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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného  dňa 23. apríla 2017 v Banskej Bystrici. 
 
Prítomní: 68 delegátov s hlasovacím právom z 85 pozvaných, hostia – pp. Jozef Malík/ 
kontrolór SAZ, Martin Pupiš/ústredný tréner SAZ a jubilanti – pp. Vlasta Nemcová, Libor 
Charfreitag st., Miroslav Kyrinovič,  Vladimír Výbošťok, Peter Pažák (Gabriela Hanuláková 
a Zdenek Národa zároveň delegáti VZ SAZ).    
Prezenčná listina delegátov s hlasovacím právom v prílohe.   
 
Program:  
1. Otvorenie VZ SAZ  
2. Oceňovanie jubilantov  
3. Schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 
4. Schválenie programu VZ SAZ  
5. Voľba pracovných komisií VZ SAZ 
6. Výročná správa prezidenta SAZ 
7. Správa o hospodárení SAZ v roku 2016.  Informácia  o hospodárení obchodnej spoločnosti  
    Slovenská atletika s.r.o. v roku 2016 a informácia o rozpočte SAZ na rok 2017 
8. Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
9. Správa reprezentačného trénera SAZ  
10. Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 
11. Zmena  stanov Slovenského atletického zväzu 
12. Kritéria podpory a rozvoja talentovaných športovcov v mládežníckych kategóriách 
13. Štruktúra súťaží v SAZ  
14. Obed 
15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie VZ SAZ 
17. Záver 
 
K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ  
Na úvod privítal prítomných delegátov a hostí a otvoril zasadnutie VZ SAZ 2017  prezident  
SAZ p. Peter Korčok a  pripomenul výnimočný úspech SAZ na halových Majstrovstvách 
Európy ziskom historickej striebornej medaily pre Slovensko.  Po zaznení hymny Slovenskej 
republiky odovzdal slovo a poveril vedením rokovania VZ SAZ generálneho sekretára SAZ p. 
Vladimíra Gubrického.   
 
K bodu č. 2 Oceňovanie jubilantov     
p. Korčok vyslovil potešenie, že sa stáva tradíciou pri príležitosti VZ SAZ oceniť jubilantov SAZ, 
od ktorých atletická pospolitosť môže čerpať poznatky a skúsenosti, do budúcnosti je v pláne 
oceňovanie podobné systému SOV.  Z pozvaných jubilantov SAZ prijali pozvanie na VZ SAZ 
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a prevzali si ocenenia z rúk prezidenta SAZ p. Korčoka a viceprezidenta SAZ p. Asványiho: p. 
Vlasta Nemcová (jubileum 80 rokov)  – ocenenie EA a strieborný odznak za celoživotný 
prínos v prospech atletiky, jubileum 70 rokov -   pp. Libor Charfreitag st., Vladimír Výbošťok, 
Miroslav Kyrinovič, jubileum 60 rokov – pp. Gabriela Hanuláková, Peter Pažák a Zdenek 
Národa.  
 
K bodu č. 3 Schválenie rokovacieho poriadku VZ SAZ  
Bolo konštatované, že z pozvaných 85 delegátov s právom hlasovať je prítomných 68 
delegátov, čo je 80%  účasť a VZ SAZ je uznášaniaschopné. Plénum schválilo predložený  
Rokovací poriadok VZ SAZ 23.4.2017 jednomyseľne. 
       
K bodu č. 4 Schválenie programu VZ  SAZ  
Prítomné plénum schválilo predložený Program VZ SAZ 23.4.2017 jednomyseľne.     
 
K bodu č. 5 Voľba pracovných komisií VZ SAZ  
Bolo navrhnuté zloženie mandátovo - volebnej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Róbert 
Mittermayer, ďalší členovia pp. Jozef Pelikán, Marián Hammel, Ján  Gigac a Juraj Malcovský  
a zloženie návrhovej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Peter Filo, ďalší členovia pp. Dušan 
Štancel, Milan Laurenčík, Henrieta Rusnáková a Roman Volek.       
Zloženie mandátovo – volebnej a návrhovej komisie VZ SAZ 23.4.2017 bol schválené 
jednomyseľne.  
    
