PRAVIDLÁ KONANIA PRED NÁRODNÝM ODVOLACÍM SÚDOM SAMŠ
(Platné od 26.04.2018)
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Článok 1
Národný odvolací súd SAMŠ, jeho postavenie a právomoc
1) Národný odvolací súd SAMŠ (v ďalšom len NOS) je orgánom SAMŠ na riešenie sporov najvyššej
inštancie a je zriadený na základe ustanovenia článku 15 bod 2.1 MŠP a § 24 Stanov SAMŠ.
2) NOS je nezávislým orgánom SAMŠ a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SAMŠ.
3) NOS je príslušný ako druhostupňový odvolací orgán rozhodovať o odvolaniach:
a. podaných držiteľmi licencie SAMŠ a inej športovej asociácie FIA (v ďalšom len ASN) proti
rozhodnutiu Rady športových komisárov (v ďalšom len RŠK) daného športového podujatia, pri
ktorom je príslušným odvolacím súdom podľa čl. 15.1 Medzinárodného športového poriadku FIA
(v ďalšom len MŠP FIA) NOS;
b. podaných držiteľmi licencie SAMŠ proti rozhodnutiu Disciplinárneho výboru SAMŠ (v ďalšom len
DV)
4) Odvolanie je opravným prostriedkom proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu prvého stupňa –
rozhodnutiu DV SAMŠ alebo rozhodnutiu RŠK daného športového podujatia.
Článok 2
Členovia NOS
1) NOS tvoria 5 členovia. Predsedu NOS a členov NOS volí a odvoláva Valné zhromaždenie SAMŠ na
dobu 4 rokov. Podmienkou pre výkon funkcie predsedu NOS a člena NOS je členský pomer so SAMŠ a
bezúhonnosť.
2) Bezúhonnosťou sa rozumie skutočnosť, že člen NOS nebol disciplinárne potrestaný v súvislosti s jeho
činnosťou v SAMŠ.
3) Člen NOS je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých rozhodnutiach na ktorých sa ako člen senátu
NOS podieľal. Porušenie tejto povinnosti môže byť potrestané vylúčením člena NOS valným
zhromaždením SAMŠ na návrh predsedu NOS.
4) Funkcia predsedu NOS a člena NOS zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia;
- vzdaním sa členstva v NOS;
- pozbavením a obmedzením spôsobilosti na právne úkony;
- odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s činnosťou v SAMŠ;
- úmrtím člena NOS;
- odvolaním člena valným zhromaždením SAMŠ.
Článok 3
Senát NOS
1) NOS rozhoduje v trojčlenných senátoch.
2) Predseda NOS je predsedom senátu. Dvoch členov senátu menuje predseda NOS z členov NOS.
3) Pri menovaní členov senátu musí predseda NOS prihliadať na to, aby člen senátu NOS nebol v konflikte
záujmu s predmetom konania NOS alebo jej účastníkmi. Ak je člen NOS predsedom menovaný do
senátu pre daný prípad, môže sa v lehote 3 dní vzdať členstva v senáte a to z dôvodu zaujatosti. Svoje
rozhodnutie musí písomne oznámiť predsedovi NOS. Ak je predseda NOS v konflikte záujmu
s predmetom konania NOS alebo jej účastníkmi menuje prezident SAMŠ z členov NOS iného predsedu
senátu NOS pre daný prípad. O prípadnej námietke predpojatosti člena senátu rozhoduje predseda
NOS.
4) Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia predsedu NOS, menuje prezident SAMŠ z členov
NOS predsedu NOS. Menovanie je platné do najbližšieho riadneho Valného zhromaždenia SAMŠ, ktoré
zvolí nového predsedu NOS.
