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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného  dňa 21. mája 2016 v Šamoríne. 
 
Prítomní: 70 delegátov s hlasovacím právom z 91 pozvaných  a hostia pp. Žaneta Surmajová, 
Peter Sepeši. Prezenčná listina v prílohe.   
 
Program:  
1. Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 
2. Schválenie programu VZ SAZ 
3. Voľba pracovných komisií VZ SAZ 
4. Správa predsedu SAZ 
5. Správa o hospodárení SAZ v roku 2015 a rozpočtový zámer na rok 2016. Informácia      
    o hospodárení obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2015. 
6. Správa DR SAZ 
7. Správa reprezentačného trénera SAZ – koncepcia na rok 2016 
8. Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ 
9. Doplňujúce voľby podpredsedu SAZ na obdobie do konania riadneho volebného VZ SAZ 
10. Zmena  stanov Slovenského atletického zväzu 
11. Voľba Kontrolóra SAZ a určenie odmeny kontrolóra 
12. Voľba člena VV SAZ  - zástupcu športovcov 
13. Voľby vyplývajúce z nových stanov SAZ (Disciplinárna komisia, Arbitrážna rada, Odvolacia 
komisia) 
14. Obed 
15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie VZ SAZ 
17. Záver 
 
Na úvod privítal prítomných delegátov a hostí VZ SAZ  predseda SAZ p. Korčok,  poukázal na 
unikátnosť moderných priestorov zasadnutia a pripomenul, že v areáli x-bionic sa v uskutoční 
4. júna medzinárodný míting P-T-S, 11. júna Atletická liga SR a v roku 2017 Majstrovstvá 
Európy v cezpoľnom behu. Na všetky uvedené podujatia sú prítomní pozvaní. Zároveň 
zdôraznil závažnosť bodu programu – Schválenie Stanov SAZ, čo je v súlade s nadobudnutím 
platnosti Zákona o športe podmienkou uchádzania sa o štátne dotácie. Predložený návrh 
Stanov SAZ  bol prekonzultovaný s právnikmi v oblasti športového práva a v prípade ich 
schválenia na tomto VZ SAZ budú z  návrhu vyplývať nové orgány SAZ, ktoré bude potrebné 
voliť na tomto VZ SAZ. Vedením rokovania VZ SAZ bol poverený p. Gubrický, generálny 
sekretár SAZ. Prítomný hosť p. Sepeši poďakoval za proaktívny prístup zástupcov SAZ pri 
kreovaní  Zákona o športe a následných implementácií do Stanov SAZ. Zdôraznil  dôležitosť 
reforiem v športe, ktoré zabezpečia väčšiu  transparentnosť, zvýšenie financií, čo však 
prinesie viac byrokratických povinností.  
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Pred oficiálnym programom VZ SAZ odovzdal predseda SAZ p. Korčok Plaketu EA a strieborný 
odznak EA udelené na návrh SAZ  ako ocenenie za celoživotný prínos v prospech atletiky p. 
Kazimírovi Hunčíkovi.  P. Hunčík v ďakovnom príhovore spomenul s úctou na nebohých pp. 
Jakubécziho a Borského, s ktorými by sa rád podelil o ocenenie.   
 
K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 
Rokovanie  VZ SAZ otvoril p. Gubrický, ktorý bol Pracovným predsedníctvom VZ SAZ určený aj 
za predsedajúceho VZ SAZ. Za zapisovateľa VZ SAZ Pracovné predsedníctvo VZ SAZ určilo 
p.Kirnovú. Bolo konštatované, že z pozvaných 91 delegátov s hlasovacím právom je 
prítomných 70 delegátov, čo je 77%  a VZ SAZ je uznášaniaschopné. Plénum schválilo 
Rokovací poriadok VZ SAZ jednomyseľne.  
   
