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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného  dňa 29. apríla 2018 v Banskej Bystrici. 
 
Prítomní: 76 delegátov s hlasovacím právom z 87 pozvaných, hostia – pp. Alica Fisterová/ 
hlavná kontrolórka pre šport, Jozef Malík/ kontrolór SAZ, Marcel Lopuchovský/člen VV SAZ,  
Ivan Čillík/predseda Disciplinárnej komisie SAZ, Marián  Kalabus, Miroslav Motyčík,  Peter 
Blažej/Atletická kancelária,   a ocenení jubilanti – pp. Ivan Čierny, Eduard Čordáš, Peter 
Rovnianek, Ivan Kováč, Eva Charfreitagová (ďalší ocenení jubilanti v zozname delegátov 
s hlasovacím právom: pp. Daniel Pauko, Ľudovít Ivolka, Dušan Chatrnúch, Ivan Čillík, Štefan 
Straňovský, Ján Dvonč, Imrich Ozorák a Ivan Peťovský).       
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 2017.  Informácia  o hospodárení obchodnej spoločnosti  
    Slovenská atletika s.r.o. v roku 2017. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2018 
8. Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
9. Správa reprezentačného trénera SAZ  
10. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ   
11. Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ 
12. Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 
13. Správa predsedu komisie mládeže SAZ 
14. Štruktúra súťaží v SAZ  
15. Obed 
16. Diskusia 
17. Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ 
18. Návrh na uznesenie VZ SAZ 
19. Záver 
 
K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ  
Na úvod privítal prítomných delegátov a hostí a otvoril zasadnutie VZ SAZ 2018  prezident  
SAZ p. Peter Korčok s tým, že sa stretávame opäť po roku aby sme zbilancovali čo sme 
v atletike dosiahli za uplynulé obdobie. Zároveň požiadal prítomných aby si všetci uctili 
minútou ticha osobnosti, ktoré od posledného VZ SAZ navždy opustili atletické rady: pp. 
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Elena Šantavá-Pašková, Václav Volný, Miroslav Brada, Milan Gnoth, Vladislav Lahoda, Milan 
Furín, Juraj Zapletal, Libor Hodoň, Anton Zérer, Eduard Longauer a Jozef Valter.  
Česť ich pamiatke!   
    
p. Korčok vyslovil potešenie, že sa stáva tradíciou pri príležitosti VZ SAZ oceniť jubilantov SAZ, 
od ktorých môže atletická pospolitosť čerpať poznatky a skúsenosti a odovzdal slovo  
generálnemu sekretárovi SAZ  p. Vladimírovi Gubrickému, ktorý bol poverený vedením 
rokovania VZ SAZ.   
 
K bodu č. 2 Oceňovanie jubilantov     
p. Gubrický sa ujal slova a vyzval prítomných pozvaných jubilantov SAZ, ktorí prijali pozvanie 
na VZ SAZ aby predstúpili pred rokovací  stôl a prevzali si ocenenia z rúk prezidenta SAZ p. 
Korčoka a viceprezidenta SAZ p. Asványiho: p. Ivan Čierny a Eduard Čordáš (jubileum 80 
rokov),  p. Peter Rovnianek (jubileum 75 rokov), pp. Eva Charfreitagová, Daniel Pauko, Imrich 
Ozorák, Dušan Chatrnúch (jubileum 70 rokov), pp. Jozef Gál, Štefan Straňovský (jubileum 65 
rokov), pp. Ivan Čillík, Ján Dvonč, Ivan Peťovský (jubileum 60 rokov). 
Po odovzdaní ocenení s vymenovaním činností ocenených požiadal o slovo  p. Ivan Čierny. Za 
všetkých prítomných jubilantov  poďakoval vedeniu SAZ za pozvanie a udelené ocenenia aj 
za koncepčnú činnosť, ktorá sa pretavila do veľkého nárastu členskej základne jednotlivcov aj 
klubov, čo sa odrazilo aj v zvýšených štátnych dotáciách na činnosť zväzu. Zdôraznil 
dôležitosť práce s mládežou a vynakladanie úsilia na vybudovanie nových štadiónov ako aj 
potrebu vzniku novej strešnej organizácie, ktorá bude pod hlavičkou SOV zastupovať záujmy 
športu a bude silným  partnerom voči štátu.   
 
Nasledovala hymna SR.   
  
K bodu č. 3 Schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ  
Bolo konštatované, že z pozvaných 87 delegátov s právom hlasovať je prítomných 76 
delegátov, čo je 87%   účasť a VZ SAZ je uznášaniaschopné. Plénum schválilo predložený  
Rokovací poriadok VZ SAZ 29.4.2018 jednomyseľne. Nikto nebol proti ani sa nezdržal 
hlasovania. 
       
K bodu č. 4 Schválenie Programu VZ  SAZ  
Pred schvaľovaním programu sa prihlásil delegát VZ SAZ p. Čakloš s požiadavkou doplnenia 
bodu programu pred bodom programu 16 – Diskusia s tým, že by sa vyjadril k istej 
problematike, ktorá bude trvať dlhšie ako stanovené 3 minúty diskusného príspevku. Bolo 
mu vysvetlené, že v rámci Diskusie mu v súlade s Rokovacím poriadkom môže plénum VZ SAZ 
umožniť predĺženie limitu. Nasledovalo hlasovanie k schváleniu Programu VZ SAZ.    
Prítomné plénum schválilo predložený Program VZ SAZ 29.4.2018, počtom hlasov:  ZA  
hlasovalo 73 delegátov, zdržali sa hlasovania 2 delegáti, 1 delegát nehlasoval. 
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K bodu č. 5 Voľba pracovných komisií VZ SAZ  
 
Plénu VZ SAZ bolo navrhnuté zloženie:   
mandátovej komisie VZ SAZ - za VV SAZ p. Róbert Mittermayer, ďalší členovia pp. Tomáš 
Benko, Juraj Svinčák, Marek Lúčka a Katarína Štulíková;  
návrhovej komisie VZ SAZ  - za VV SAZ p. Peter Filo, ďalší členovia pp. Dag Bělag, Štefan 
Straňovský, Milutín Černák a Jaroslav Kolcún;  
skrutátori – pp. Matúš Kompas a Peter Žňava; 
zapisovatelia – pp. Anna Kirnová, Milan Laurenčík.  
            