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Článok 4
Základné pravidlá konania pred NOS
1) Členovia senátu NOS sú pri rozhodovaní povinní:
a) svedomite a zodpovedne sa venovať každému prípadu predloženému NOS na rozhodnutie;
b) rozhodnúť včas a bez zbytočného odkladu pri použití najvhodnejších dostupných prostriedkov;
c) náležite zistiť skutkový a právny stav každého prípadu predloženého NOS na rozhodnutie;
d) rozhodnutie NOS musí byť presvedčivé a musí viesť účastníkov konania a ostatné osoby
k dobrovoľnému plneniu si svojich povinností.
2) Účelom konania pred NOS je rozhodnúť o podanom odvolaní. Pri odvolaní proti rozhodnutiu DV NOS
posudzuje vec podľa Disciplinárneho poriadku SAMŠ. Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu RŠK
posudzuje NOS vec podľa MŠP, Ročenky SAMŠ a medzinárodných a národných športových predpisov
danej športovej disciplíny.
3) Senát NOS musí o podanom odvolaní rozhodnúť do 30 dní od podania odvolania. V prípade, že pre
rozhodnutie je potrebné zabezpečenie podkladov (napr. znalecké posudky, stanoviská výrobcov,
lekárske stanoviská a podobne) a tieto podklady nie sú vypracované v takej lehote, aby senát NOS
mohol rozhodnúť v lehote 30 dní, môže senát NOS uznesením rozhodnúť o prerušení konania vo veci a
predlžení lehoty pre rozhodnutie podľa potreby.
4) NOS nemá právo svojim rozhodnutím priamo meniť už schválené výsledky akýchkoľvek pretekov, ale
k úplnej alebo čiastočnej zmene výsledkov môže dôjsť v dôsledku jeho rozhodnutia o odvolaní. NOS
nemá právo nariadiť opakovanie súťaže.
Článok 5
Odvolanie
1) Konanie pred NOS sa začína na základe odvolania podaného oprávnenou fyzickou alebo právnickou
osobou – držiteľom licencie SAMŠ alebo inej ASN -– v súlade s ustanoveniami MŠP.
2) Odvolanie musí byť podané v písomnej podobe a doručené na SAMŠ (možné aj v elektronickej podobe
následne potvrdenej doporučeným listom) v lehote:
a) do 96 hodín od momentu, keď športoví komisári boli oboznámení o úmysle podať odvolanie proti
napadnutému rozhodnutiu, pod podmienkou, že úmysel podať odvolanie bol oznámený písomne
športovým komisárom:
i)
v priebehu jednej hodiny od zverejnenia rozhodnutia;
ii)
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí RŠK podľa čl. 15.3.2.b MŠP FIA.
b) do 7 dní od dňa doručenia rozhodnutia DV.
3)

Po doručení odvolania na SAMŠ, sekretariát SAMŠ vydá „Potvrdenie o prijatí odvolania“, v ktorom
uvedie dátum a čas doručenia odvolania. Pre účely sledovania dodržania lehoty na podanie odvolania
je rozhodujúci čas doručenia na SAMŠ.

4) Odvolateľ musí v odvolaní jasne uviesť:
a) proti akému rozhodnutiu je podané odvolanie;
b) v čom je napadnuté rozhodnutie nesprávne;
c) kto odvolanie podáva;
d) čoho sa odvolaním domáha;
e) k odvolaniu priložiť dôkazy, o ktoré opiera svoje odvolanie.
5) Odvolanie musí byť podpísané oprávneným odvolateľom alebo jeho úradne splnomocneným zástupcom.
6) Do termínu podania odvolania musí byť uhradený aj depozit za odvolanie vo výške podľa Ročenky SAMŠ.
7) Povinnosť zaplatiť depozit za odvolanie nastáva:
a) od momentu, keď odvolávajúci oznámi športovým komisárom úmysel podať odvolanie;
b) podaním odvolania proti rozhodnutiu DV.
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Článok 6
Začatie konania pred NOS
1)

Po doručení odvolania na SAMŠ predseda NOS do 7 dní uznesením rozhodne o:
a) začatí konania vo veci;
b) menovaní členov senátu NOS pre danú vec;
c) mieste a čase ústneho konania vo veci v prípade, že sú splnené formálne právne podmienky pre
konanie vo veci a vec nebola senátom NOS odmietnutá;
d) označí podľa okolností hlavného a vedľajších účastníkov konania v danej veci.