K bodu č. 2 Schválenie programu VZ SAZ    
p. Haraksín - navrhol doplniť program VZ SAZ o bod Voľba Dozornej rady Slovenskej atletiky 
s.r.o., návrh podporil p. Matoušek s tým aby bol tento bod zapracovaný do návrhu Stanov 
SAZ v bode 10     
p. Sepeši – na výzvu o stanovisko poukázal na fakt, že obchodná spoločnosť má svoju 
zakladajúcu listinu a bez jej znenia sa nevie vyjadriť 
p. Gubrický – navrhol v blízkej budúcnosti zosúladiť zakladajúcu listinu Slovenskej atletiky 
s.r.o.  so schválenými  Stanovami SAZ a pripraviť stanovisko na jesenné VZ SAZ 
Hlasovanie o návrhu p. Haraksina doplniť program VZ SAZ o voľbu členov Dozornej rady do 
obchodných spoločností SAZ: ZA 4 – PROTI  58 – ZDRŽALI sa hlasovania 8, návrh 
NESCHVÁLENÝ.      
Hlasovanie o návrhu aby bola voľba Dozornej rady Slovenská atletika s.r.o. doplnená na 
schválenie v bode 10: ZA 2 – PROTI 56 – ZDRŽALI sa 10, návrh NESCHVÁLENÝ.     
Hlasovanie o návrhu p. Gubrického aby bola voľba do Dozorných rád obchodných 
spoločností SAZ zaradená do programu jesenného VZ SAZ: ZA 67 – PROTI 1 – ZDRŽALI sa 2, 
návrh SCHVÁLENÝ.  
Hlasovanie o schválení programu VZ SAZ: ZA 66 – PROTI -0, ZDRŽALI sa 2, program VZ SAZ bol 
počtom hlasov 66 schválený.      
 
K bodu č. 3 Voľba pracovných komisií VZ SAZ 
Boli navrhnutí členovia mandátovej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Martin Illéš, za jednotlivé 
OAZ pp. Elena Révayová, Matej Lietavec, Jana Chrenová, Jozef Haraksin.  Predložený návrh 
bol hlasovaním schválený: ZA 67 – PROTI 0 – ZDRŽAL sa 1.     
 
Boli navrhnutí členovia  návrhovej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Peter Filo, za jednotlivé OAZ 
pp. Rudolf Mada, Miroslav Illéš, Ivan Čillík, Andrea Filipová. Uvedený návrh zloženia komisie 
bol schválený: ZA  68 – PROTI O – ZDRŽAL sa 0. 
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Boli navrhnutí členovia volebnej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Róbert Mittermayer, za 
jednotlivé OAZ pp. Miroslava Kažimírová, Marián Hammel, Jana Ilavská, Marián Krajňák. 
Zloženie komisie bolo schválené: ZA 67 – PROTI O – ZDRŽAL sa – 1.           
 
K bodu č. 4 Správa predsedu SAZ  
Predseda SAZ p. Peter Korčok predniesol správu o činnosti SAZ od 1.1.2016 s tým, že odpočet 
činností zvoleného VV SAZ za volebné obdobie 2012 – 2016 bude predložený na jesennom 
VZ SAZ v novembri. 
V roku 2016 sa SAZ zúčastnil všetkých vrcholných podujatí IAAF a EA: HMS v Portlande, MS 
v polmaratóne v Cardiffe, EP vo vrhoch v Arade, MS veteránov v Ancone a ME družstiev 
v chôdzi v Ríme, kde sme zaznamenali úspech na HMS a 6. miesto Ivety Putalovej, na MS 
v Ríme 12. miesto juniora Dominika Černého.  Z domácich  medzinárodných podujatí 
vyzdvihol vynikajúcu úroveň Banskobystrickej latky, rekordný počet 43 krajín a splnenia 
limitov na OH na IAAF Challengi  Dudinská 50, rekordný počet účastníkov na ČSOB maratóne 
v Bratislave a zároveň poďakoval všetkým dobrovoľným funkcionárom, rozhodcom, 
trénerom za prínos pre atletiku.  
Za pozitívne rozhodnutie považuje zavedenie Atletickej ligy SAZ, na ktorú SAZ získla pre rok 
2016 podporu IAAF z Olympijských dividend,  oživenie bývalého svetoznámeho mítingu P-T-
S, na ktorom si zmerajú sily naši olympionici s kvalitnou  zahraničnou účasťou a s 1,5 
hodinovým RTVS prenosom z podujatia. SAZ rozvinul viacero nových aktivít za účelom 
zvýšenia členskej základne, aktuálne cca 10 000 členov, čo si vyžadovalo posilnenie 
administratívy SAZ. Pribudli partneri SAZ ako Tesco, Tipos, bola vytvorená Komisia behov 
mimo dráhu.            
SAZ sa zúčastní ďalších vrcholných podujatí v roku 2016 ako sú ME mládeže v Tbilisi, MS 
juniorov v Bydgošti, ME v Amsterdame a vrcholom budú OH v Rio de Janeiro, na ktoré má už 
splnený limit 14 atlétov. 
Záverom správy predseda SAZ vyzval plénum na konštruktívne rokovanie.   
 
