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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného  dňa 28. apríla 2019 v Banskej Bystrici. 
 
Prítomní: 80 delegátov s hlasovacím právom z 86 pozvaných, hostia – pp. Libor 
Varhaník/podpredseda EA a predseda ČAS,  Alica Fisterová/ hlavná kontrolórka pre šport, 
Jozef Malík/ kontrolór SAZ,   Ivan Čillík/predseda Disciplinárnej komisie SAZ, a ocenení 
jubilanti – pp. Rudolf Roučka, Milutín Černák, Stanislav Dudr, Peter Buc, Silvia Hanusová, 
Anna Kirnová.       
Prezenčná listina delegátov s hlasovacím právom v prílohe.   
 
Program:  
1.  Otvorenie VZ SAZ  
2.  Oceňovanie jubilantov  
3.  Schválenie Rokovacieho a Volebného 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 2018.  Informácia  o hospodárení obchodnej spoločnosti  
     Slovenská   atletika   s. r. o.   v  roku  2018.  Výročná  správa  SAZ  za  rok  2018  a  dodatok 
     k výročným správam za roky 2016 a 2017. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2019. 
8.  Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
9.  Správa reprezentačného trénera SAZ 
10. Správa predsedu komisie mládeže SAZ   
11. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ   
12. Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ 
13. Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 
14. Vystúpenie hostí VZ SAZ 
15. Štruktúra súťaží v SAZ  
16. Obed 
17. Diskusia 
18. Hlasovanie o potvrdení nového člena VV SAZ v zmysle článku IX., body 3 a 4 Stanov SAZ 
19. Potvrdenie rozhodnutia o neprijatí klubov do SAZ 
20. Hlasovanie o vystúpení SAZ z KŠZ  
21. Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ 
22. Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii  
23. Návrh na uznesenie VZ SAZ 
24. Záver 
 
K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ  
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Na úvod privítal prítomných delegátov a hostí prezident SAZ p. Peter Korčok. Osobitne 
privítal čestného hosťa viceprezidenta EA a predsedu ČAS p. Libora Varhaníka, hlavnú  
kontrolórku športu p. Alicu Fisterovú a jubilantov SAZ, ktorí prispeli k rozvoju slovenskej 
atletiky. Následne otvoril zasadnutie VZ SAZ 2019,   s tým, že sa stretávame opäť po roku aby 
sme zbilancovali obdobie od VZ SAZ  2018 po súčasnosť, predostreli vízie do budúcnosti, a 
vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o úspech slovenskej atletiky.   Zároveň 
požiadal prítomných aby si všetci uctili minútou ticha osobnosti, ktoré od posledného VZ SAZ 
navždy opustili atletické rady: pp. Ivan Varga, Dušan Šváby, Nikoleta Abbatantuono, Viktor 
Trkal, Ivan Takáč a Ivan Požár.  
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. Rudolf Roučka (jubileum 80 rokov),  p. 
Stanislav Dudr (jubileum 75 rokov), p. Milutín Černák (jubileum 70 rokov), pp. Peter Buc, 
Silvia Hanusová, Anna Kirnová (jubileum 60 rokov). 
Po odovzdaní ocenení s vymenovaním činností ocenených bol požiadaný viceprezident EA 
a predseda ČAS p. Libor Varhaník  k prevzatiu poďakovania, ocenenia a medailí za spoluprácu 
a pomoc pri usporiadaní ME v cezpoľnom behu 2017 a EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne.    
 
Nasledovala hymna SR.   
  
K bodu č. 3 Schválenie Rokovacieho a Volebného poriadku VZ SAZ  
Bolo konštatované, že z pozvaných 86 delegátov s právom hlasovať je prítomných 80 
delegátov, čo je 93%   účasť a VZ SAZ je uznášaniaschopné. Plénum schválilo predložený  
Rokovací a Volebný poriadok VZ SAZ 28.4.2019 jednomyseľne. Nikto nebol proti ani sa 
nezdržal hlasovania. 
       
K bodu č. 4 Schválenie Programu VZ  SAZ  
Prítomné plénum schválilo predložený Program VZ SAZ 28.4.2019 jednomyseľne. Nikto nebol 
proti ani sa nezdržal hlasovania.   
 