K bodu č. 6 Výročná správa prezidenta SAZ  
Prezident SAZ p. Peter Korčok predniesol správu o činnosti SAZ od posledného VZ SAZ 
konaného 5.11.2016, od ktorého sme boli svedkami viacerých úspešných atletických 
udalostí. Slovenská atletika sa v uplynulom roku tešila z historicky prvého olympijského zlata 
v ére samostatnosti Slovenska. Matej Tóth na sklonku roka  2016 kraľoval rôznym anketám. 
Stal sa piaty krát víťazom  ankety Atlét roka,  športovcom rezortu  Ministerstva obrany SR 
a prvým atlétom, ktorý sa stal  športovcom roka SR. 
p. Korčok poďakoval všetkým trénerom na čele so šéftrénermi Martinom Pupišom 
a Martinom Illéšom, kolegom z VV SAZ, generálnemu sekretárovi Vladimírovi Gubrickému 
a všetkým spolupracovníkom v administratíve zväzu, členom komisií, zástupcom klubov aj 
organizátorom podujatí za činnosť v uplynulom období.  Poďakoval predsedom oblastných 
atletických zväzov, ktorí skončili v tejto funkcii (pp. Ľubomírovi Roškovi a Igorovi 
Gavenčiakovi) a zablahoželal novozvoleným predsedom Stredoslovenského atletického  
zväzu p. Jánovi Garajovi a Atletického zväzu Bratislavy   p. Marcelovi Mataninovi.  
Súčasné VZ SAZ sa koná aj z dôvodu potrieb zmien Stanov SAZ v súvislosti s výkladom nového 
zákona o športe a jeho novelizácie, ktorá neprispela k jednote športov. Presným určením 
smerovania zdrojov z MŠ VVaŠ SR sa upiera zväzom právo na odborný a nestranný rozvoj 
športu a nastala komplikácia v práci športových zväzov. V rámci športovej rady SOV 
prostredníctvom legislatívno –právnej komisie sú pripravené návrhy na zmeny, ktoré budú 
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prednesené na Rade Ministra školstva pre šport, ambíciou ktorých je zabezpečiť fungovanie 
zväzov v lepších  podmienkach s uplatnením nového zákona o športe.   
Rok 2017 SAZ začal úspešne ziskom striebornej medaily na HME v Belehrade zásluhou Jána 
Volka v behu na 60 m, za čo mu patrí poďakovanie ako aj trénerom p. Nadi Bendovej, 
Romanovi Kresťankovi  a ďalším, ktorí mali na tomto úspechu podiel. Potešil nás aj Matúš 
Bubeník  5. miestom v skoku do výšky a ďalších šesť umiestnení do 12. miesta. Medaila 
z Belehradu je pre Slovensko už 38. cenným kovom z vrcholných podujatí v ére 
samostatnosti SR. Z jedenástich významných podujatí nemá Slovensko zatiaľ medailu už len 
z halových MS.  
Dodatočne získala bronzovú medailu v ME aj Lucia Hrivnák Klocová po diskvalifikácii víťazky 
behu na 800 m na ME v Barcelone. K úspechu jej dodatočne gratulujeme.  Mimoriadne 
úspešná  bola aj sedemčlenná výprava SAZ na halových MS veteránov v 
juhokórejskom Daegu, ziskom 7 medailí, zlatej zásluhou p. Jozefa Vašinu v skoku o žrdi.            
V roku 2017 SAZ čaká množstvo podujatí EA a IAAF, na ktorých plánujeme  účasť (EP chodcov 
v Poděbradoch, ME družstiev v Tel Avive, EP vo viacbojoch v Monzone, ME juniorov 
v Grossete, ME do 23 rokov v Bydgošti, MS v Londýne, Svetová Univerziáda v Taipei, ME  
v behu do vrchu a ďalšie). Z významných podujatí (po už uskutočnenej Banskobystrickej 
latke,  Dudinskej 50, ČSOB maratóne v Bratislave, Záhoráckej dvadsiatke) SAZ usporiada 
ďalšie: 52. ročník P-T-S míting v Šamoríne, ktorý je súčasťou IAAF Challenge v hode kladivom, 
medzištátne stretnutie juniorov v Trnave, 17. MS v behu do vrchu veteránov v Pruskom - 
Vršatci, Medzinárodný maratón v Košiciach s uzatvorením vrcholnej  Európskej atletiky 
na Majstrovstvách Európy v cezpoľnom behu 10.12. v Šamoríne.     
SAZ je pripravený napomáhať ďalšiemu rozvoju atletiky a klubov na Slovensku v rámci 
možnosti rozpočtu, ktorý má v posledných rokoch vzostupný charakter. Pre rok 2017 je 
štátna dotácia o cca o 245 000 € vyššia oproti predchádzajúcemu roku.  Významnú časť 
rozpočtu tvorí marketingový príjem a podpora od sponzorov a partnerov SAZ (Tesco, Tipos, 
Transpetrol, RTVS, Pravda, Slovnaft). Avšak získať financie od sponzorov je vo veľkej 
konkurencii športových subjektov náročne. Významnú rolu pri získavaní partnerov 
a finančnej podpory  zohral svojou angažovanosťou  viceprezident SAZ p. Ladislav Asványi, za 
čo mu p. Korčok vyslovil poďakovanie.  
SAZ pokračuje v začatých aktivitách a projektoch (vydávanie časopisu Slovenská Atletika, 
Detská atletika, Bavme deti športom) a iniciuje nové. V pláne je nový web SAZ, plánuje 
pokračovať v projekte Detskej atletiky  pre 12 – 14 ročných, sú rozpracované projekty 
rekonštrukcií atletických dráh a štadiónov (4-dráhový vo Zvolene, pri VŠC Dukla Banská 
Bystrica). Bol zaznamenaný veľký nárast čo do počtu klubov, ktorých je momentálne 167 
s počtom 13 889 členov.    
Prezident SAZ prejavil úctu a spomienku na atlétov, ktorí nedávno navždy opustili naše rady: 
prvá slovenská atletická medailistka z OH p. Eva Šuranová – bronzová medaila v skoku do 
diaľky na OH v roku 1972,  pp. Ľudovít Košalko, Jozef Polešenský,  Vladimír Findra, bývalý 
československý reprezentant v chôdzi Alexander Bílek a ďalší.  
Česť ich pamiatke!   
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Záverom prezident SAZ p. Korčok všetkým poďakoval za odvedenú prácu, angažovanosť 
a podporu atletiky na Slovensku. 
 