K bodu č. 5 Správu o hospodárení SAZ v roku 2015,  rozpočtový zámer na rok 2016 a 
Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2015 
predniesol p. Gubrický. Zároveň boli predložené písomné materiály: porovnanie čerpania 
financií  SAZ, príjmy a výdavky  v rokoch  2010 – 2015 a Vybrané položky čerpania rozpočtu 
2015.    
Bolo konštatované, že príjmy SAZ  oproti roku 2010 vzrástli v roku 2015 o 100 %. V roku 2015 
boli celkové príjmy SAZ v sume 1 549 047 €, zdrojom zisku boli partnerské projekty s Tesco 
(poskytlo 80 000 € na nákup sád Detskej atletiky), rozvíjajúci sa obchod s reprezentačným 
oblečením, so Slovenskou obchodnou marketingovou spoločnosťou, ap. Rozvojové projekty 
po viacerých líniách znamenali vyššie príjmy avšak aj vyššie výdaje, spojené s administráciou 
a spracovaním projektov, čo si vyžiadalo aj zvýšenie počtu pracovníkov SAZ.  Na rok 2016 je 
podpísaný aktuálny dodatok k zmluve o dotáciách s MŠ VV Š SR v sume 1 714 800 €. Pre rok 
2017 by malo platiť, že zväzy by nemali podávať projekty tak ako doteraz, ale bude 
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nárokovateľný príspevok na základe vzorca za predpokladu splnenia si všetkých povinností 
vyplývajúcich zo Zákona o športe.    
Vzhľadom k nedôslednosti prijímateľov príspevkov od SAZ v minulosti (predkladanie 
zúčtovania aj v posledných dňoch v roku, chýbajúce doklady ap.), boli prítomní delegáti 
dôrazne požiadaní  aby v roku 2016 predložili vyúčtovania pridelených financií  na SAZ 
najneskoršie do 30.10., čo bude ošetrené zmluvne.   
 
K bodu č. 6  Správu  Dozornej rady  SAZ predniesol jej predseda p. Lopuchovský za obdobie 
od 14.11.2015 do 21.5.2016. Z dôvodu dobrovoľného odstúpenia z funkcie člena  DR SAZ p.  
Garaja bol za nového člena na VZ SAZ 2015 zvolený p. Čakloš. Zasadnutie DR SAZ sa od VZ 
SAZ v roku 2015  neuskutočnilo, avšak jej predseda sa zúčastňoval zasadnutí  Výkonného 
výboru SAZ, kde boli pravidelne predkladané materiály a prehľady čerpania rozpočtu SAZ, 
účtovníctvo SAZ bolo podrobené nezávislému auditu. Zo zasadnutí VV SAZ boli včas zasielané 
zápisy a na webe SAZ uverejňované výpisy zo  zápisov VV SAZ, navyše sa zefektívnila 
informovanosť o činnosti SAZ na facebooku SAZ. Od 1.3.2016 sa zvýšil počet pracovníkov 
sekretariátu SAZ, ktorí prešli riadnym výberovým konaním. DR SAZ ukončí svoju činnosť 
k 21.5.2016 za predpokladu, že bude schválený Návrh Stanov SAZ a zvolený kontrolór SAZ.      
 