Delegáti schválili zloženie mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a zapisovateľov VZ 
SAZ 29.4.2018.  ZA hlasovalo 74 delegátov, 2 sa zdržali hlasovania.   
    
K bodu č. 6 Výročná správa prezidenta SAZ  
Prezident SAZ p. Peter Korčok na úvod správy poďakoval jubilantom za účasť na VZ SAZ, 
z ktorých viacerí  boli navrhnutí a prevzali si aj ocenenia SOV. Za SAZ dostalo ocenenia SOV 
16 osobností z radov atletiky. Výročné ocenenie SOV – Trofej SOV za rok 2017získal p. Ivan 
Čierny, z aktívnych atlétov si prevzal cenu Ondreja Nepelu šprintér Ján Volko. Vyslovil 
poďakovanie reprezentantom, ktorí ukončili aktívnu činnosť (Libor Charfreitag, Lucia Hrivnák 
Klocová, ktorej bola dodatočne udelená bronzová medaila z ME), partnerom, ktorí 
podporovali zväz počas roka(MŠ VVaŠ SR, SOV, VŠC Dukla Banská Bystrica, NŠC Bratislava, 
Tipos, Transpetrol, Hala Mladosť, Slovenská sporiteľňa, Adidas, x-bionicsphere, mediálnym 
partnerom, a ďalším). O dobrej spolupráci s MŠVVaŠ SR, ktorého pracovníci boli ochotní 
kedykoľvek poskytnúť pomoc, svedčí aj účasť hlavnej kontrolórky  p. Alice Fisterovej na VZ 
SAZ.  Následne prezident SAZ predniesol správu o činnosti SAZ od posledného VZ SAZ 
konaného 23.4.2017. Rok 2017 bol veľmi náročný, popri bežnej agende sa musel SAZ 
vysporiadať so zložitými administratívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z platnosti nového 
zákona o športe aj množstvom ďalších aktivít vrátane tých  vyplývajúcich z usporiadania ME 
v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne. Počas roka 2017 nás trápila kauza dočasnej suspenzácie 
olympijského víťaza Mateja Tótha, ktorý venoval množstvo úsilia na očistenie svojho mena, 
čo sa mu napokon podarilo aj vďaka podpore okolia a s pomocou 17 odborných posudkov, 
čo vyústilo do konečného verdiktu, že neporušil anti-dopingové pravidlá.  Boli sme svedkami 
viacerých úspešných atletických udalostí. Slovenská atletika sa v uplynulom roku tešila 
z medailí a finálových umiestnení na vrcholných podujatiach EA a IAAF: najúspešnejší  Ján 
Volko (strieborná v behu na 60 m na HME v Belehrade, zlatá v behu na 200 m a strieborná 
v behu na 100 m z ME U23 v Bydgošti, bronzová na Svetovej Univerziáde v Taipei), zisk 
bronzových medailí - na MEJ v Grossete G. Gajanovej v behu na 800 m a na  EYOFe v Gyori 
v behu na 1500 m A. Paulínym, ďalšie finálové umiestnenia - 6. miesto D. Danáča v hode 
kladivom na MS U 18 v Nairobi, 4. miesto T. Veszelku v trojskoku na ME U23, 4. miesto A. 
Bezekovej v behu na 200 m na SU v Taipeip. Veľkým úspechom bol postup reprezentácie 
Slovenska do 1. ligy a účasť na ME družstiev v roku 2019 v Minsku.  P. Korčok vyslovil 
poďakovanie reprezentantom, ktorí ukončili aktívnu činnosť - pp. Liborovi Charfreitagovi 
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a Lucii Hrivnák Klocovej (dodatočne získala bronzovú medailu v ME po diskvalifikácii víťazky 
behu na 800 m na ME v Barcelone, k úspechu jej dodatočne gratulujeme), všetkým trénerom 
na čele so šéftrénermi Martinom Pupišom a Martinom Illéšom, kolegom z VV SAZ, 
podpredsedovi SAZ p. Ladislavovi Asványimu, generálnemu sekretárovi Vladimírovi 
Gubrickému, kontrolórovi SAZ p. Malíkovi a všetkým spolupracovníkom v administratíve 
zväzu, členom komisií, predsedom oblastných atletických zväzov, zástupcom klubov aj 
organizátorom podujatí za činnosť v uplynulom období.    S pozitívnym ohlasom boli 
hodnotené usporiadané medzinárodné podujatia na území SR v 2017 – ME v cezpoľnom 
behu v Šamoríne s rekordnou účasťou 37 krajín a 561 atlétov, MS veteránov v behu do vrchu 
v Pruskom -  Vršatci (účasť vyše 600 bežcov, slovenskí veteráni získali 17 medailí), ako aj 
ďalšie podujatia – PTS, ktorá bola súčasťou IAAF Challengu v hode kladivom,  Dudinská 5Oka, 
ČSOB maratón, Banskobystrická latka, Elán Míting v Bratislave, MMM v Košiciach a ďalšie 
podujatia. Z uvedeného vyplýva atletický a organizačný potenciál SAZ, v pláne je pokračovať 
v usporiadaní tradičných významných podujatí.  Na rok 2019 má SAZ pridelené usporiadanie 
EP vo vrhoch, v roku 2021 EYOF v Košiciach, zvažujeme usporiadanie ME 17 ročných v roku 
2022, o usporiadanie ktorých ohlásilo záujem  9 krajín EA.     
            