Uznesenie o začatí konania pred NOS sa doručuje účastníkom konania na adresu elektronickej pošty,
ktorú poskytli organizátorovi podujatia (napr. v prihláške) resp. SAMŠ (napr. v žiadosti o vydanie
licencie) a zároveň doporučeným listom v súlade s Ročenkou SAMŠ.

2) Senát NOS po začatí konania preskúma formálne právne náležitosti podaného odvolanie a v prípade, že
náležitosti nie sú splnené podané odvolanie uznesením odmietne. Uznesenie o odmietnutí odvolania sa
doručuje účastníkom konania na adresu elektronickej pošty, ktorú poskytli organizátorovi podujatia (napr.
v prihláške) resp. SAMŠ (napr. v žiadosti o vydanie licencie) a zároveň doporučeným listom v súlade
s Ročenkou SAMŠ.
3) Hlavným účastníkom konania pred NOS je vždy odvolateľ. Vedľajšími účastníkmi môžu byť napr. riaditeľ
športového podujatia, iný činovník športového podujatia, organizátor športového podujatia, predseda DV
a iní svedkovia.
4) Pred začatím ústneho konania pred NOS predseda NOS zabezpečí:
a) všetky potrebné podklady pre rozhodnutie;
b) kópie podkladov doručí členom senátu NOS tak, aby ich mali k dispozícii minimálne 7 dní pred
ústnym konaním vo veci;
c) odošle elektronickou poštou pozvánky na ústne konanie všetkým účastníkom konania pred NOS tak,
aby boli pozvánky odoslane minimálne 7 dní pred termínom ústneho konania.
5) Odvolateľ môže svoje odvolanie vziať späť a to až do okamihu vyhlásenia rozhodnutia NOS vo veci.
Späť vzatie musí byť uskutočnené písomne a musí byť doručené predsedovi senátu NOS.
6) Odvolateľ v späť vzatí návrhu môže, ale nemusí uviesť dôvody späť vzatia svojho odvolania.
7) Späť vzatie návrhu posúdi senát NOS, pričom sa zameria na to, či podaním odvolania neboli dotknuté
práva tretích strán a či podanie odvolania nesledovalo špekulatívne záujmy odvolateľa alebo iných strán.
V prípade, že NOS zistí takéto konanie môže senát NOS uložiť odvolateľovi pokutu do výšky 15 000 €.
8) V prípade, že senát NOS príjme späť vzatie odvolania, konanie vo veci rozhodnutím zastaví a rozhodne
len o zaplatenom depozite a trovách konania.
9) Späť vzatím odvolania nevzniká odvolateľovi nárok na vrátenie depozitu za odvolanie a je povinný tiež
znášať náklady konania vyčíslené v rozhodnutí o zastavení konania.
Článok 7
Ústne konanie pred NOS
1) Ústne konanie pred NOS je neverejné. Senát NOS môže rozhodnúť, že ústne konanie pred NOS v danej
veci bude verejné.
2) Odvolateľ môže byť na ústnom konaní zastúpený svojim právnym zástupcom a to na základe úradne
overenej plnej moci.
3) Neprítomnosť odvolateľa alebo jeho právneho zástupcu na ústnom konaní pred NOS nie je prekážkou
pre rozhodnutie vo veci v prípade, že pozvánka na ústne konanie bola odvolateľovi zaslaná na adresu
elektronickej pošty, ktorú poskytol organizátorovi podujatia (napr. v prihláške) resp. SAMŠ (napr.
v žiadosti o vydanie licencie).
4) Ústne konanie pred NOS zahajuje za prítomnosti všetkých účastníkov predseda NOS. Oboznámi
v krátkosti všetkých účastníkov s predmetom ústneho konania a prevedie identifikáciu odvolateľa podľa
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platnej licencie a prípadne jeho právneho zástupcu. Po začatí ústneho konania predseda NOS rozhodne,
ktorí z vedľajších účastníkov ústneho konania môžu byť prítomní počas celého konania a ktorí budú
v postavení svedkov a budú prizvaní len k podaniu svedectva.