K bodu č. 7 Správu reprezentačného trénera SAZ a koncepciu na rok 2016 predložil ústredný 
tréner p. Martin Pupiš. Koncepcia bola schválená začiatkom roka 2016 a uverejnená na webe 
SAZ. V správe boli zdôraznené úspechy reprezentantov SAZ na vrcholných podujatiach – na 
Halových MS sa zúčastnili 2 pretekári, vynikajúce 6. miesto dosiahla I. Putalová a pozitívne 
bolo hodnotené aj vystúpenie J. Volka, ktorý zužitkoval skúsenosti a má splnený limit na ME 
v Amsterdame.  Účasť výpravy na EP vo vrhoch v Arade je považovaná za opodstatnenú 
z hľadiska udržania pretekárov v reprezentácii a získavania skúsenosti. 
Na MS v polmaratóne v Cardiffe reprezentovali SAZ 2 pretekári, výsledkom bolo 58. miesto 
Juraja Vitka a 62. miesto Kataríny Berešovej.  
Na MS v chôdzi družstiev boli dosiahnuté výsledky ovplyvnené neúčasťou nášho 
najúspešnejšieho chodca M. Tótha a tak najlepšie umiestnenie a 12. miesto dosiahol junior 
Dominik Černý.  
SAZ v rámci rozvoja disciplín výraznejšie podporil rozvoj behov a štafetových behov, čo by sa 
malo odraziť na celkovej výkonnostnej úrovni. Na ME v Amsterdame má splnený limit 17 
pretekárov, očakáva sa účasť aj štafetách na základe rebríčka EA.  Na OH v Riu má splnený 
limit zatiaľ 14 pretekárov, čo je tretina všetkých zatiaľ kvalifikovaných slovenských 
športovcov na OH v Riu. Boli stanovené ciele pre reprezentáciu SAZ pre rok 2016: zisk  
medaily a ďalšie umiestnenie do 8. miesta na OH v Riu, 3 krát umiestnenie do 6 miesta na 
ME v Amsterdame a na mládežníckych ME 4 umiestnenia do 8. miesta.  
Okrem toho je zámer početnej účasti reprezentácie na ME v cezpoľnom behu v decembri 
2016  vzhľadom na ME v cezpoľnom behu 2017, ktoré sa uskutočnia v Šamoríne.           
 
K bodu č. 8 Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ. Predložený návrh Volebného poriadku 
SAZ bol schválený, ZA hlasovalo 66 delegátov, PROTI O, ZDRŽAL sa hlasovania 1 delegát.  
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K bodu č. 9 Doplňujúce voľby podpredsedu SAZ na obdobie do konania riadneho volebného 
VZ SAZ v novembri 2016. Vzhľadom k tomu, že bol na post podpredsedu 1 kandidát – p. 
Ladislav Asványi, VZ SAZ odsúhlasilo voľbu  verejným hlasovaním. ZA verejné hlasovanie  65, 
PROTI 1, ZDRŽAL sa 1.  
 
Vo voľbe podpredsedu SAZ bol verejným hlasovaním zvolený navrhnutý kandidát p. Ladislav 
Asványi: ZA 66, PROTI 0, ZDRŽALI sa hlasovania 3 delegáti.  
Novozvolenému podpredsedovi SAZ zagratuloval predseda SAZ p. Korčok a poprial mu veľa 
síl k vzájomnej  spolupráci, podpredseda SAZ poďakoval za dôveru a vyjadril podporu 
a pomoc SAZ, jednou z foriem aj záujem budovania atletického štadióna v Bratislave.  
      