V roku 2018 SAZ čaká množstvo podujatí EA a IAAF, na ktorých plánujeme  účasť (už 
uskutočnené HMS v Birminghame, EP vo vrhoch v Leirii, MS v polmaratóne vo Valencii) - MS 
v chôdzi v Taicangu, ME dorastu v Györi, MSJ v Tampere, ME v Berlíne, ME  v behu do vrchu 
v Skopje, ME v cezpoľnom behu, na medzištátnych stretnutiach národných tímov :  v chôdzi, 
v kategórii žiakov, dorastu a juniorov.         
SAZ je pripravený napomáhať ďalšiemu rozvoju atletiky a klubov na Slovensku v rámci 
možnosti rozpočtu, ktorý má v posledných rokoch vzostupný charakter. Pre rok 2018 je 
štátna dotácia pre SAZ  2 538 557 €.  Významnú časť rozpočtu tvorí marketingový príjem 
a podpora od sponzorov a partnerov SAZ (Tesco, Tipos, Transpetrol, hala Mladosť, RTVS, 
Pravda, Slovnaft, Slovenská sporiteľňa, SOM a.s. a ďalší). Avšak získať financie od sponzorov 
je vo veľkej konkurencii športových subjektov náročne.   
SAZ pokračuje v začatých aktivitách a projektoch SAZ, podarilo sa získať internetovú doménu 
www.atletika.sk, bol zavedený nový súťažný systém Atletická kancelária v spolupráci 
a v prepojení s Českým atletickým zväzom,    pokračuje vo vydávaní časopisu Slovenská 
atletika, bola vydaná kronika Slovenská atletika za roky 2013-2016, SAZ finančne podporil 
podujatia  90 rokov atletiky v Žiline a 60 rokov organizovanej atletiky v Nových Zámkoch, 
pokračuje v projekte Detská atletika, Bavme deti športom a iniciuje nové. Bol zaznamenaný 
veľký nárast čo do počtu klubov, ktorých je momentálne 189 s počtom 15 842 aktívnych 
členov.    
           
Záverom prezident SAZ p. Korčok ešte raz všetkým poďakoval za odvedenú prácu, 
angažovanosť a podporu atletiky na Slovensku a vyslovil prianie pokračovať v naštartovanom 
smerovaní. 
 

http://www.atletika.sk/
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K bodu č. 7  Správa o hospodárení SAZ v roku 2017. Informácia o hospodárení obchodnej 
spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2017. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2018.  
Správu o hospodárení SAZ v roku 2017,  Informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o. v roku 2017 a informáciu o rozpočte SAZ na rok 2018  predniesol p. 
Gubrický. Príjmy zväzu za rok 2017 boli v sume 2 376 103 € a konečným hospodárskym 
výsledkom SAZ je zisk 88 620 €. Obchodná spoločnosť Slovenská atletika s.r.o. v uplynulom 
roku hospodárila po zdanení ziskom 54 101 €. ME v cezpoľnom behu v Šamoríne vykázali zisk 
necelých 70 000 € pri výnosoch 607 080 € a nákladoch 537 229,47 €. 
Na porovnanie bol odprezentovaný prehľad dotácii od MŠ VVaŠ SR za roky 2011 – 2018, 
dotácia v porovnaní s rokom 2011 vzrástla približne 3,5 – násobne (r. 2011 – 711 000 €, 
z toho na mládež 94 497€,  r. 2012 – 970 369 €, na mládež 120 386 €, r. 2013 – 1 005 210 €, 
na mládež 217 233 €, r. 2015 – 1 415 090 €, r. 2016 – 1 724 800 €). Aktuálna zmluva 
s MŠVVaŠ SR predstavuje dotácie pre SAZ pre rok 2018  v celkovej  výške 2 538 557,- €, 
pričom je predpokladaný rozpočet v sume 2 682 557 €. Z toho vyplýva aj vyše 4-násobné 
navýšenie dotácie pre mládež ako aj možnosť podpory pre kluby. Rozpočet SAZ na rok 2018 
bol predložený tak ako v predchádzajúcich rokoch ako plusový na preklenutie a činnosť zväzu 
na začiatok roka 2019. Podrobný rozsiahly dokument ekonomiky SAZ, rozpis hospodárenia 
SAZ v roku 2017 a rozpočet SAZ pre rok 2018 je uverejnený na informačnom portáli ako 
súčasť Výročnej správy SAZ za rok 2017.         
p. Gubrický požiadal prítomných zástupcov klubov a OAZ o disciplinovanosť a zodpovednosť 
včasného predkladania vyúčtovania dotácií, nakoľko zmluvne stanovené pravidlá 
a podmienky MŠVVaŠ SR sú prísne a ich porušenie by znamenalo sankcie, nevyužité účelové 
prostriedky alebo ich nesprávne zúčtovanie by znamenalo ich vrátenie do štátnej pokladnice.           
 
