
Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu

Č. AR 12/2019 V Bratislave, 20.12.2019 

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 16, ods, 2 Smernice SAZ č. 
7/2018 (ďalej len „Prestupový poriadok“) ako príslušný orgán SAZ,

r o z h o d l a

o odvolaní AC Stavbár Nitra proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o 
neschválení prestupu Richarda Schneka z ŠK ŠOG Nitra do AC Stavbár Nitra takto: 

V súlade s článkom 18 Prestupového poriadku mení rozhodnutie VV SAZ tak, že 

o d v o l a n i u   v y h o v u j e   a   p r e s t u p   p o v o ľ u j e

bez podmienky zaplatenia výchovného 350 eur.

Odôvodnenie

Dňa  13.  12.  2019  zaslal  mailom  štatutár  a  manažér  klubu  AC  Stavbár  Nitra  Jozef  Vašina 
odvolanie proti rozhodnutiu VV SAZ, ktorý na svojom zasadnutí 11. 12. 2019 neschválil ohlásený 
prestup Richarda Schneka, nar. 2. 5. 2000 z ŠK ŠOG Nitra do AC Stavbár Nitra. ŠK ŠOG Nitra s 
prestupom súhlasil s podmienkou zaplatenia výchovného 350 eur a keďže výchovné uhradené 
nebolo, VV SAZ rozhodol o zamietnutí prestupu.

Proti tomu podal AC Stavbár Nitra odvolanie, v ktorom uvádza, že v zmysle článku 20, ods. 11 
Prestupového poriadku sa výchovné neplatí za atléta vracajúceho sa späť do atletického klubu, z 
ktorého predtým prestupoval bez úhrady výchovného. 

AR SAZ umožnila ŠK ŠOG Nitra a organizačnej komisii  SAZ, aby sa k podanému odvolaniu 
vyjadrili. Organizačná komisia SAZ mailom zo 16. 12. potvrdila, že v jeseni 2015 Richard Schnek 
prestúpil zo Stavbára do OŠG bez výchovného. Pri terajšom prestupe ŠK ŠOG prestup schválil, 
ale žiadal uhradiť 350 eur vo forme výchovného, keďže pretekár v r. 2018/19 neuhradil  klubu 
členský  príspevok.  Organizačná  komisia  ďalej  uvádza,  že  podmieňovať  kladné  stanovisko 
ďalšími podmienkami je neopodstatnené.

Vedenie ŠK ŠOG Nitra vo svojom vyjadrení z 18. 12. zopakovalo svoje stanovisko pri prestupe, 
že výchovné žiadalo z dôvodu nesplnenej povinnosti pretekára zaplatiť členský príspevok.



AR SAZ posúdila  odvolanie  a  stanoviská  zainteresovaných  strán a  stotožnila  sa  s  názorom 
organizačnej  komisie  i  odvolateľa,  ktorí  uviedli,  že platenie  výchovného je  v  tomto prípade v 
rozpore s článkom 20, bod 11 Prestupového poriadku a podmieňovať súhlas s prestupom ďalšími 
požiadavkami  je  neprípustné.  Nezaplatenie  členského príspevku je  vzťahom medzi  klubom a 
pretekárom, ktorý si majú vyriešiť tieto dve strany navzájom a nie orgány SAZ v prestupovom 
konaní.  Napriek  tomu  je  z  hľadiska  morálky  žiadúce,  aby  si  oba  subjekty  svoje  podlžnosti 
vyjasnili, vyriešili a uhradili.

Na základe uvedených skutočností rozhodla AR SAZ tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.

Poučenie

Toto rozhodnutie je v zmysle článku 19, ods. 3 Prestupového poriadku konečné a odvolanie voči 
nemu nie je možné podať.

                                                                                                                          

                          Marián Kalabus,
                        predseda Arbitrážnej rady SAZ