K bodu č. 10 Návrh Zmeny  stanov Slovenského atletického zväzu predložil p. Peter Filo so 
zdôvodnením nevyhnutnosti zmien vzhľadom na platnosť nového Zákona o športe v záujme 
ich zosúladenia s legislatívou, zapracovanie zmien je podmienkou aby bol SAZ oprávneným 
prijímateľom štátnych dotácii.  Návrh bol uverejnený na webe SAZ k pripomienkovaniu 
a bolo konštatované, že žiadne písomné pripomienky neboli doručené.  
Delegát VZ SAZ p. Rostislav Matoušek sa prihlásil a oznámil, že má k navrhnutým Stanovám 
SAZ pripravených niekoľko desiatok  pripomienok a pozmeňujúcich návrhov, ktoré žiada 
zapracovať pred ich celkovým schválením. Po zdôvodnení členmi VV SAZ a p. Sepešim od 
niektorých pozmeňujúcich návrhov upustil.   O každom predloženom pozmeňujúcom návrhu 
p. Matouška VZ SAZ hlasovalo: 

1. návrh vypustiť z čl. I, ods. 2 individuálne členstvo, považuje to za kolíziu s čl. 8, každý 
člen má byť členom klubu, ZA hlasoval 1, PROTI 66, ZDRŽAL sa 1, pozmeňujúci návrh 
nebol schválený  

2. návrh vypustiť z čl. II ods. 1 e, ZA hlasoval 1, PROTI 64, ZDRŽALI sa hlasovania3, návrh 
nebol schválený 

3. návrh vypustiť z čl. II ods. 2 slovo „integrity športu“, hlasovalo ZA 1, PROTI 65, 
ZDRŽALI sa 2, návrh neschválený  

4. návrh doplniť v čl. II ods. 3 b, „ voči orgánom štátu a územnej samosprávy“, ZA 
hlasovalo 5, PROTI 59, ZDRŽALI sa 2, návrh nebol schválený  

5. návrh preformulovať čl. II ods. 3  g, h, „ podieľať sa na zabezpečení prípravy 
talentovanej mládeže a metodicky riadiť“, ZA hlasoval 1, PROTI 66, ZDRŽAL sa 1, 
návrh nebol schválený  

6. návrh vypustiť v čl. II ods. 3 q, r, považuje ich za totožné s bodom p, ZA hlasoval 1, 
PROTI 61, ZDRŽALI sa 6, návrh nebol schválený  

7. návrh doplniť  v  čl. III ods.1 o členstve slovo „kolektívne“, ZA hlasovali 2, PROTI 64, 
ZDRŽALI sa 2, návrh nebol schválený 

8. návrh doplniť v čl. III ods. 9 riadneho, „kolektívneho“ členstva, ZA hlasovali 2, PROTI 
65, ZDRŽAL sa 1, návrh nebol schválený  