K bodu č. 7  Správa o hospodárení SAZ v roku 2016. Informácia o hospodárení obchodnej 
spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2016 a informácia o rozpočte SAZ na rok 2017.  
 Správu o hospodárení SAZ v roku 2016,  Informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o. v roku 2016 a informáciu o rozpočte SAZ na rok 2017  predniesol p. 
Gubrický. Na porovnanie odprezentoval  prehľad dotácii od MŠ VVaŠ SR za roky 2011 - 2016.  
Boli predložené písomné materiály:  
*Sumár príjmov a výdavkov za rok 2016 Slovenská atletika, s.r.o. (príjmy celkovo 476 910,30 
€, výdaje 436 891,90 €), 
*Prehľad Príjmov SAZ 2016 (celkovo 1 993 473,- €, z toho dotácia MŠ VVaŠ SR 1 724 800,- €) 
*Prehľad vybraných nákladov rozpočtu SAZ 2016. 
(Rozsiahly 96-stranový dokument ekonomiky SAZ je uverejnený na webe SAZ v rámci 
Výročnej správy SAZ za rok 2016) 
*Návrh rozpočtu SAZ 2017 v základnom členení.  
Aktuálna zmluva s MŠVVaŠ SR predstavuje dotácie pre SAZ v celkovej  v sume 1 969 878,- €.         
 
K bodu č. 8  Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
Správu o činnosti kontrolóra SAZ za obdobie od svojho zvolenia do funkcie 21.5.2016  
v zmysle zákona 440/2015 Z.z.  o športe a článkov o úlohách kontrolóra  predniesol p. Jozef 
Malík.  Kontrolór priebežne vykonával kontrolu dodržiavanie  predpisov a rozhodnutí SAZ 
a jeho orgánov, pričom upozorňoval na nesúlad rozhodnutí s predpismi – hosťovanie, rozsah 
pretekania, organizačný poriadok, ap., ktoré boli konkretizované v správe na VZ SAZ 
v novembri 2016 . Na základe týchto upozornení došlo k zmene väčšiny rozhodnutí, ktoré 
neboli v súlade s platnými predpismi. Kontrolór sa zúčastňoval zasadnutí VV SAZ , vykonával 
priebežnú kontrolu obsahu zápisníc a včasnosť ich zverejňovania, dohliadal na naplnenie 
údajov pre transformáciu dát do informačného systému športu k 30. septembru, vykonával 
dozor nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ vrátane podkladov k voľbám 
a oprávnenosti účasti delegátov na novembrové aj dnešné VZ SAZ.   
     
Kontrolór sledoval čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch v roku 
2016, sledoval dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania štátnych dotácií na stránke 
SAZ, priebežne aj v závere roka kontroloval čerpanie a účelnosť finančných prostriedkov. 
Vedenie SAZ nevyčerpané prostriedky využilo na zrealizovanie pripravených náhradných 
programov rozpočtového zámeru a následné zúčtovanie voči MŠ VVaŠ SR.  
 