5) Odvolateľ má právo obdržať všetky písomné podklady a oboznámiť sa s ich obsahom, ktoré boli
zabezpečené predsedom senátu NOS pre rozhodnutie vo veci.
6) Ústne konanie pred NOS vedie predseda NOS a to tak, aby boli zistené všetky okolnosti podstatné pre
zistenie skutkového stavu a právne posúdenie danej veci. Predseda senátu NOS je zodpovedný za
udržiavanie poriadku počas ústneho konania a má úplnú voľnosť pokiaľ ide o spôsob akým vedie ústne
konanie, ktorý účastník sa kedy vyjadruje, v akom poradí budú vypovedať svedkovia. Členovia senátu
NOS ako aj odvolateľ alebo jeho právny zástupca môžu svedkom a ostatným účastníkom konania klásť
otázky a požadovať odpovede. Pri posudzovaní veci vychádza senát NOS len z tých podkladov
a dôkazov, ktoré v odvolaní uviedol odvolateľ a neprihliada na nové návrhy odvolateľa vznesené po
rozhodnutí o začatí konania pred senátom NOS resp. počas ústneho konania pred NOS.
7) Predseda senátu NOS pred vypočúvaním vedľajšieho účastníka konania je povinný účastníka vyzvať,
aby pri vypočúvaní hovoril pravdu a nezamlčoval skutočnosti podstatné pre rozhodnutie NOS v danej
veci. V prípade porušenia tejto povinnosti predseda senátu NOS navrhne DV začať disciplinárne konanie
proti takémuto vedľajšiemu účastníkovi.
8) Na záver ústneho konania predseda senátu NOS ukončí vypočúvanie a dokazovanie a vyzve odvolateľa
na prednesenie svojho záverečného stanoviska a následne ukončí ústne konanie pred NOS. Na záver
predseda senátu informuje odvolateľa o spôsobe vyhlásenia rozhodnutia NOS v danej veci.
Článok 8
Rozhodovanie NOS
1) Rozhodovanie v senáte NOS je tajné. Každý člen senátu uvedie svoje rozhodnutie na lístok, ktorý
odovzdá predsedovi senátu NOS. Za prítomnosti všetkých členov senátu NOS jeho predseda otvorí
odovzdané lístky. Na prijatie rozhodnutia NOS sú potrebné minimálne 2 hlasy členov senátu NOS.
O hlasovaní sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia senátu NOS, ktorý o veci rozhodoval. Do
zápisnice sa neuvedie, ktorý člen senátu NOS ako hlasoval, ale uvedie sa len celkový výsledok
hlasovania. Pri hlasovaní o rozhodnutí nesmie byť okrem členov senátu NOS nikto prítomný.
2) Pri rozhodovaní senát NOS prihliada na:
- predpisy vydané FIA;
- predpisy vydané SAMŠ;
- všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike;
- rozhodnutia Medzinárodného odvolacieho súdu FIA;
- rozhodnutia Športového arbitrážneho tribunálu v Lausanne.
Článok 9
Rozhodnutie NOS
1) Rozhodnutím NOS je:
a) uznesenie, ktorým senát NOS rozhoduje o procesných otázkach, o začatí konania, odmietnutí
odvolania, prerušení konania, rozhodnutí o zastavení konania, rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutia
NOS a iné;
b) rozhodnutie vo veci samej.
2) Uznesenie NOS musí obsahovať:
a) označenie orgánu ktorý rozhodnutie vydal;
b) mená a priezviska členov senátu;
c) predmet odvolania;
d) samotné rozhodnutie;
e) rozhodnutie o depozite za odvolanie a o trovách konania v prípade, že sa konanie vo veci odmietne
alebo konanie zastaví;
f) dátum vydania uznesenia;
g) podpisy členov senátu NOS.