9. návrh pozmeniť v čl. III ods. 10 formuláciu, aby o vylúčení členstva rozhodovalo VZ 
SAZ a nie VV SAZ či Disciplinárna komisia SAZ, ZA uvedený pozmeňujúci  návrh  
hlasoval 1, PROTI 61, ZDRŽALI sa 6  
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10. p. Filo vysvetlil dôvody predloženej formulácie a predložil návrh za VV SAZ, aby o vylúčení 
člena mohla rozhodnúť aj Disciplinárna komisia, ZA tento návrh hlasovalo 67 delegátov, nikto 
nebol PROTI, ZDRŽAL sa 1.   
11. p. Filo predložil návrh za VV SAZ preformulovať  v čl. 3 ods. 10 znenie odseku v súlade 
s horeuvedeným rozhodnutím, ZA hlasovalo 67 delegátov, nikto nebol PROTI, ZDRŽAL sa 1. 
Návrh bol schválený. VZ SAZ pokračovalo hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch p. 
Matouška:   
12. návrh preformulovať čl. IV ods. h, ZA zmenu znenia ods. hlasoval 1, PROTI 60, ZDRŽALI sa 
7, návrh nebol schválený      
13. návrh pozmeniť  čl. VI ods. 1 o orgánoch SAZ, ZA pozmeňujúci návrh hlasoval 1, PROTI 60, 
ZDRŽALO sa 7 delegátov  
14. p. Filo za VV ZAZ  predložil  návrh doplniť čl. VI, ods.5 a, o „okrem funkcie predsedu“, ZA 
hlasovalo  67, PROTI 1, nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený  VZ SAZ 
pokračovalo v hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch p. Matouška:  
15. pozmeňujúci návrh  čl. VII ods. 5 d, aby 10 delegátov OAZ nemuselo byť volených na VZ 
OAZ v príslušnom roku, ZA hlasoval 1, PROTI  67, nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh nebol 
schválený. 
16. návrh zmeniť v čl. VII ods. 6 n, „schvaľovanie“ výročnej správy SAZ a „schvaľovanie 
rozpočtu“, ZA pozmeňujúci návrh hlasoval 2, PROTI 65, nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh 
nebol schválený. 
17. návrh zmeniť v čl. VII ods. 6 p o náhradách za stratu času, ZA hlasoval 1, PROTI 54, 
ZDRŽALI sa hlasovania 13, návrh nebol schválený. 
18. návrh čl.  VIII ods. 1 o mimoriadnom VZ SAZ, aby bolo upravené individuálne členstvo, ZA 
hlasoval 1, PROTI 61, ZDRŽALI sa 6, návrh nebol schválený.  
19. návrh zmeniť čl. IX, ods. 7 aby bola informácia o konaní sa VZ SAZ zverejnená mesiac 
vopred (p. Filo argumentoval, že 15 dní je stanovených zákonom), ZA predložený 
pozmeňujúci návrh p. Matouška hlasoval 1, PROTI 60, ZDRŽALI sa 7, návrh nebol schválený.  
20. návrh zmeniť čl. IX, ods. 7 f, o odvolaní generálneho sekretára a ústredného trénera SAZ, 
ZA hlasoval 1, PROTI 61, ZDRŽALI sa 6, návrh nebol schválený. 
21. návrh zmeniť v čl. X v príslušných odsekoch funkcie pod doteraz zaužívanými názvami 
„predseda“, „podpredseda“ a nie prezident, viceprezident. ZA predložený návrh hlasovali 2, 
PROTI 58, ZDRŽALI sa hlasovania 8, návrh nebol schválený. 
22. návrh doplniť čl. XII tak, aby štatút Arbitrážnej rady schvaľovalo VZ SAZ, ZA predložený 
návrh hlasovali 4, PROTI 53, ZDRŽALI sa hlasovania 11, návrh nebol schválený.  
23. návrh doplniť čl. XIII Disciplinárnej komisie SAZ, schvaľovanie Disciplinárneho poriadku 
SAZ tak aby VV SAZ  ako úzka skupina ľudí nerozhodovala o všetkom, ZA predložený návrh 
hlasovali 2, PROTI 61, ZDRŽALI sa 5., návrh nebol schválený.  
24. návrh p. Daga  Bělaga upraviť čl. XIV tak, aby v Odvolacej komisii SAZ mal zastúpenie 
každý OAZ, ZA predložený návrh hlasovali 2, PROTI 49, ZDRŽALI sa hlasovania 17, návrh nebol 
schválený.  
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25. návrh p. Matouška aby boli v čl. XIX o Príjmoch a výdavkoch SAZ ods. 1 vypustené písm. 
g,h,l, ZA predložený návrh hlasoval 1, PROTI 60, ZDRŽALI sa 2, návrh nebol schválený.  
26. návrh p. Matouška čl. XIX v ods. 4 doplnené za  písmeno m, znenie,  „ prostriedky na 
výchovu a školenie rozhodcov“. ZA uvedený návrh hlasovali 4, PROTI 53, ZDRŽALO sa 11. 
Návrh nebol schválený.  
27. návrh za VV SAZ schváliť  čl. XXII Záverečné a prechodné  ustanovenia, funkčné obdobie 
a zloženie VV SAZ v navrhnutom znení, ZA hlasovalo 66, PROTI 1, ZDRŽAL sa hlasovania 1.  
 