V súvislosti so zmenou zákona o športe platného od 1.1.2017 a jeho rozdielnou 
interpretáciou niektorých článkov v praxi nielen v športovom hnutí ale aj medzi legislatívcami  
boli spísané požiadavky na pozastavenie účinnosti, zatiaľ bez definitívneho rozhodnutia,  čo 
je jedným z dôvodov zatiaľ neschváleného rozpočtu SAZ. 
Kontrolór SAZ záverom správy požiadal všetkých o dodržiavanie platných predpisov.     
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K bodu č. 9 Správa reprezentačného trénera SAZ 
Správu od posledného VZ SAZ v novembri 2016 predniesol ústredný tréner SAZ p. Martin 
Pupiš.  Výrazné navýšenie rozpočtu SAZ umožňuje vysielať na všetky vrcholné podujatia EA 
a IAAF maximálne počty atlétov a realizačných tímov. SAZ v rámci rozvoja disciplín 
výraznejšie podporil rozvoj behov - vzhľadom k usporiadaniu ME 2017 v Šamoríne, čo sa 
prejavilo aj v zvýšenom počte výpravy na posledné ME v cezpoľnom behu  11. decembra 
2016 v talianskej Chii, kde 3 pretekári dosiahli lepšie umiestnenie ako na predchádzajúcich  
majstrovstvách. Výprave na EP vo vrhoch  12.-13. marca 2017 bol stanovený cieľ umiestnenia 
jednotlivca do 12. miesta, čo sa podarilo – 7. miesto P. Ženúcha.  Doposiaľ najvýraznejší 
úspech v histórii samostatnosti SR sa podaril na halových  ME 2017 v Belehrade senzačným 
ziskom striebornej medaily v behu na 60 m Jana Volka,  5. miestom v skoku do výšky Matúša 
Bubeníka a ďalšími umiestneniami 2 x do 9., jedno 11. a 12. miesto. V celkovom hodnotení 
krajín sa SAZ umiestnil na 18. mieste v medailovom hodnotení a na 22. mieste v bodovom 
hodnotení 52 krajín Európy. Potvrdila sa tak  opodstatnenosť vytvorenia atletického tímu pre 
OH  Tokyo 2020 (zaradení  atléti napr. Volko, Slaničková, Štuková, Beer a ďalší). Aj v roku 
2017 sa SAZ zúčastní všetkých vrcholných podujatí EA, IAAF za predpokladu splnenia 
stanovených kritérií: EP v chôdzi v Poděbradoch, EP na 10 000 m v Minsku, ME družstiev 
v Tel Avive a vo viacbojoch v Monzone, ME juniorov v Grossete, ME do 23 rokov v Bydgošti, 
MS do 17 rokov v Nairobi,  EYOF v Györi, Svetovej Univerziády v Taipei a vyvrcholením 
sezóny budú MS dospelých v Londýne. Z domácich vrcholných podujatí to budú ME 
v cezpoľnom behu 10. decembra v Šamoríne, z ďalších významných podujatí je to 17. júna 
PTS Míting so štatútom IAAF Challengu v hode kladivom, 6. júla medzištátne stretnutie 
juniorov.  Boli stanovené ciele pre reprezentáciu SAZ pre rok 2017: obhajoba titulu Majstra 
sveta na MS v Londýne M. Tóthom plus ďalšie umiestnenie do 8. a 10. miesta,  zisk  medaily 
na vrcholnom mládežníckom podujatí plus 4 umiestnenia do 8. miesta.   
           
   
K bodu č. 10 Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ  
Za reprezentantov SAZ predniesol správu p. Libor Charfreitag ml., člen Komisie atlétov SAZ. 
Vyslovil poďakovanie Výkonnému výboru SAZ za zlepšovanie podmienok pre atlétov, ktorí 
majú garantované dotácie na prípravu formou zmlúv, k obsahu ktorých boli atléti prizvaní k 
rokovaniu. p. Charfreitag vyzdvihol fakt, že VV SAZ umožnil účasť maximálne možnému počtu 
atlétov a ich trénerov na vrcholných podujatiach IAAF a EA (vrátane HME 2017 v Belehrade) 
a mali možnosť výberu hotela na nadchádzajúce MS v Londýne.     Reprezentanti sa 
pravidelne stretávajú na zasadnutí komisie, predseda komisie p. Matej Tóth, člen Komisie 
IAAF,  sa zúčastňuje zasadnutí Výkonného výboru SAZ a reprezentanti majú zabezpečenú 
aktívnu komunikáciu s vedením SAZ.  
p. Charfreitag záverom poprial Slovenskému atletickému zväzu a všetkým prítomným 
úspešný rok 2017.  
 
K bodu č. 11 Zmena  stanov Slovenského atletického zväzu 
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Upravené znenie Stanov SAZ so zdôvodnením nevyhnutnosti zmien vzhľadom na platnosť 
nového Zákona o športe, v záujme ich zosúladenia s platnou legislatívou, predložil p. Peter 
Filo. Plénum VZ SAZ hlasovalo o zmene, resp. doplnení článkov jednotlivo a na záver plénum 
schvaľovalo Stanovy SAZ ako celok nasledovne: 
  
