
Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu

Č. AR 16/2021         V Bratislave, 21. 12. 2021 

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. 
4/2021 (ďalej len „Prestupový poriadok“) ako príslušný orgán SAZ,

r o z h o d l a

o odvolaní o. z. Hraj na tie nohy (ďalej lej „HNTN“) Bratislava proti rozhodnutiu Výkonného výboru 
SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o zamietnutí prestupu Karla Šulu z AK Slávia UK Bratislava do klubu 
HNTN Bratislava tak,  že v zmysle článku 18 Prestupového poriadku 

odvolanie zamieta 

a potvrdzuje rozhodnutie VV SAZ.

Odôvodnenie

Dňa 10. 12. 2021 bolo AR SAZ doručené odvolanie HNTN Bratislava proti rozhodnutiu VV 
SAZ,  ktorý  na  svojom  zasadnutí  24.  11.  zamietol  prestup  Karla  Šulu,  nar.  1.  10.  2003,  z 
materského  klubu  AK  Slávia  UK  Bratislava  do  nového  klubu  HNTN  Bratislava.  Dôvodom 
zamietnutia prestupu bol nesúhlas materského klubu s prestupom.

V  rozsiahlom  odvolaní  sa  uvádza  8  bodov  a  viacero  citácií  zo  zákona  o  športe  a 
prestupového poriadku, ktorými mala byť zdôvodnená opodstatnenosť odvolania. Zdôrazňuje sa, 
že materský klub počas celej doby členstva Karla Šulu materiálne ani finančne nepodporoval a 
nepropagoval  ani  jeho  úspechy  v  médiách,  hoci  sa  ako  jediný  slovenský  junior  zúčastnil  aj 
majstrovstiev sveta v Nairobi. Pripojené je aj vyjadrenie atléta, trénera a zároveň otca Karla Šulu.

Predseda  AR  SAZ  oboznámil  s  odvolaním  ostatných  členov  AR  SAZ,  vyžiadal  si 
stanovisko organizačnej a legislatívnej komisie SAZ a zároveň umožnil účastníkom prestupového 
konania, aby sa k odvolaniu do 21. 12. vyjadrili.

Organizačná a legislatívna komisia vo svojom stanovisku uviedla, že žiadosť o prestup 
podalo  elektronicky  cez  Informačný  systém  atletiky  o.  z.  HNTN  Bratislava  15.  10.  2021. 
Vyjadrenie  súhlasu  s  prestupom  podal  Karel  Šula  26.  10.  Materský  oddiel,  AK  Slávia  UK 
Bratislava  sa  k  podanému  prestupu  vyjadril  24.  10.  tak,  že  s  prestupom  nesúhlasí.  Svoje 
stanovisko neodôvodnil.



AR SAZ konštatuje, že prestup bol podaný v súlade s Prestupovým poriadkom. VV SAZ 
prestup neschválil z dôvodu uvedeného v článku 14, ods. 1, bod c) Prestupového poriadku, podľa 
ktorého VV SAZ prestup zamietne, pokiaľ materský atletický klub s prestupom nesúhlasí a nejde 
o opakovaný prestup podľa článku 14, ods. 1, písmeno b) Prestupového poriadku.

Atletický klub Slávia UK Bratislava vo svojom stanovisku zo 16. 12. k odvolaniu uviedol, 
že odvolanie považuje za neodôvodnené, nakoľko ich klub postupoval v súlade s Prestupovým 
poriadkom. Ohradil  sa voči tvrdeniam klubu HNTN Bratislava a Karla Šulu, ktoré považuje za 
nepravdivé  a  zavádzajúce.  Zároveň  navrhol  komunikáciu  a  dohodu  vopred  o  riadnej  zmene 
príslušnosti Karla Šulu do klubu HNTN Bratislava v jarnom prestupovom období, nakoľko doteraz 
nebol oslovený. 

Členovia Arbitrážnej rady posúdili všetky podklady a väčšina členov sa zhodla v názore, 
že VV SAZ postupoval v súlade s Prestupovým poriadkom, keď pri rozhodovaní zobral do úvahy 
skutočnosť,  že  materský klub  s  prestupom nesúhlasí,  čo bol  rozhodujúci  faktor  pri  posúdení 
žiadosti  o prestupe,  keďže nešlo  o opakovaný prestup.  Všetky ostatné okolnosti  uvádzané v 
odvolaní,  či  už  pravdivé  alebo  nepravdivé,  nemajú  vplyv  na  rozhodnutie,  ale  iba  dokresľujú 
pozadie prestupu. AR privítala návrh materského klubu na následnú komunikáciu a dohodu o 
prestupe v jarnom prestupovom období.

Na základe uvedených skutočností AR SAZ po elektronickom hlasovaní rozhodla o zamietnutí 
odvolania.

Poučenie

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

                                                                                                                          

                          Marián Kalabus,
                        predseda Arbitrážnej rady SAZ