Na záver bodu programu 10. Zmena Stanov Slovenského atletického zväzu  sa uskutočnilo 
hlasovanie o schválení predloženého doplneného návrhu ako celku: ZA hlasovalo 66, PROTI 
1, ZDRŽAL sa 1.   Stanovy SAZ boli schválené ako celok.                 
     
K bodu č. 11 Voľba Kontrolóra SAZ a určenie odmeny kontrolóra 
p. Matoušek navrhol zmenu volebného poriadku voľby  kontrolóra SAZ, aby nebol volený  na 
5 rokov, ale na 4 ročné olympijské obdobie. ZA uvedený návrh hlasovalo 0 delegátov,   PROTI 
64 a ZDRŽALI sa hlasovania 4 delegáti,  uvedený návrh nebol schválený.  
 
Vzhľadom k tomu, že na post kontrolóra SAZ bol navrhnutý 1 kandidát, p. Jozef Malík, VZ SAZ 
odsúhlasilo verejnú voľbu: ZA bolo 66, PROTI 0 a ZDRŽAL sa hlasovania 1.     
 
Voľba kontrolóra Jozefa  Malíka verejným hlasovaním: ZA 67, PROTI 0, ZDRŽALI sa hlasovania 
2, p. Malík bol zvolený za kontrolóra SAZ na 5 ročné obdobie.  
 
Voľba odmeny kontrolóra SAZ, vzhľadom na novú funkciu, ktorá zatiaľ nemá presne 
ohraničenie práce, avšak náplň je stanovená zákonom, pričom kontrolór bude mať právo 
účasti na zasadnutiach Výkonného výboru SAZ, bola navrhnutá v sume 500 € brutto 
mesačne. ZA uvedený návrh hlasovalo 68, PROTI 0, ZDRŽALO sa hlasovania 0.   
   
K bodu č. 12 Voľba člena VV SAZ  - zástupcu športovcov. 
Prítomný člen Komisie atlétov  SAZ p. Martin Kučera navrhol za Komisiu atlétov SAZ aby 
atlétov zastupoval a bol členom VV SAZ p. Matej Tóth, aktuálny  majster sveta v chôdzi na 50 
km,  ktorý je aj členom Komisie atlétov IAAF.  
VZ SAZ vzhľadom na jediného kandidáta na tento post odsúhlasilo verejné hlasovanie , ZA 
bolo 67, PROTI 1 a ZDRŽALO sa 0 delegátov.  
Vo verejnom hlasovaní o členovi VV SAZ za komisiu atlétov Matejovi Tóthovi hlasovala ZA 69, 
PROTI 1 a NIKTO sa nezdržal hlasovania. M. Tóth bude v zmysle prechodných ustanovení  
členom VV SAZ do novembrového VZ SAZ, kedy sa uskutočnia nové voľby po OH.    
 
K bodu č. 13 Voľby vyplývajúce z nových stanov SAZ (Disciplinárna komisia, Arbitrážna rada, 
Odvolacia komisia).  
Za predsedu Disciplinárnej komisie SAZ bol navrhnutý p. Čillík. Nakoľko bol jediným 
kandidátom,  VZ SAZ hlasovaním odsúhlasilo verejné hlasovanie o jej  predsedovi: ZA verejné 
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hlasovanie bolo 65 hlasov, PROTI 1 a NEZDRŽAL sa nikto. Následne bol vo verejnom 
hlasovaní zvolený za predsedu Disciplinárnej komisie SAZ p. Čillík, ZA bol 67, PROTI 0 
a ZDRŽAL sa 1. Za členov DK SAZ boli za jednotlivé OAZ navrhnutí členovia: pp. Dušan Štancel 
(AZB), Štefan Straňovský (ZsAZ), Peter Kalabus (SsAZ) a Miloš Kočtúch (VsAZ). VZ SAZ 
odsúhlasilo návrh o verejnom hlasovaní o zložení DK SAZ, ZA verejné hlasovanie bolo 67, 
PROTI 1 a nikto sa NEZDRŽAL hlasovania. VZ SAZ odsúhlasilo členov DK SAZ, ZA horeuvedený 
návrh bolo 62, PROTI 0 a ZDRŽALI sa 6 delegáti.    
 