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3) Uznesenie NOS nadobúda právoplatnosť jeho odoslaním doporučenou poštou odvolateľovi. Uznesenie
NOS sa doručuje účastníkom konania pred NOS na adresu elektronickej pošty, ktorú poskytli
organizátorovi podujatia (napr. v prihláške) resp. SAMŠ (napr. v žiadosti o vydanie licencie) a zároveň
doporučeným poštou odvolateľovi na poslednú známu adresu zainteresovaného. Ak sa písomnosť
nepodarí adresátovi doručiť, za deň doručenia sa považuje deň, kedy uplynula lehota uloženia zásielky
na pošte alebo deň, kedy adresát odmietol zásielku prijať, alebo deň, keď pošta vráti nedoručenú
zásielku z dôvodu, že adresát sa na adrese nezdržuje a to aj v prípade, že sa adresát o týchto
skutočnostiach nedozvedel.
4) Senát NOS môže vo veci samej rozhodnúť tak, že:
- odvolaniu vyhovie čiastočne alebo v plnom rozsahu a zmení úplne alebo čiastočne odvolaním
napadnuté rozhodnutie;
- odvolanie v plnom rozsahu zamietne.
5) Rozhodnutie NOS vo veci samej musí obsahovať:
a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal;
b) mená a priezviská členov senátu NOS;
c) označenie odvolateľa;
d) predmet odvolania;
e) výrok rozhodnutia;
f) odôvodnenie rozhodnutia;
g) rozhodnutie o depozite a trovách konania podľa výsledku konania pred NOS;
h) poučenie o opravnom prostriedku;
i) dátum vydania rozhodnutia;
j) podpisy členov senátu NOS.
6) Rozhodnutie NOS vo veci samej nadobúda právoplatnosť zverejnením na oficiálnej stránke SAMŠ –
www.sams-asn.sk. Predseda senátu NOS zabezpečí zaslanie písomného rozhodnutia NOS vo veci
samej účastníkom konania na adresu elektronickej pošty, ktorú poskytli organizátorovi podujatia (napr.
v prihláške) resp. SAMŠ (napr. v žiadosti o vydanie licencie) a zároveň doporučeným listom na poslednú
známu adresu zainteresovaného. Ak sa písomnosť nepodarí adresátovi doručiť, za deň doručenia sa
považuje deň, kedy uplynula lehota uloženia zásielky na pošte alebo deň, kedy adresát odmietol
zásielku prijať, alebo deň, keď pošta vráti nedoručenú zásielku z dôvodu, že adresát sa na adrese
nezdržuje a to aj v prípade, že sa adresát o týchto skutočnostiach nedozvedel.
7) Písomné rozhodnutie NOS vo veci samej musí byť vyhotovené do 10 dní po skončení ústneho konania
pred NOS. Za písomné vyhotovenie zodpovedá predseda senátu NOS.
8) Pri rozhodovaní o depozite a trovách konania prihliada senát NOS na výsledok rozhodnutia o odvolaní.
Podľa výsledku môže senát NOS rozhodnúť, že celý depozit alebo jeho časť sa odvolateľovi vráti, alebo
celý prepadne v prospech SAMŠ. Trovami konania sú náklady SAMŠ na zabezpečenie rozhodovania –
napr. cestovné náklady členov senátu a vedľajších účastníkov konania pred NOS, náklady na odmeny
členov senátu, poštovné, náklady znaleckých podkladov a podobne. Trovami konania nie sú náklady
odvolateľa spojené s odvolaním a trovy jeho právneho zastúpenia.
9) Originál uznesenia NOS a rozhodnutia NOS vo veci samej ako aj všetky písomné podania a dôkazy ako
aj zápisnica z hlasovania senátu NOS sa archivuje na sekretariáte SAMŠ.
10) Pri zverejnení rozhodnutia NOS vo veci samej má SAMŠ právo zverejniť výsledok odvolania s uvedením
mien všetkých zúčastnených strán.