K bodu č. 5 Voľba pracovných komisií VZ SAZ  
 
Plénu VZ SAZ bolo navrhnuté zloženie:   
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Mandátovej a Volebnej komisie VZ SAZ - za VV SAZ p. Róbert Mittermayer, ďalší členovia pp. 
Tomáš Benko, Tomáš Budinský , 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, Volebnej a Návrhovej komisie, skrutátorov 
a zapisovateľov VZ SAZ 28.4.2019 jednomyseľne. Nikto nebol proti ani sa nezdržal 
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 na 56. zasadnutí VZ SOŠV. Za SAZ 
dostalo ocenenia SOŠV 7 osobností z radov atletiky a 2 novinári: Cena Jana Zachara za prácu 
s mládežou – p. Pavel Slouka, Bronzový odznak  SOŠV – pp. Anna Kirnová, Igor Kováč a Peter 
Tichý, Plaketu SOŠV - p. Eugen Laczo, Čestné uznanie SOŠV – p. Marián Kalabus, Mária 
Chrenová, Gabriel Bogdányi a Zlatý odznak SOŠV – p. Marián Šimo. Vyslovil poďakovanie 
partnerom, ktorí podporovali zväz počas roka(MŠ VVaŠ SR, SOŠV, VŠC Dukla Banská Bystrica, 
NŠC Bratislava, ŠCP, Tipos, Transpetrol, Tesco, Hala Mladosť, Dom športu,  Slovenská 
sporiteľňa, Adidas, x-bionic ®sphere, mediálnym partnerom, a ďalším) aj hlavnej kontrolórke 
športu  p. Alici Fisterovej.  Následne prezident SAZ predniesol správu o činnosti SAZ od 
posledného VZ SAZ konaného 29.4.2018. Rok 2018 bol veľmi náročný, popri bežnej agende 
sa musel SAZ vysporiadať s  administratívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z platnosti 
nového zákona o športe aj množstvom ďalších aktivít vrátane povinnosti  vyplývajúcich 
z usporiadania EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne, ktorý bol pozitívne hodnotený od EA aj 
zúčastnených krajín a potvrdil, že SAZ má potenciál usporiadať aj vrcholné podujatia EA. SAZ 
zaznamenal veľký diplomatický úspech keď na Kongrese EA 13. apríla 2019 bol zvolený po 
prvý krát v histórii zástupca SAZ  do Rady EA -  p. Anna Kirnová, zároveň zagratuloval 
prítomnému p. Liborovi Varhaníkovi k zvoleniu za podpredsedu EA a vyslovil dôveru, že to 
znamená prínos pre slovenskú aj európsku atletiku. V uplynulom období sme boli svedkami 
viacerých úspešných atletických udalostí. Na Halových ME 2019 v Glasgowe získal senzačné 
víťazstvo a zlatú medailu Ján Volko v behu na 60 m, k čomu mu opätovne prezident SAZ 
zagratuloval, aj jeho tímu, úspechom bolo aj 6. miesto Tomáša Veszelku v trojskoku.  
Slovenská atletika sa aj v uplynulom roku 2018 tešila z medailí a finálových umiestnení 
na vrcholných podujatiach EA a IAAF.  Vrcholom boli Majstrovstvá Európy v Berlíne, kde 
obhájil striebro Matej Tóth v chôdzi na 50 km, úspešné bolo vystúpenie a 6. miesto Márie 
Katerinky Czakovej v chôdzi na 50 km a  ďalšie finálové umiestnenia – 8. miesto Tomáša 
Veszelku v trojskoku, 8. miesto v štafete žien 4x400 m, 11. miesto Marcela Lomnického 
v hode kladivom. Potešili výkonmi a umiestnením aj  Ján Volko 6. miestom a Alexandra 
Bezeková 9. miestom v behu na 400 m na HMS v Birminghame,  Marcel Lomnický 
striebornou medailou v hode kladivom na EP vo vrhoch 2018 v Leirii,  Andrej Paulíny 



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

bronzovou medailou v behu na 1500 m, Ľubomír Kubiš 4. miestom v chôdzi na 10 000 m, 
chlapci 5. miestom v štafete na ME U 18 v Györi, Gabriela Gajanová 4. miestom v behu na 
800 m a Ema Zapletalová 5. miestom v behu na 400 m prekážok na  MS juniorov v Tampere, 
Ľ. Kubiš 6. miestom, O. Murcko 7. miesto na OH mládeže v Buenos Aires a ďalší, vrátane 
početného zisku medailí z MS masters.  Poďakovanie preto patrí aj osobným trénerom 
a realizačným tímom pretekárov, ústredným trénerom pp. Martinovi Pupišovi, Martinovi 
Illéšovi, 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.          
            
