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Arbitrážna rada Slovenského atletického zväzu 

Č. AR 17/2022               V Bratislave, 13. 4. 2022                                                                                                                   

 

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 AC Stavbár Nitra proti rozhodnutiu Výkonného výboru SAZ (ďalej len „VV SAZ“) o 

povolení prestupu Rudolfa Hudeca z AC Stavbár Nitra do klubu Slávia STU Bratislava tak, že v 

zmysle článku 18 Prestupového poriadku  

odvolanie zamieta  

a potvrdzuje rozhodnutie VV SAZ o schválení prestupu. 

 

 Odôvodnenie 

 Dňa 7. 4. 2022 bolo predsedovi AR SAZ doručené odvolanie AC Stavbár Nitra, 

zastúpeného štatutárom Ing. Jozefom Vašinom, proti rozhodnutiu VV SAZ, ktorý na svojom 

zasadnutí 21. 3. schválil prestup Rudolfa Hudeca, nar. 21. 8. 1994, z materského klubu AC 

Stavbár Nitra do nového klubu Slávia STU Bratislava.  

 V odvolaní sa uvádza, že materský klub elektronickou formou riadne a včas vyslovil 

nesúhlas s prestupom. O nesúhlase bol informovaný osobne aj Rudolf Hudec. Po termíne 

stanovenom na vyjadrenie klubu k prestupu zástupca materského klubu zistil, že nesúhlas 

elektronický systém nezaznamenal, a keďže neexistuje zo systému spätná väzba na matrikára 

klubu, materský klub nezistil, že jeho zamietavé stanovisko nebolo v systéme zaznamenané. 

Z uvedeného dôvodu materský klub požiadal Arbitrážnu radu o anulovanie prestupu a úpravu 

elektronického systému o spätnú väzbu na matrikára. 

 Arbitrážna rada sa zaoberala podaným odvolaním a zistila, že odvolanie nespĺňa 

podmienku článku 16 ods. 1 Prestupového poriadku, podľa ktorého účastník prestupového 

konania môže podať odvolanie do 14 dní odo dňa zverejnenia výsledkov prestupového konania 

na internetovej stránke SAZ. Výsledky jarného prestupového konania sú na stránke SAZ 

zverejnené od 23. marca 2022, pričom odvolanie bolo podané 7. apríla 2022, teda 15 dní po 

zverejnení výsledkov prestupového konania. Z tohto dôvodu AR SAZ odvolanie zamietla. 
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Napriek oneskorenému podaniu sa AR SAZ zaoberala námietkou odvolateľa, že 

matrikárovi klubu chýba spätná väzba na systém, ktorý by mu potvrdil prijatie jeho stanoviska, 

aby bol informovaný, či jeho vyjadrenie bolo naozaj systémom prijaté. Podľa matrikára SAZ 

Matúša Kompasa systém umožňuje po vyjadrení klubu editáciu jeho stanoviska, čo vo svojom 

maile názorne zdokumentoval, a teda spätná väzba je zabezpečená a netreba robiť úpravu 

systému, ktorý je plne funkčný už päť rokov. Preto AR SAZ požiadavke odvolateľa na úpravu 

elektronického systému ako neopodstatnenej nevyhovela.  

Na základe uvedeného členovia AR SAZ po elektronickom hlasovaní rozhodli o 

zamietnutí odvolania a potvrdili rozhodnutie VV SAZ. 

 

 Poučenie 

Toto rozhodnutie je v zmysle článku 19, ods. 3 Prestupového poriadku konečné a odvola-

nie voči nemu nie je možné. 

 

                                                                                                                            

                                   Marián Kalabus, 

                                predseda Arbitrážnej rady SAZ 