*Doplnenie Čl. I. Základné ustanovenia o nový odsek 9. v plnom navrhovanom znení.    
ZA: 68, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania 
*V Čl. II. Poslanie, ciel a hlavné činnosti SAZ  formálna úprava  v ods. 1.  a) namiesto SR 
„Slovenská republika“. ZA: 68, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania  
*V Čl. III. Členstvo v SAZ terminologické úpravy: namiesto pretekár – atlét, namiesto 
poplatku – členský príspevok a zaplatenie členského príspevku za členstvo v ods. 3. c), 4., 6., 
7., 8. a v ods.  10. vypustiť v závere  časť o vylúčení člena a o Disciplinárnej komisii, a doplniť: 
o vylúčení „riadneho člena a individuálneho člena zo SAZ“ môže rozhodnúť aj Disciplinárna 
komisia SAZ. ZA: 67, nikto nebol proti a 1 sa zdržal hlasovania        
*V Čl. VI. Orgány SAZ  doplniť nové znenie a ods.  2. a 3. a následne prečíslovať odseky, 
v ods. 5. doplniť: Predpisy a rozhodnutia orgánov SAZ „s rozhodovacou právomocou“ 
a doplnenie o ďalšie novo sformulované ods.  č. 8., 9., 10. podľa predlženého textu.   
ZA: 68, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania 
*V Čl. VII. Valné zhromaždenie   SAZ v ods. 3.  doplniť o písmeno d) v navrhnutom znení, 
v ods. 5. písmeno e) preformulovať :  3 delegáti za atlétov, ktorí „budú určení na základe 
volieb členov Komisie atlétov SAZ spomedzi atlétov“, rozšíriť ods. 5. o nové písmená g) a h), 
doplniť o novo sformulované ods. 6. – 12., pričom pôvodný ods. 13. zrušiť v celom znení. Pod 
ods. č. 13. je pôvodne znenie ods. č. 6., pôvodný ods. č. 7 je prečíslovaný na č. 14 (zmena 
znenie v poslednej vete: „najneskôr 7 dní pred konaním VZ SAZ na webovom sídle SAZ“), 
doplnené nové znenie ods. 15, pôvodný ods. 8 je v rovnakom znení pod č. 16, pôvodný ods. 9 
sa stáva ods. č. 17. (s doplnením o písm. c) „schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak 
hodnota plnenia zo zmluvy je  vyššia ako 1 000 000,- €“, následné písm. d) a e).  Pôvodný 
ods. 10. sa stáva ods. č. 18 s príslušnou zmenou „ v článku VII. odsek 17. Stanov SAZ“. 
Pôvodný ods. č. 11. sa stáva ods. 19. nasleduje ods. 20. s novým znením v predloženom 
rozsahu. Pôvodný ods. 12. je prečíslovaný na ods. 21. 
ZA uvedené zmeny hlasovalo 68 delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.  
       
*V Čl. VIII. Mimoriadne VZ SAZ – oprava preklepu v texte, ZA 68, nikto nebol proti, nikto sa 
nezdržal hlasovania. 
* V Čl. IX. Výkonný výbor SAZ v ods. 2. doplniť v tretej vete „a čestní predsedovia SAZ“, 
v ods. 3 vypustiť poslednú vetu, ods. 4 vypustiť z textu a následne prečíslovať odseky 5. – 9. 
na ods.  4. – 8. V novom znení ods. č. 6. písm. a) a b) namiesto internetovej stránke zmeniť 
na „webové sídlo“, a „minimálne 7 dní“, v písm. c) doplniť „na webovom sídle SAZ ako aj 
zaslanie všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia VZ SAZ, najneskôr 25 dní odo 
dňa konania VZ SAZ, v ods. 7. zmena v poslednej vete namiesto zverejnenia  výpisu znenie 
“zápisnice a prezenčnej listiny z rokovania VV SAZ na webovom sídle SAZ do 25 dní odo dňa 
konania VV SAZ“. 
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ZA uvedený návrh hlasovalo 68 delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.  
*V Čl. X. Prezident SAZ, viceprezident SAZ a generálny sekretár SAZ  v ods. 1 doplniť text 
o druhú vetu: „ Funkčné obdobie prezidenta SAZ a viceprezidenta SAZ je zhodné s funkčným 
obdobím VV SAZ“, zvyšok vety sa vypúšťa.  ZA hlasovalo 68 delegátov, nikto nebol proti ani 
sa nezdržal hlasovania.      
* V Čl. XI. Kontrolór SAZ  sa vypúšťa znenie ods. 2., následne prečíslovanie ods. 2. - 4.  
 ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 
* V Čl. XII. Arbitrážna rada SAZ v ods. 1 doplniť formuláciu   „ Je odvolacím orgánom SAZ vo 
veciach disciplinárnych previnení členov SAZ okrem disciplinárnych previnení vo veci 
porušenia pravidiel podľa § 88 zákona o športe“ a v ods. 5. doplniť v závere vety: 
ustanoveniami „článku VI., ods. 3.“ a článku IX., odseky 4. a 5. týchto stanov SAZ.  
ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani nezdržal hlasovania. 
*V Čl. XIII. Disciplinárna komisia SAZ v ods. 1 nová formulácia vety: DK SAZ je disciplinárnym 
orgánom SAZ, ktorý je príslušný na disciplinárne konanie za disciplinárne previnenia, ktorého 
sa dopustil „riadny člen“ alebo „individuálny člen SAZ“, ďalej text v pôvodnom znení a v ods. 
5. doplnenie v závere vety: ustanoveniami „článku VI., ods. 3“ a článku IX., odseky 4. a 5. 
týchto Stanov SAZ. ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 
*V Čl. XIV. Odvolacia komisia SAZ v ods. 5. doplniť v závere vety:  ustanoveniami „článku VI., 
ods. 3“ a článku IX., odseky 4. a 5. týchto Stanov SAZ.  
ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 
*V Čl. XV. Odborné komisie SAZ v ods. 5.  v závere vety zmena: musia byť zverejnené na 
webovom sídle SAZ do 10 dní odo dňa ich konania.  
ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 
*V Čl. XIX. Príjmy a výdavky SAZ v ods. 1. písmeno j) doplniť: v majstrovských súťažiach 
„SAZ“ a v ods. 5 zmena formulácie v závere vety: sa zverejňuje na „webovom sídle SAZ“. 
ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.      
*V Čl. XXII. Záverečné a prechodné ustanovenia, nová formulácia odsekov nasledovne: 
1.  Tieto Stanovy SAZ boli prerokované a schválené na VZ SAZ konanom v Banskej Bystrici 
dňa 23.04.2017 a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia, okrem článku VII. ods.3., písm. 
d) a článku VII. ods. 5., písm. g), h), ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.05.2017. 
2. Delegáti VZ SAZ určení podľa Stanov SAZ zo dňa 21.05.2016 sa považujú za riadnych 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať počas celého zasadnutia VZ SAZ konaného dňa 
23.04.2017. 
3. Všetci riadni členovia SAZ sú povinní do 6 mesiacov od účinnosti Stanov SAZ zosúladiť 
svoje stanovy so Stanovami SAZ a následne ich do 31.12.2017 zaslať na Sekretariát SAZ.  
Ostatné ods. 3. – 10. predchádzajúcich Stanov SAZ sa z textu vypúšťa.     
ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.  
 