K bodu č. 8  Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
Správu o činnosti kontrolóra SAZ za obdobie od posledného VZ SAZ 23.4.2017 v zmysle 
zákona 440/2015 Z.z.  o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho článkov 
o úlohách kontrolóra  predniesol p. Jozef Malík.  Kontrolór absolvoval prípravu, školenia a po 
absolvovaní skúšky 31. októbra 2017 získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať 
činnosť kontrolóra v súlade so stanovenými predpismi. Kontrolór SAZ  priebežne vykonával 
kontrolu dodržiavanie  predpisov a rozhodnutí SAZ a jeho orgánov,  pričom upozorňoval na 
nesúlad rozhodnutí s predpismi, na  základe týchto upozornení došlo k náprave. Kontrolór 
sledoval postup Disciplinárnej komisie SAZ v jednotlivých prípadoch, zúčastňoval sa 
zasadnutí VV SAZ, vykonával priebežnú kontrolu obsahu zápisníc a včasnosť ich 
zverejňovania, dohliadal na naplnenie údajov pre transformáciu dát do informačného 
systému športu,  vykonával dozor nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ vrátane 
podkladov k voľbám a oprávnenosti účasti delegátov na dnešné VZ SAZ. Bolo konštatované, 
že ZsAZ a SsAZ včas zverejnili zápisnice z ich Valného zhromaždenia a nahlásenie delegátov 
na VZ SAZ, avšak problémy boli vo VsAZ (odstúpenie predchádzajúceho predsedu VsAZ p. 
Zorana Kollaroviča, neboli doručené Stanovy VsAZ k schváleniu na MV SR), a VZ AZB sa 
uskutočnilo len 5 dní pred VZ SAZ s elektronickým hlasovaním schvaľovania delegátov (čo 
majú ošetrené v Stanovách AZB),   s čím súviselo neskoré nahlásenie delegátov na VZ SAZ.     
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Kontrolór sledoval čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch v roku 
2017, 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 roku 2017 sa uskutočnilo viacero zmien v SAZ – zmenil sa registračný systém SAZ, bola 
zavedená nová webová stránka SAZ, nový súťažný systém Atletická kancelária. Kontrolór SAZ 
sa kritický vyjadril k oneskorenému vydaniu Atletických súťaží 2018, neochote niektorých 
ľudí riešiť problémy pri zavádzaní nových systémov. Záverom správy požiadal všetkých o 
dodržiavanie stanovených finančných limitov, o včasné a zodpovedné zúčtovanie dotácií (v 
roku 2017 bolo záverom roka v decembri doručených k zúčtovaniu 1800 položiek, čo 
spôsobovalo veľký nápor a stres na pracovníkov sekretariátu SAZ aby včas spracovali 
podklady k 31.12.), o vzájomné rešpektovanie sa, toleranciu, spoluprácu  a dodržiavanie 
platných predpisov a zákonov.   Úplná správa kontrolóra SAZ je uverejnená na webe SAZ.    
 
K bodu č. 9 Správa reprezentačného trénera SAZ 
Správu od posledného VZ SAZ 23.4.2017 predniesol ústredný tréner SAZ p. Martin Pupiš.  
Rok 2017 považuje za veľmi náročný avšak úspešný, na čo je potrebné nadviazať aj v roku 
2018. Výrazné navýšenie rozpočtu SAZ umožnilo 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 však 
nepretavilo do výsledkov reprezentantov SR na tomto podujatí. K už zmieneným skvelým 
dosiahnutým výsledkom a získaným medailám a finálových umiestnení podaných v správe 
prezidenta SAZ p. Pupiš priznal  nenaplnenie kvalitatívnych ani kvantitatívnych cieľov na MS 
v Londýne z viacerých objektívnych dôvodov a zhodou viacerých nepriaznivých okolností.  
MS v Londýne sa zúčastnilo po splnení limitov len 5 atlétov. Neúčasť Mateja Tótha z už 
spomenutých dôvodov výrazne ovplyvnila celkový výsledok na MS a nenaplnenie očakávaní.  
Najlepšie umiestnenie na MS dosiahli Marcel Lomnický 13. miestom v hode kladivom a Ján 
Volko 15. miestom v behu na 200 m a prekonaním slovenského rekordu v behu na 100 m.      
Ústredný tréner optimisticky dodal, že verí v úspešné ME 2018 v Berlíne so stanovenými 
cieľmi zisku 1 medaily a ďalších troch umiestnení do 8. miesta.   
Vyzdvihol vytvorenie projektu a podpory atletického tímu pre OH  Tokyo 2020, aj atlétov a 
trénerov, ktorí nie sú zaradení v strediskách (Alexandra Bezeková, Lucia Vadlejch - 
Slaničková, Alexandra Štuková, Lukáš Beer a ďalší). Darí sa organizovať spoločné 
reprezentačné sústredenia aj po jednotlivých sekciách, vrátanie formovania reprezentačných 
štafiet.   Aj v roku 2018 sa SAZ zúčastní  vrcholných podujatí EA, IAAF za predpokladu 
splnenia stanovených kritérií:  ME v Berlíne,  ME U 18 v Györi, MSJ v Tampere, ME  v behu do 
vrchu v Skopje, ME v cezpoľnom behu.   
           
K bodu č. 10 Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ  
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VZ SAZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ prednesenú jej 
predsedom p. Ivanom Čillíkom. DK SAZ zasadala podľa potreby, niektoré záležitosti riešila 
v záujme finančnej úspory elektronickou komunikáciou. Oproti roku 2016, kedy boli podané 
4 podnety,  v roku 2017 komisia riešila 2 podnety a v roku 2018 zatiaľ 2 podnety.  
Veľa času a úsilia stál Disciplinárnu komisiu SAZ prípad riešenia dočasného zastavenia 
činnosti reprezentanta Mateja Tótha, ktorý bol vďaka vynaloženému úsiliu, dôkazov, 
expertíznych stanovísk vyriešený s oslobodzujúcim verdiktom v prospech Mateja Tótha 
a slovenskej atletiky.   Záverom predseda DK SAZ vyslovil prianie, že bude ubúdať podnetov 
na disciplinárne riešenie.  
   
