
Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu

Č. AR 9/2019 V Bratislave, 25.6.2019 

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 21, písm. b/ v spojení s článkom 
39, ods. 5 smernice SAZ č. 7/2019 (ďalej len „Disciplinárny poriadok“) ako príslušný orgán SAZ,

r o z h o d l a

o odvolaní Henriety Rusnákovej, nar. 17. 10. 1971, členky AK Slávia TU Košice, proti rozhodnutiu 
disciplinárnej komisie SAZ (ďalej len „DK SAZ“) o uložení pokuty 100 € tak, že v súlade s člán-
kom 23, ods. 3 Disciplinárneho poriadku rozhodnutie DK SAZ

p o t v r d z u j e

a odvolanie Henriety Rusnákovej ako neopodstatnené zamieta.

Odôvodnenie

Dňa 28. 2. 2019 poslala Henrieta Rusnáková odvolanie proti rozhodnutiu DK SAZ, ktorá jej ulo-
žila pokutu 100 € za neoprávnené prihlásenie pretekárky Luciány Jenčákovej z TJ Tatran Spiš-
ská Nový Ves na majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu v hale 21.1.2018. V odvo-
laní uvádza päť bodov, pre ktoré by rozhodnutie DK SAZ malo byť zrušené. Je to súhlas riaditeľa 
pretekov a vtedajšieho predsedu VsAZ Zorana Kolároviča so štartom, absencia stanoviska riadi-
teľa pretekov a hlavného rozhodcu Jaroslava Rusnáka k odvolaniu. Ďalej konštatovania, že ide o 
účelové poškodenie jej mena a mena Slávie TU Košice a nemalo by sa prihliadať na stanovisko 
Silvie Hanusovej, ktorá nebola na pretekoch a v tom čase ešte ani predsedníčkou VsAZ.

Prvostupňový orgán - DK SAZ - zaujal k všetkým bodom odvolania stanovisko, a keďže odvola-
niu nevyhovel, odstúpil ho na rozhodnutie AR SAZ. Všetci členovia AR SAZ boli s odvolaním mai-
lovou poštou dňa 9.5.2019 oboznámení a na základe elektronického hlasovania rozhodli o jeho 
zamietnutí, nakoľko uvedených 5 námietok nemá vplyv na podstatu disciplinárneho konania, kto-
rým je nedovolené prihlásenie na preteky pretekárky iného klubu, a teda sankcia je oprávnená.

Poučenie

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

                                                                                                                          
                          Marián Kalabus,
                        predseda Arbitrážnej rady SAZ


