prijatie je potrebný súhlas 

nadpolovičného počtu všetkých členov AR SAZ. Hlasovanie sa môže uskutočniť aj 

elektronickou formou s využitím e-mailovej pošty. Každý člen AR SAZ je oprávnený 

podať pred začiatkom hlasovania návrh na rozhodnutie. Každý člen AR SAZ je povinný 

hlasovať pre niektorý z návrhov, ktoré boli predložené pred začiatkom hlasovania. 

 

6. Rozhodnutie AR SAZ obsahuje najmä označenie orgánu, ktorý rozhoduje, a jeho 

členov, označenie účastníkov konania, prípadne aj ich zástupcov, označenie predmetu 

konania, výrok rozhodnutia a odôvodnenie. 

 

7. Predseda AR SAZ je povinný informovať verejnosť o rozhodnutí najmä jeho 

uverejnením na oficiálnej internetovej stránke SAZ. 

 

8. Rozhodnutie AR SAZ je konečné a nie je proti nemu prípustné odvolanie. Písomné 

vyhotovenie rozhodnutia sa účastníkom konania doručuje doporučenou poštou 

alebo elektronickou formou s využitím e-mailovej pošty. Jedno vyhotovenie 

rozhodnutia sa doručuje na Sekretariát SAZ. 

 

9. Rozhodnutie AR SAZ je pre členov SAZ a pre orgány SAZ záväzné. 

 

10. AR SAZ doručuje účastníkom konania a ich zástupcom predvolanie na ústne konanie 

pred AR SAZ a žiadosti o doplnenie dôkazov písomne alebo ak to umožňuje povaha 

veci, elektronickou formou s využitím e-mailovej pošty. 

 

11. O rokovaní AR SAZ sa spisuje zápis, v ktorom sú zachytené rozhodujúce okolnosti 

priebehu konania a rozhodnutie vo veci samej. Zápis spracováva predseda AR SAZ, 

ktorý zodpovedá za jeho presnosť a správnosť. 

 

Článok 5 

Výkon rozhodnutia AR SAZ 
 

Výkon rozhodnutia AR SAZ zabezpečujú tie orgány SAZ, ktorým táto právomoc vyplýva 

zo Stanov SAZ. 

 

Článok 6 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Konanie pred AR SAZ podlieha poplatkovej povinnosti v súlade so smernicou SAZ 

o poplatkoch. 

 

2. SAZ nehradí účastníkom konania náklady ich účasti na konaní pred AR SAZ. 

V prípade, ak to odôvodňujú okolnosti, môže AR SAZ zaviazať niektorého z účastníkov 

konania k úhrade nákladov konania pred AR SAZ. 

 

3. Výklad tohto Štatútu AR SAZ môže podávať výhradne Arbitrážna rada SAZ. 

 

4. Tento Štatút AR SAZ sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené vydaním 

rozhodnutia AR SAZ. 

 

5. Tento Štatút AR SAZ bol schválený na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 

15.05.2019, účinnosť nadobúda dňa 16.05.2019. 