K bodu č. 11 Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ  
VZ SAZ zobralo na vedomie správu o činnosti Arbitrážnej rady SAZ prednesenú jej predsedom 
p. Mariánom Kalabusom. AR SAZ riešila odvolania proti rozhodnutiu VV SAZ: 2 ohľadom 
prestupov a 1 ohľadom hosťovania. Rozhodnutie bolo 2 krát v prospech VV SAZ a 1 
rozhodnutie opravilo rozhodnutie VV SAZ, berúc do úvahy nesúlad prestupového poriadku 
SAZ so Zákonom o športe (o platení výchovného , u športovcov do 23 rokov). Záverom 
predseda AR SAZ poďakoval aktívnym členom komisie pp. Mračnovej, Mir. Illéšovi 
a Černákovi.     
 
K bodu č. 12 Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ  
Za reprezentantov SAZ predniesol správu p. Matej Tóth, predseda Komisie atlétov SAZ. 
Vyslovil poďakovanie Výkonnému výboru SAZ za možnosť vyjadrovať sa na tomto fóre, za  
zlepšovanie podmienok pre atlétov, za dobrú spoluprácu a ústretovosť pri riešení problémov 
atlétov zo strany vedenia, ústredného trénera a sekretariátu SAZ. p. Tóth vyzdvihol fakt, že 
VV SAZ umožnil účasť maximálne možnému počtu atlétov a ich trénerov na vrcholných 
podujatiach IAAF a EA.    Reprezentanti sa pravidelne stretávajú na zasadnutí komisie, 
v ktorej majú zastúpenie jednotlivé sekcie atletiky (šprinty  - Kučera, behy – Vítko, chôdza – 
Hornáková, skoky  - J. Velďáková, vrhy  - Charfreitag, podpredsedníčka D. Velďáková),  
predseda komisie p. Matej Tóth   sa zúčastňuje zasadnutí Výkonného výboru SAZ 
a reprezentanti majú zabezpečenú aktívnu komunikáciu s vedením SAZ.   
p. Tóth sa poďakoval za profesionálne odvedenú prácu vedeniu a sekretariátu SAZ, 
Disciplinárnej komisie SAZ v záujme jeho obhajoby v kauze jeho dočasného zastavenia 
činnosti. Rozhodnutie v jeho prospech a fakt, že IAAF nepokračovalo v spore odvolaním sa na  
Arbitrážny súd v Lauzanne svedčí o dobrej pozícii a rešpektovaní SAZ aj v zahraničí.  Záverom 
poprial Slovenskému atletickému zväzu a všetkým prítomným úspešný rok 2018.  
   
K bodu č. 13  Správa predsedu Komisie mládeže SAZ.  
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu predsedu Komisie mládeže SAZ prednesenú p. Illéšom. 
Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný výrazný nárast členskej mládežníckej 
základne.  Pribudli nové projekty SAZ –EYOF 2021 (ročník narodenia 2005 – 2006), 
organizované výcvikové tábory mládeže, prázdninové kempy, pre Detskú atletiku a projekty 
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sú vyčlenení 2 zamestnanci SAZ, bola zriadená webová stránka Detskej atletiky, zakúpený 
detský polyfunkčný prenosný štadión.     
 
    
Zdôraznil potrebu analýzy stavu za rok 2017, ktorá je súčasťou Koncepcie rozvoja mládeže a 
predložil upravený prehľad štruktúry podpory talentovanej mládeže SAZ 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 a finančná podpora atlétov, výber „A“ (ZPM „A“) na 
základe splnenia predpísaných kritérií a limitov, s rozdelením na vekové skupiny 16 – 
17(300 +200 €), 18 – 19 (500 +500 €), 20 – 25 (800 +700 €) a trénerov podľa 
schválených kritérií         

3. Zväzová príprava mládeže výber „B“ (ZPM „B“) zaradenie na základe  splnenie 
predpísaných kritérií, rozdelenie na skupinu 16 – 17 (nákup športovej výstroje 180 €) 
a 18 – 19 ročných (nákup športovej výstroje 250 €), 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 a výjazdy do zahraničia (medzištátne stretnutia, V4 mládežnícky 
míting, Míting Olympijských nádejí, Detské hry v Lowitzi, Medzinárodný míting 
F.Schustera vo Schwechate, míting v Tizsaujvarosi a ďalšie)  

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, Atletické 
piatky, Banskobystrická latka, Detská PTS, Bavme deti športom a ďalšie.  

    
Úplná správa reprezentačného trénera mládež SAZ a Pravidlá rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 
2018 sú uverejnené na webe SAZ.       
 
K bodu č. 14 Štruktúra súťaží v SAZ     
Štruktúru súťaží SAZ 2018  predložil p. Róbert Mittermayer, po doplnení pripomienok 
v členení:  

A. Súťaže jednotlivcov v hale  - dvojdňové  M SR mužov a žien a M SR vo viacboji (všetky 
vekové kategórie od ml. žiactva po dospelých), jednodňové   M SR juniorov a junioriek 
do 20 rokov, M SR dorastencov a dorasteniek, M SR st. žiakov a žiačok, M SR ml. 
žiakov a žiačok (formou skupín disciplín), a vonku – dvojdňové  M SR na dráhe mužov 
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a žien, M SR na dráhe   juniorov a junioriek do 23 rokov, MSR na dráhe juniorov 
a junioriek do 20 rokov, 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 a žien 
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, juniorov a junioriek,  M SR v horskom 
behu, M SR vo viacbojoch v kategórii mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, 
dorasteniek, st. žiakov a žiačok a ml. žiakov a žiačok, M SR veteránov mužov a žien.  