11) Výkon rozhodnutia NOS zabezpečuje sekretariát SAMŠ. V prípade, že v rozhodnutí NOS sa potvrdzujú
finančné tresty, tieto musí povinný subjekt pod trestom suspendovania licencie zaplatiť na účet SAMŠ do
10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NOS.
Článok 10
Opravné prostriedky proti rozhodnutiu NOS
1) Rozhodnutie NOS vo veci samej je konečné a nie je voči nemu možný riadny opravný prostriedok, ak:
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a) Ide o rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu RŠK na podujatí Majstrovstiev SR, pohárov, trofejí
resp. iných súťaží vypísaných SAMŠ (čl. 15.1.1 MŠP FIA);
b) Ide o rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu DV SAMŠ.
V ostatných prípadoch je možné proti rozhodnutiu NOS vo veci samej sa odvolať na Medzinárodný
odvolací súd FIA.
2) V prípade, že po vydaní rozhodnutia NOS vo veci samej sa objavia nové dôkazy, ktoré neboli na
začiatku konania pred NOS známe a ktoré by mohli spochybniť NOS alebo meniť jeho rozhodnutie vo
veci samej, môže NOS na základe svojho vlastného rozhodnutia, na základe návrhu prezidenta SAMŠ
alebo na základe návrhu odvolateľa alebo dotknutej strany o preskúmanie rozhodnutia NOS rozhodnúť
o opätovnom preskúmaní svojho rozhodnutia vo veci samej.
3) Návrh na preskúmanie rozhodnutia NOS je prezident SAMŠ, odvolateľ alebo dotknutá strana oprávnená
podať do 30 dní po tom, čo sa dozvedeli alebo mohli dozvedieť o dôvodoch pre preskúmanie
rozhodnutia NOS vo veci samej, maximálne však do jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia NOS. V prípade, že rozhodnutie NOS vo veci samej má vplyv na výsledok Majstrovstva,
pohára, trofeje resp. inej súťaže alebo seriálu, žiadosť o preskúmanie je možné predložiť do 30.
novembra roku, v ktorom rozhodnutie, ktoré má byť preskúmané, bolo prijaté. Uvedené lehoty platia aj
pre rozhodnutie NOS o preskúmanie svojho rozhodnutia vo veci samej.
4) O preskúmaní rozhodnutia NOS rozhodne senát NOS, ktorý o veci už rozhodoval a to uznesením. V
konaní o preskúmanie rozhodnutia sa postupuje podľa týchto pravidiel, pričom musia byť dodržané
práva odvolateľa a dotknutých strán.
5) Podmienky podania odvolania na Medzinárodný odvolací súd FIA sa riadia ustanoveniami Právneho
a disciplinárneho poriadku FIA.
Článok 11
Opravné prostriedky mimo štruktúry FIA a SAMŠ
1) Ustanovenia týchto Pravidiel konania pred národným odvolacím súdom SAMŠ, Stanovy SAMŠ ani MŠP
FIA nemôže zabrániť držiteľovi licencie SAMŠ obrátiť sa na iné rozhodcovské orgány (súdy, arbitráž,
tribunály a iné) mimo štruktúry FIA a SAMŠ s výhradou prijatého záväzku, že predtým budú vyčerpané
všetky dostupné prostriedky v štruktúre SAMŠ a FIA.
2) V prípade, že držiteľ licencie SAMŠ využije svoje právo obrátiť sa na iný rozhodcovský orgán mimo
štruktúry FIA a SAMŠ je povinný :
a) Tento iný rozhodcovský orgán informovať o svojom záväzku, že pred podaním svojho návrhu na
daný rozhodcovský orgán bol povinný vyčerpať opravné prostriedky v štruktúre FIA a SAMŠ;
b) informovať SAMŠ o podaní svojho návrhu na rozhodcovský orgán mimo štruktúry FIA a SAMŠ.
Tieto Pravidlá konania pred národným odvolacím súdom SAMŠ boli prijaté na Valnom zhromaždení SAMŠ
dňa 26.04.2018.
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