Bolo konštatované, že všetky odsúhlasené zmeny Stanov SAZ na tomto VZ SAZ  boli v súlade 
s požiadavkami platného  zákona o športe a prítomní delegáti VZ SAZ s právom hlasovať   
v hlasovaní schválili Stanovy SAZ ako celok. ZA: 68 hlasov, nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania.    
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K bodu č. 12 Kritéria podpory a rozvoja talentovaných športovcov v mládežníckych 
kategóriách.  
Prehľad štruktúry podpory talentovanej mládeže SAZ predložil VZ SAZ p. Martin Illéš v  
nasledujúcom členení: 

1. Top tím – účelom je podpora pretekárov s extra úspechom na vrcholnom podujatí, 
kritériom je dosiahnutie umiestnenia a perspektívou, rozdelenie je do A, B a C 
skupiny a postavenie v európskych a svetových tabuľkách 

2. Zväzová príprava mládeže  výber „A“ (ZPM „A“) na základe splnenia predpísaných 
kritérií a limitov, s rozdelením na vekové skupiny 16 – 17/ 18 – 18/20 – 25 ročných, 
trénerov podľa schválených kritérií         

3. Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“) zradenie na základe  splnenie 
predpísaných kritérií, rozdelenie na skupinu 16 – 17 a 18 – 19 ročných, financovanie 
trénerov podľa schválených kritérií         

4. Útvary ŠT – príprava športovo talentovanej mládeže SAZ na školách 10 – 15 ročných 
po zvládnutí talentových skúšok a bodovanie ŠT  

5. PZPM (prípravka zväzovej prípravy mládeže v kluboch), žiaci vo veku 10 – 15 rokov  
6. Medzinárodné súťaže mládeže (MS, ME), účelom je reprezentácia SR po splnení 

limitov, kritérií  
7. Domáca súťaže pre mládež v SAZ (M SR, M SR družstiev, medzioblastné stretnutia 

mládeže , oblastné súťaže jednotlivcov a družstiev, Detská atletika a predvýber 
športovo talentovanej mládeže  

8. Dlhodobé a postupové súťaže (Hľadáme nových olympionikov, oblastné súťaže 
družstiev, V4 mládežnícky míting, Zo školských lavíc do atletickej haly Elán) 

 
VZ SAZ 23.4.2017 schválilo Štruktúru podpory rozvoja talentovaných športovcov SAZ, výšku 
alokácie finančných prostriedkov vyčíslenú v koncepcii rozvoja talentovaných športovcov SAZ 
na konkrétny rok schvaľuje VV SAZ v zmysle schváleného rozpočtu SAZ a podľa v tom čase 
platnej právnej úpravy.  
ZA: hlasovalo 65 prítomných delegátov, 1 sa zdržal hlasovania, 2 nehlasovali.      
 