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), 4 kolá Atletickej ligy 2018 a 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, medzioblastné 
stretnutie dorastencov a dorasteniek 

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 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 29.4.2018 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 predložený návrh hlasovalo 74 prítomných delegátov, 1 bol proti a 1 sa zdržal hlasovania. 
   
15. Obed –  bol podávaný po skončení záverečného  bodu programu VZ SAZ.  
 
K bodu č. 16 Diskusia 
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Do diskusie sa prihlásili delegáti VZ SAZ: 
 
p. J. Garaj – informoval o projektoch, ktoré má záujem realizovať, vo verejnosti rezonuje  
                     „hodnota za peniaze“, navrhuje zriadiť Oblastné atletické centrum    
                      zabezpečované pomocou dislokovaných pracovísk, koordinátorom hlavný  
                      tréner, kritériom splnenie výkonnostných limitov, financovanie žiada 45% od SAZ 
p. Ľ. Ivolka – v príspevku sa kriticky vyjadril k nominácii trénerov na OH mládeže, kde mal  
                       nominovaných 2 atlétov (Ženčár, Slošárová) a nebol nominovaný ako osobný  
                       tréner, čo sa prejavilo na podanom slabom výkone pretekárov. Kritizoval prístup  
                       zo strany trénerov VŠC Dukla, za ich neseriózny prístup voči nemu.      
p. M. Illéš – reagoval na príspevok p. Ivolku s tým, že OH mládeže zastrešuje SOV, do výpravy  
                     nominoval 1 vedúceho a p. Páričku aj vzhľadom na zdravotný stav p. Ivolku.  
p. A. Juck – zagratuloval SAZ, ktorý zaznamenal v posledných rokoch finančnú hojnosť,  
                    a predniesol na tému „športová diplomacia SAZ“ svoju požiadavku kandidovať za  
                    SAZ  do Rady EA pri príležitosti volieb EA v roku 2019. Informoval, že bol členom  
                    VV SAZ v roku 1999 a následne kandidoval do Rady EA, avšak vtedy neuspel. Svoju  
                    kandidatúru zdôvodnil aj tým, že SAZ nemá takéto  zastúpenie v štruktúrach EA a  
                    on má reálnu šancu uspieť.    
p. P. Korčok – reagoval na požiadavku p. Jucka ohľadom kandidatúry do Rady EA s tým, že p.  
                         Juck je uznávaný skúsený moderátor, manažér, avšak nie je úlohou tohto VZ  
                         SAZ nominovať kandidátov do štruktúr EA. Je to skôr úloha pre VV SAZ, ktorý  
                         má  predstavu zastupovania SAZ niekým, kto je dlhé roky spätý so SAZ a je  
                         predpoklad pracovať v prospech SAZ. Tejto  predstave zodpovedá osoba, ktorá  
                         bola 14 rokov generálnou sekretárkou SAZ, pozná medzinárodnú agendu,  
              zapadá do kritérií politiky  EA o rodovej rovnosti, zapájanie žien do medzinárodných  
              štruktúr a vhodnou kandidátkou je p. A. Kirnová.  
   
p. I. Gavenčiak –  požiadal o zmenu kritérií (dátum uznania 3 štartov mládeže za kalendárny 
                               rok)   na prerozdeľovanie 15%  z rozpočtu SAZ predchádzajúceho roka.  

- odporučil aby boli refundované náklady v 100% výške nákladov podľa počtu 
pretekárov plus doprovod na M SR družstiev žiactva a dorastu   

- navrhol, aby bolo vyčlenených 25 000 € na logistiku oblastných atletických zväzov ako 
v roku 2016 aj na rok 2018  

- navrhol aby sa ustanovila 3-členná komisia k riešeniu softvérovej problematiky SAZ   
- navrhol aby sa uverejnila na informačnom portáli výška miezd všetkých pracovníkov 

a dohodárov SAZ   
- navrhol aby bolo z rozpočtu SAZ vyčlenených  20 000 € na dovybavenie štadiónov 

v roku 2018 
- odporučil vyčleniť 2500 € na M SR U23 v roku 2018  
- navrhol doplniť štruktúru súťaží SAZ 
-  Pri diskusnom príspevku p. Gavenčiaka bol predsedajúcim pre prekročenie časového 

limitu jeho diskusný príspevok prerušený. P. Gavenčiak požiadal o predlženie 
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stanoveného 3 minútového  časového limitu jeho diskusného  príspevku. Delegáti VZ 
SAZ hlasovali, či sa mu predĺži čas na diskusný príspevok. ZA predĺženie limitu 
hlasovalo 25 delegátov, proti 30 a 14 sa zdržali hlasovania. Predĺženie jeho limitu na 
diskusný príspevok nebol schválený.   