Za predsedu Arbitrážnej rady SAZ bol navrhnutý p. Marián Kalabus, a VZ SAZ odsúhlasilo 
návrh o verejnom hlasovaní predsedu AR SAZ, ZA bolo 67, PROTI 1 a nikto sa NEZDRŽAL 
hlasovania. Následne bol vo verejnom hlasovaní zvolený za predsedu AR SAZ p. Marián 
Kalabus, ZA bolo 67, PROTI 0 a ZDRŽAL sa hlasovania 1.  
Za členov AR SAZ boli za jednotlivé OAZ navrhnutí kandidáti: pp. Mária Mračnová (AZB), 
Miroslav Illéš (ZsAZ), Milutín Černák (SsAZ) a Radoslav Dubovský (VsAZ). Následne VZ SAZ 
odhlasovala návrh o verejnom hlasovaní voľby členov AR SAZ, ZA bolo 66, PROTI 1 a ZDRŽAL 
sa 1 delegát. O návrhu voľby členov AR SAZ v uvedenom zložení vo verejnom hlasovaní VZ 
SAZ rozhodlo:  ZA 63, PROTI 1, ZDRŽALO sa hlasovania 5.  
 
O zložení Odvolacej komisie SAZ sa nehlasovalo, nakoľko sa neprihlásili žiadni kandidáti 
spĺňajúci podmienky uvedené v zákone o športe, táto voľba sa uskutoční na jesennom VZ 
SAZ.   
    
14. Obed 
 
K bodu č. 15 Diskusia 
Do diskusie sa prihlásili delegáti VZ SAZ: 
p. Matoušek – poukázal  na nehospodárnosť SAZ, argumentoval faktom, že pri  porovnaní 
príjmov SAZ v roku 2010 a 2015, vzrástli príjmy SAZ o 100 % a výdavky na sekretariát SAZ 
o 100%, na reprezentáciu výdavky o 600 %, pričom tí istí atléti čerpajú z viacerých rezortov, 
pričom oblastným atletickým zväzom bolo navýšenie dotácii od SAZ len o 30%  
 
p. Haraksín – poukázal za rozpočet metodickej komisie SAZ v sume 1500 €, hoci doteraz bola 
v rozpočtovaná trénersko – metodická komisia  
p. Garaj – oponoval kritike p. Matouška, že popri 30% navýšení financií pre OAZ zabudol na 
100 000 € prerozdelených klubom vo  viacerých položkách.   
       
K bodu č. 16 Návrh na uznesenie VZ SAZ 
Predseda návrhovej komisie p. Filo predniesol návrh uznesení VZ SAZ 2016 (sú samostatnou 
prílohou). Pred schválením návrhu uznesení sa uskutočnila prezencia prítomných delegátov, 
ktorých  bolo 61.  O  predloženom Návrhu uznesení VZ SAZ z 21.5.2016  hlasovalo: ZA 61 
delegátov, 1 bol PROTI a nikto sa nezdržal hlasovania. Predložený Návrh uznesení VZ SAZ 
z 21.5.2016 bol schválený.      
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K bodu č. 16 Záver 
Záverom VZ SAZ poďakoval predseda SAZ p. Korčok delegátom za aktívnu početnú účasť aj za 
ich doterajšie aktivity v prospech atletiky  s cieľom posunúť atletiku vpred. Zdôraznil potrebu 
rozvíjať niektoré nové projekty aby sa spoločným úsilím zabezpečilo navýšenie rozpočtu SAZ 
aj s využitím výhod atletiky, ktorá je základom všetkých športov. Za seba sľúbil, že urobí 
maximum v prospech atletiky, vrátane úsilia obnoviť tradíciu mítingu PTS, ktorý sa tento rok 
uskutoční 4.6. v Šamoríne, na ktorý sú všetci priaznivci atletiky pozvaní. 
 
A.Kirnová, v.r., zapisovateľ VZ SAZ 


