
Štatút Komisie atlétov SAZ 
 

 

Článok 1 

Postavenie Komisie atlétov SAZ 
 

1. Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, organizačnú štruktúru a činnosť Komisie atlétov 

SAZ, stanovuje práva a povinnosti jej predsedu, podpredsedu a členov. 
 

2. Základy postavenia, pôsobnosti, organizačnej štruktúry a činnosti Komisie atlétov SAZ sú 
upravené Stanovami SAZ a Organizačným poriadkom SAZ. 

 

3. Komisia atlétov SAZ je odborným orgánom SAZ, ktorý reprezentuje záujmy atlétov a tlmočí 
orgánom SAZ názory a postoje atlétov k veciam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú atlétov. 

 

4. Stanoviská a odporúčania predkladané Komisiou atlétov SAZ iným orgánom SAZ majú 
informatívny alebo odporúčajúci charakter. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť Komisie atlétov SAZ 
 

Komisia atlétov SAZ najmä: 

a) reprezentuje a presadzuje záujmy a potreby aktívnych atlétov vo vzťahu k orgánom 
SAZ, 

b) sprostredkováva informácie z činnosti SAZ, rozhodnutia orgánov SAZ ako aj návrhy 
opatrení týkajúcich sa aktívnych atlétov najmä vo väzbe na prípravu a účasť na 
športových súťažiach. 

 

Článok 3 

Zloženie Komisie atlétov SAZ 
 

1. Členmi Komisie atlétov SAZ sú: 
a) členovia, určení na základe volieb spomedzi atlétov, 
b) atléti, ktorí sú členmi komisie športovcov MOV, SOV, IAAF alebo EA. 

 

2. Komisia atlétov SAZ sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorí zastupujú 
v Komisii atlétov SAZ nasledovné skupiny atletických disciplín: 
a) behy, 

b) šprinty, 
c) skoky, 

d) vrhy a hody, 

e) chodecké disciplíny, 

f) ďalší členovia, ktorí sú členmi komisie športovcov MOV, SOV, IAAF alebo EA. 
 

3. Právo navrhovať za člena Komisie atlétov SAZ, právo voliť a byť volený do Komisie atlétov 
SAZ majú atléti, ktorí v čase volieb dosiahli vek najmenej 18 rokov. Voľby sa uskutočňujú 
spravidla počas jesenného sústredenia reprezentantov organizovaného SAZ v roku konania 

letných olympijských hier. V prípade, ak sa niektorý volený člen komisie vzdá svojho členstva 
v komisii pred uplynutím jej funkčného obdobia, na jesennom sústredení reprezentantov 
organizovanom SAZ najbližšom po vzdaní sa členstva tohto člena v komisii sa uskutočnia 
nové voľby na uvoľnené miesto člena komisie 

 

4. Predsedu Komisie atlétov SAZ a podpredsedu Komisie atlétov SAZ si spomedzi seba zvolia 
členovia Komisie atlétov SAZ. 



Článok 4 

Zvolávanie Komisie atlétov SAZ 

 

1. Rokovanie Komisie atlétov SAZ môže byť zvolané: 
a) na základe rozhodnutia predsedu Komisie atlétov SAZ, 

b) na základe požiadavky štyroch členov Komisie atlétov SAZ. 
 

2. Predseda Komisie atlétov SAZ zvoláva zasadnutie Komisie atlétov SAZ podľa potreby. 

 

3. Predseda Komisie atlétov SAZ určí deň, hodinu, miesto a program rokovania Komisie atlétov 

SAZ podľa možností a situácie minimálne 7 dni pred jej rokovaním a oboznámi s tým jej 
členov písomne alebo elektronicky. 

 

4. V prípade potreby sú prizvaní na jej rokovanie aj členovia iných orgánov SAZ, odborní 
pracovníci Sekretariátu SAZ, resp. iní členovia SAZ. 

 

Článok 5 

Rokovanie Komisie atlétov SAZ 

 

1. Rokovanie Komisie atlétov SAZ riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti jej 

podpredseda, prípadne iný určený člen Komisie atlétov SAZ. 

 

2. Návrh programu Komisie atlétov SAZ predkladá jej predseda v súlade s potrebami atlétov 
a situáciou v činnosti SAZ tak, aby bol splnený účel rokovania Komisie atlétov SAZ, 

ktorý bol dôvodom jej zvolania. 
 

3. Každý člen Komisie atlétov SAZ na jej rokovaní má právo vyjadriť sa k danému problému 
v súlade s programom rokovania. 

 

4. Komisia atlétov SAZ na svojom rokovaní prejednáva najmä návrhy, sťažnosti, podnety 
a pripomienky aktívnych atlétov vo vzťahu k orgánom SAZ. 

 

5. Predseda Komisie atlétov SAZ na rokovaní Komisie atlétov SAZ, prípadne aj elektronicky, 
informuje jej členov o problematike prejednávanej Výkonným výborom SAZ, ktorého je 
členom. 

 

6. Komisia atlétov SAZ na svojom rokovaní volí 3 zástupcov atlétov za delegátov Valného 
zhromaždenia SAZ s právom hlasovať. 

 

7. Komisia atlétov SAZ je schopná uznášať sa, ak sú prítomní najmenej štyria jej členovia. 
Na prijatie stanoviska alebo odporúčania Komisia atlétov SAZ je potrebný súhlas najmenej 

štyroch jej členov. 
 

8. Zo svojho rokovania vyhotovuje Komisia atlétov SAZ zápis, v ktorom uvedie všetky 
podstatné údaje o priebehu, záveroch a výsledkoch prejednávania daných problémov. 
K zápisu sa prikladá prezenčná listina členov Komisie atlétov SAZ a všetky príslušné doklady 
riešenia problému. 

 

9. V mene Komisie atlétov SAZ je oprávnený vystupovať jej predseda, resp. podpredseda, ak bol 

k tomu poverený predsedom Komisie atlétov SAZ. 

 

 



Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Administratívny servis (písanie, rozmnožovanie, tlač dokumentov) zabezpečuje Sekretariát 
SAZ. 

 

2. Náklady spojené s činnosťou a rokovaním Komisie atlétov SAZ hradí SAZ. 
 

3. Tento Štatút Komisie atlétov SAZ schválila Komisia atlétov SAZ dňa 09.11.2016. 