 
p. R. Mittermayer – doplnil Štruktúru súťaží SAZ o chýbajúcu stranu textu, ktorá technickým  
                                 nedopatrením vypadla z prezentácie a z písomne predloženého materiálu.         
p. J. Garaj – za SsAZ odporučil, navrhol aby na webe SAZ boli pravidelne uverejňované  
                     výdavky Slovenskej atletiky s.r.o.,     
               - za SsAZ odporučil kontrolórovi SAZ preveriť súhlasy rodičov registrovaných atlétov  
                 v kluboch (dôvodom je podozrenie nelegálnej registrácie),      
               - navrhol aby boli zverejňované všetky zmluvy, úhrady SAZ. 
p. I. Čillík – pozitívne hodnotí projekt Detskej atletiky, aj keď výsledky budeme hodnotiť o 10  
                   až 15 rokov. Navrhol prehodnotiť obsah a organizáciu súťaží mladšieho a najmlad- 
                   šieho žiactva  pre rok 2019.   
p. E. Čordáš – pozitívne hodnotil dosiahnuté výsledky SAZ po každej stránke. Vyjadril prianie 
                          aby sme sa navzájom vážili a rešpektovali, nepresadzovali vlastné záujmy na  
                          úkor  ostatných, boli navzájom priateľskí a „ťahali za jeden koniec povrazu“.     
p. J. Garaj – odporučil, aby členom VV SAZ nemohol byť reprezentačný tréner, zdôvodnené, 
                     že pre okolité zväzy to platí.   
p. P. Žňava – odporučil aby SAZ podporoval zachovanie systému fungovania športových  
                        gymnázií.      
p. A. Čakloš – odporučil hlasovať za podporu nominácie p. A. Jucka za SAZ do volieb v r. 2019  
                        do Rady EA. 
K bodu č. 17 
VZ SAZ hlasovalo o návrhu VV SAZ odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2017 
v jednorazovej sume 1500,- € brutto.  ZA vyplatenie navrhnutej odmeny hlasovalo 69 
delegátov, proti 2 a zdržali sa hlasovania 4 delegáti. 
 
K bodu č. 18 Návrh na uznesenie VZ SAZ 
 
Predseda návrhovej komisie p. Filo po spracovaní podnetov z diskusných príspevkov 
a písomne odovzdaných návrhov na uznesenie dal hlasovať o jednotlivých správach 
a návrhoch.    
 
*VZ SAZ schválilo predloženú Výročnú správu prezidenta SAZ za rok 2017 spracovanú podľa 
zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  ZA hlasovalo 71 
delegátov, proti bol 1 delegát, zdržali sa hlasovania 4 delegáti.  
*p. Gubrický ústne predniesol návrh uznesenia: VZ SAZ schvaľuje účtovnú závierku SAZ a 
Slovenskej atletiky s.r.o za rok 2017 a ukladá zúčtovať v SAZ účtovnú    stratu v zmysle 
platných právnych predpisov a na jej úhradu použiť nerozdelený zisk   minulých rokov. Zisk 
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Slovenskej atletiky s.r.o. zaúčtovať na nerozdelený zisk.  ZA uvedené znenie hlasovalo 71 
delegátov, nikto nebol proti, zdržali sa hlasovania 5 delegáti. 
*VZ SAZ schválilo správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2017 spracovanú podľa zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ZA hlasovalo 73 delegátov, 
proti hlasovali 2 delegáti, nikto sa nezdržal hlasovania. 
*hlasovanie o návrhoch  z diskusie:  
p. I. Gavenčiak –  požiadal o zmenu kritérií (dátum uznania 3 štartov mládeže za kalendárny 
                               rok)   na prerozdeľovanie 15%  z rozpočtu SAZ predchádzajúceho roka.  
             ZA návrh hlasovalo 7, proti 43, zdržalo sa 24 delegátov. Návrh nebol schválený.    

- odporučil aby boli refundované náklady v 100% výške nákladov podľa počtu 
pretekárov plus doprovod na M SR žiactva a dorastu. ZA hlasovalo 69 delegátov, proti 
nebol nikto, zdržali sa hlasovania 7 delegáti. Návrh bol schválený.  

- navrhol, aby bolo vyčlenených 25 000 € na logistiku oblastných atletických zväzov ako 
v roku 2016 aj na rok 2018. ZA uvedený návrh hlasovalo 25 delegátov, proti nebol 
nikto, zdržalo sa 48 delegátov. Návrh nebol schválený.  

- navrhol aby sa ustanovila 3-členná komisia k riešeniu softvérovej problematiky SAZ. 
ZA predložený návrh hlasovali 4 delegáti, proti 23, zdržalo sa hlasovania 43 delegátov. 
Návrh nebol schválený.  

- navrhol aby sa uverejnila na informačnom portáli výška miezd všetkých pracovníkov 
a dohodárov SAZ. O návrhu hlasovalo ZA 6 delegátov, proti 17 a zdržalo sa hlasovania 
45 delegátov. Návrh nebol schválený.   

- navrhol aby bolo z rozpočtu SAZ vyčlenených  20 000 € na dovybavenie štadiónov 
v roku 2018. ZA uvedený návrh hlasovalo 6 delegátov, proti 24, zdržalo sa hlasovania 
42 delegátov. Návrh nebol schválený. 

- odporučil vyčleniť 2 500 € na M SR U23 v roku 2018. ZA uvedený návrh hlasovalo 8 
delegátov, proti 11, zdržalo sa hlasovania 51 delegátov. Návrh nebol schválený.  

- navrhol doplniť štruktúru súťaží SAZ. ZA hlasovalo 10 delegátov, proti 2, zdržalo sa 
hlasovania 57 delegátov. Návrh nebol schválený.   

p. R. Mittermayer – doplnil Štruktúru súťaží SAZ o chýbajúcu stranu textu, ktorá technickým  
                                    nedopatrením vypadla z prezentácie a z písomne predloženého 
materiálu. Po odprezentovaní textu ZA doplnenie chýbajúceho textu hlasovalo 63 delegátov, 
proti 1, zdržali sa hlasovania 4 delegáti.             
p. J. Garaj – za SsAZ odporúčil, navrhol aby na webe SAZ boli pravidelne uverejňované  
                  výdavky Slovenskej atletiky s.r.o. ZA uvedený návrh hlasovalo 14 delegátov, proti  
                  15, zdržalo sa hlasovania 45 delegátov. Návrh nebol schválený.    
               - za SsAZ odporúčil kontrolórovi SAZ preveriť súhlasy rodičov registrovaných atlétov  
                 v kluboch (dôvodom je podozrenie nelegálnej registrácie). ZA uvedený návrh 22,  
                 proti 25 a zdržalo sa 27 delegátov. Návrh nebol schválený. Bolo odporučené  
                 v prípade podozrenia obrátiť sa na Organizačnú komisiu SAZ  v čase vzniku  
                 problému.      