K bodu č. 13 Štruktúra súťaží v SAZ     
Štruktúru súťaží SAZ 2017  predložil p. Róbert Mittermayer v členení:  

A. Súťaže jednotlivcov v hale (dvojdňové - M SR mužov a žien a M SR vo viacboji, 
jednodňové - M SR juniorov a junioriek, M SR dorastencov a dorasteniek, M SR st. 
žiakov a žiačok, M SR ml. žiakov a žiačok) a vonku (dvojdňové -  M SR na dráhe mužov 
a žien, M SR na dráhe    a juniorov a junioriek, M SR na dráhe dorastencov 
a dorasteniek, M SR na dráhe st. žiakov a st. žiačok, jednodňové M SR na dráhe ml. 
žiakov a ml. žiačok formou skupín disciplín, M SR v maratóne a polmaratóne mužov 
a žien, M SR v chôdzi: mužov na 50 km, mužov a žien v chôdzi na 20 km, juniorov 
a junioriek na 10 km, M SR mužov a žien, juniorov a junioriek  v behu  na 10 km na 
ceste, M SR v cezpoľnom behu všetky kategórie, M SR v behu do vrchu mužov, žien, 
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juniorov a junioriek, M SR vo viacbojoch v kategórii mužov, žien, juniorov, junioriek, 
dorastencov, dorasteniek, st. žiakov a žiačok a ml. žiakov a žiačok.  

B. Súťaže družstiev  (jednorazová súťaž M SR družstiev st. žiakov a žiačok, M SR 
družstiev dorastencov a dorasteniek, obidve na základe postupu dlhodobej oblastnej 
súťaže, M SR družstiev mužov a žien – Finále atletickej ligy, M SR družstiev mužov 
a žien v chôdzi – jednorazová súťaž, M SR družstiev mužov, žien, juniorov, junioriek, 
dorastencov, dorasteniek, st. a ml. žiakov a žiačok v cezpoľnom behu, M SR mužov, 
žien v polmaratóne a maratóne, M SR družstiev mužov, žien, juniorov, junioriek 
v behu na 10 km – jednorazové súťaže.       

C. Oblastné súťaže: jednotlivcov v hale a vonku (M – AZB, M - ZsAZ, M – SsAZ a M – 
VsAZ vo všetkých vekových kategóriách od mužov/žien po najmladších žiakov/žiačky) 
a súťaže družstiev vonku ( M – AZB, M - ZsAZ, M – SsAZ a M – VsAZ vo všetkých 
vekových kategóriách od mužov/žien po najmladších žiakov/žiačky 

D. Súťaže organizované SAZ, subjektmi SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ 
E. Mítingy, bežecké súťaže, chodecké súťaže, postupové súťaže, dlhodobé súťaže, 

klubové alebo oddielové súťaže, veteránske súťaže.                                                                
Súťaže organizované SAZ, subjektmi SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ 
pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ.  

F. Školské súťaže. Školské majstrovské majstrovské súťaže družstiev alebo jednotlivcov 
v rámci okresných, krajských, slovenských súťaží.   Súťaže organizované SAZ, 
subjektmi SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel 
atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ. 

G. Detská atletika. Súťaže registrovaných pretekárov mladších kategórií v rámci projektu 
Detská atletika.   Súťaže organizované SAZ, subjektmi SAZ, športovými odborníkmi 
združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ 

VZ SAZ 23.4.2017 schvaľuje Štruktúru súťaži SAZ. Rozsah pretekania sa v SAZ pre všetky 
kategórie schvaľuje VV SAZ na návrh ŠTK SAZ. Propozície jednotlivých podujatí schvaľuje ŠTK 
SAZ v zmysle „Rozsahu pretekania sa v SAZ“  
ZA uvedený návrh hlasovalo 68 prítomných delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania. 
   
14. Obed 
 
K bodu č. 15 Diskusia 
Do diskusie sa prihlásili delegáti VZ SAZ: 
 
p. Roman Benčík – nový riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica informoval o aktuálnom stave 
v stredisku a zameraní do budúcnosti. Hlavnou prioritou bude komplexné zabezpečenie 
vrcholovej prípravy zaradených športovcov. Momentálne je zaradených 12 profesionálnych 
športovcov – atlétov, 12 amatérskych, ktorí sú zastrešení zmluvou, prípravu zabezpečuje  8 
trénerov. Pretekári sú zo 4 rozličných atletických klubov (nemusia byť členmi VŠC). P. Benčík 
vyjadril verejný prísľub, že vynaloží maximálne úsilie v záujme dobrej spolupráce so SAZ (ako 
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tomu bolo keď boli vo vedení VŠC Dukla atléti pp. Roško, Korčok) na základe partnerstva 
a spoluvytvárania podmienok na výkonnostný rast pretekárov, vytváraním infraštruktúry, 
sústredení, regenerácie, sledovaním vybraných atlétov. VŠC Dukla ponúka 3 možnosti zmlúv: 
profesionálny športovec (vrátane mzdy), amatérsky športovec (minimálna mzda) 
a talentovaná mládež.     
 