- navrhol aby boli zverejňované všetky zmluvy, úhrady SAZ. ZA uvedený návrh 
hlasovalo 15,  proti 5, zdržalo sa 53 delegátov. Návrh nebol schválený. 
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p. I. Čillík – navrhol prehodnotiť obsah a organizáciu súťaží mladšieho a najmladšieho žiactva 
                   pre rok 2019. ZA uvedený návrh hlasovalo 52, proti 0, zdržalo sa hlasovania 18  
                   delegátov. Návrh bol schválený.  
p. J. Garaj – odporučil, aby členom VV SAZ nemohol byť reprezentačný tréner, zdôvodnené, 
                     že pre okolité zväzy to platí. ZA uvedený návrh hlasovalo 12, proti 41, zdržalo sa  
                     19 delegátov. Návrh nebol schválený.   
p. P. Žňava – odporučil aby SAZ podporoval zachovanie systému fungovania športových  
                        gymnázií. ZA uvedený návrh hlasovalo 56, proti 6, zdržalo sa 9 delegátov.  
                        Predložený návrh bol schválený.     
p. A. Čakloš – odporučil hlasovať za podporu nominácie p. A. Jucka za SAZ do volieb v r. 2019  
                        do Rady EA.  Delegáti VZ SAZ na návrh p. Čakloša hlasovať za podporu 
kandidatúry p. A. Jucka za SAZ vo voľbách v roku 2019 do štruktúr a Rady EA hlasovali: ZA 
predložený návrh 13 delegátov, proti 6, zdržalo sa 55 delegátov. Predložený návrh nebol 
schválený.     
  
Predseda návrhovej komisie p. Filo predniesol Návrh uznesenia zo zasadnutia valného 
zhromaždenia Slovenského atletického zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa 29.4.2018.  
 
Valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu:  
 
1. Berie na vedomie: 
a) Správu o vývoji hospodárenia SAZ v roku 2017. 
b) Informáciu o rozpočte SAZ na rok 2018.  
c) Informáciu o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. za rok 
2017.  
d) Správu ústredného trénera SAZ. 
e) Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ 
f) Správu o činnosti Arbitrážnej rady SAZ.  
g) Správu  zástupcu reprezentantov SAZ.  
h) Správu predsedu Komisie mládeže SAZ.  
 
 
2. Schvaľuje:  
a) Rokovací poriadok VZ SAZ konaného dňa 29.04.2018.  
b) Program VZ SAZ konaného dňa 29.04.2018. 
c) Voľbu členov Návrhovej komisie VZ SAZ konaného dňa 29.04.2018: Peter Filo, Dag Bělák,  
    Štefan Straňovský, Jaroslav Kolcún a Milutín Černák.  
d) Voľbu členov Mandátovej komisie VZ SAZ konaného dňa 29.04.2018: Róbert Mittermayer, 
     Tomáš Benko, Juraj Svinčák, Marek Lučka a Katarína Štulíková. 
e) Voľbu skrutátorov VZ SAZ konaného 29.04.2018:  Matúš Kompas a Peter Žňava.  
f) Voľbu zapisovateľov VZ SAZ konaného dňa 29.04.2018: Anna Kirnová a Milan Laurenčík.  
g) Výročnú správu SAZ za rok 2017 spracovanú podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o  
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    zmene a doplnení niektorých zákonov. 
h) Výročnú správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2017  spracovanú podľa zákona č. 440/ 
    2015 Z.z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
i) Štruktúru súťaží v SAZ. 
j) Schvaľuje účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o a ukladá zúčtovať v SAZ účtovnú  
   stratu v zmysle platných právnych predpisov a na jej úhradu použiť nerozdelený zisk  
   minulých rokov. Zisk Slovenskej atletiky s.r.o. zaúčtovať na nerozdelený zisk.  
k) Odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2017 vo výške 1 500,- €.  
 
3. Odporúčania a stanoviská:  
a) Výkonnému výboru SAZ odporúča 100% nákladov podľa počtu plus doprovod na MSR 
    družstiev žiactva a dorastu. 
 
b) Výkonnému výboru SAZ odporúča prehodnotiť obsah o organizáciu súťaží najmladšieho  
     a mladšieho žiactva.  
 
c) Výkonnému výboru SAZ odporúča podporovať ŠG na Slovensku a podporovať ich  
    zachovanie v systéme fungovania a podpory mládeže v SAZ. 
 
O predloženom Návrhu uznesenia VZ SAZ z 29.04.2018 ako o celku  hlasovalo: ZA 69 
delegátov, 2 boli proti a 4 delegáti sa zdržali hlasovania.  
 

• Predložený návrh Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenského 
atletického zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa  29.04.2018 bol schválený.      

 
K bodu č. 19 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.  Za seba sľúbil, 
že urobí maximum v prospech atletiky, vrátane úsilia pokračovať v tradícii mítingu PTS, ktorý 
sa opätovne uskutoční 29.6. v Šamoríne, na ktorý sú všetci priaznivci atletiky pozvaní.        
 
Zapísala: pp. Anna Kirnová, Milan Laurenčík                        Overil: p. Jozef Malík, kontrolór SAZ  