p. Dušan Štancel – sa v príspevku venoval problematike Detskej atletiky (túto problematiku 
rozpracuje a predloží Komisia mládeže SAZ). 
 
p. Zdenek Národa – sa venoval v príspevku otázke odmien funkcionárov, rozhodcov  pri 
atletických súťažiach (požiadal SAZ aby vydal pokyn akou formou vyplácať rozhodcov) 
a navrhol navýšenie finančných prostriedkov na činnosť oblastných atletických zväzov 
 
p. Ján Garaj – navrhol navýšenie dotácie pre oblastné atletické zväzy v celkového rozpočtu 
SAZ z 2% na 4%, čo by predstavovalo namiesto prerozdelených 40 000 € v roku 2016 čiastku 
minimálne v sume 80 000 € pre rok 2017    
Vedenie SAZ (pp. Korčok, Gubrický) prejavilo záujem o podporu OAZ, zároveň však poukázali 
na rôzne obmedzenia vyplývajúce z platného zákona o športe a pracovná verzia rozpočtu SAZ 
je v deficite vzhľadom na množstvo aktivít SAZ v roku 2017 a usporiadanie významných 
podujatí. 
 
p. Jaroslav Rusnák -  požiadal SAZ o predloženie inventarizácie, materiálu, ktorý dostal VsAZ 
v posledných rokoch  
 
K bodu č. 16 Návrh na uznesenie VZ SAZ 
 
Pred hlasovaním k celkovému Návrhu uznesenia VZ SAZ sa uskutočnilo hlasovanie o:  
*návrhu p. Petra Korčoka ohľadom schválenia odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ vo 
výške 660,- € mesačne brutto, ZA hlasovalo 68 delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania,  
*návrhu pp.  Garaja, Národu o navýšenie dotácií na činnosť oblastných atletických zväzov 
v celkovej sume 80 000 € plus 8 000 € pre rok 2017. ZA hlasovalo  45 delegátov, 1 bol proti, 
16 sa zdržalo hlasovania.  
  
Predseda návrhovej komisie p. Filo predniesol Uznesenie zo zasadnutia Valného 
zhromaždenia Slovenského atletického zväzu konaného v Banskej bystrici dňa 23.04.2017.  
Pred schválením návrhu uznesení sa uskutočnila prezencia prítomných delegátov, ktorých  
bolo 61.  
 
Valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu:  
 
1. Berie na vedomie: 
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a) Správu o vývoji hospodárenia SAZ v roku 2016. 
b) Informáciu o rozpočte SAZ na rok 2017.  
c) Informáciu o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. za rok 
2016.  
d) Správu ústredného trénera SAZ. 
e) Správu  zástupcu reprezentantov SAZ.  
 
2. Schvaľuje:  
a) Rokovací poriadok VZ SAZ konaného dňa 23.04.2017.  
b) Program VZ SAZ konaného dňa 23.04.2017. 
c) Voľbu členov pracovných komisií  VZ SAZ konaného dňa 23.04.2017. 
d) Výročnú správu SAZ za rok 2016 spracovanú podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o  
    zmene a doplnení niektorých zákonov. 
e) Výročnú správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2016  spracovanú podľa zákona č.  
    440/2015 Z.z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
f) Návrh zmeny Stanov SAZ.  
g) Kritéria, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov. 
h) Štruktúru súťaží v SAZ. 
i) Schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ vo výške 660,- € mesačne.  
 
3. Ukladá:  
a) Výkonnému výboru SAZ navýšiť rozpočet 2017 pre oblastné atletické zväzy minimálne na 
výšku 80 000,- € + 8 000,- € spolu 88 000,- € pre zabezpečenie činnosti oblastných atletických 
zväzov.   O predloženom Uznesení VZ SAZ z 23.04.2017  hlasovalo: ZA 61 delegátov, 1 bol 
PROTI a nikto sa nezdržal hlasovania.  
 

 Predložený Návrh uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenského 
atletického zväzu konaného v banskej Bystrici dňa  23.04.2017 bol schválený.      

 
K bodu č. 17 Záver 
Záverom VZ SAZ poďakoval prezident SAZ p. Korčok delegátom za aktívnu početnú účasť aj 
za ich doterajšie aktivity v prospech atletiky  s cieľom posunúť atletiku vpred. Zdôraznil 
vďaku p. Filovi a tímu za prácu pri spracovaní návrhu Stanov SAZ v súlade s platným zákonom 
o športe aj všetkým za činnosť v prospech atletiky. Za seba sľúbil, že urobí maximum 
v prospech atletiky, vrátane úsilia pokračovať v tradícii mítingu PTS, ktorý sa opätovne druhý 
krát uskutoční 17.6. v Šamoríne, na ktorý sú všetci priaznivci atletiky pozvaní ako aj na 
decembrové  ME v cezpoľnom behu.        
 
Zapísala: p. Anna Kirnová                                                      Overil: p. Jozef Malík, kontrolór SAZ  