V roku 2019 SAZ čaká množstvo podujatí EA a IAAF, na ktorých plánujeme  účasť (už 
uskutočnený EP vo vrhoch v Šamoríne, HME v Glasgowe, medzištátne stretnutie v chôdzi 
v Poděbradoch), EP v chôdzi v Alytuse, EH v Minsku, Svetová Univerziáda v Neapole, EYOF 
v Baku,  ME v behu do vrchu v Zermatte, MEJ v Borăse, ME U23 v Gävle, MS v Dohe, ME v 
cezpoľnom behu v Lisabone, MS masters, na medzištátnych stretnutiach národných tímov :   
v kategórii žiakov, dorastu a juniorov a ďalšie.         
SAZ je pripravený napomáhať ďalšiemu rozvoju atletiky a klubov na Slovensku v rámci 
možnosti rozpočtu, ktorý má v posledných rokoch vzostupný charakter.  K 31.12. 2018 bol 
zaznamenaný počet členských klubov – 191 aj členskej základne – 18611.  Pre rok 2019 sú 
pre SAZ pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu na pre šport  v sume 3 032 378 €. Vláda 
schválila dotáciu na Národný štadión v Banskej Bystrici, v pláne sú ďalšie projekty národného 
záujmu – atletický štadión v Bratislave.    Významnú časť rozpočtu tvorí marketingový príjem 
a podpora od sponzorov a partnerov SAZ, avšak získať financie od sponzorov je vo veľkej 
konkurencii športových subjektov náročne.   
          
Záverom prezident SAZ p. Korčok ešte raz všetkým poďakoval za odvedenú prácu,  podporu 
atletiky na Slovensku a vyslovil prianie pokračovať v rozvoji atletiky. Poďakoval za pozornosť 
a poprial úspešné rokovanie. 
 
K bodu č. 7  Správa o hospodárení SAZ v roku 2018. Informácia o hospodárení obchodnej 
spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2018.  Výročná správa SAZ za rok 2018 a dodatok 
k výročným správam za roky 2016 a 2017. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2019.  
 
Správu o hospodárení SAZ v roku 2018,  Informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o. v roku 2018, Výročnú správu SAZ za rok 2018 s dodatkom 
k výročným správam za roky 2016 a 2017 a Informáciu o rozpočte SAZ na rok 2019  
predniesol p. Gubrický. Príjmy zväzu za rok 2018 boli v sume 2 733 444 €, výdavky 2 563 284 
€ a konečným hospodárskym výsledkom SAZ po zdanení je zisk 169 973 €. Štátne dotácie sa 
podarilo v maximálnej miere vyúčtovať. Vrátených do štátnej pokladnice bolo nevyčerpaných 
1 573 € účelovo viazaných pre TOP tím M. Peškovej a 2 640 € zo sumy 15% pre mládež.   
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Na porovnanie bol odprezentovaný prehľad dotácii od MŠ VVaŠ SR za roky 2011 – 2018, (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 €, r. 
2017 – 2 149 878, r. 2018 – 2 538 557 €). Aktuálna zmluva s MŠVV a Š SR predstavuje dotácie  
pre SAZ  pre rok 2019  v sume  3 032 378 €, pričom sú  predpokladané príjmy v sume 3 
206 378 €.  Podrobný rozsiahly materiál k ekonomike SAZ, rozpis hospodárenia SAZ v roku 
2018 a rozpočet SAZ pre rok 2019 je uverejnený na informačnom portáli ako súčasť Výročnej 
správy SAZ za rok 2018.         
p. Gubrický požiadal prítomných zástupcov klubov a OAZ o včasné predkladanie vyúčtovania 
dotácií, nakoľko zmluvne stanovené pravidlá a podmienky MŠVVaŠ SR sú prísne stanovené 
a ich prípadné porušenie by znamenalo sankcie a nevyužité účelové prostriedky alebo ich 
nesprávne zúčtovanie by znamenalo povinnosť vrátiť ich do štátnej pokladnice.       
Obchodná spoločnosť Slovenská atletika s.r.o. v uplynulom roku mala výnosy 213 020,38 €, 
náklady 276 930,26 €, teda hospodárila so stratou – 63 909,88 €. Uvedená strata však vznikla 
vo väčšej miere len účtovnými odpismi za rok 2018. Po schválení hospodárenia bude 
hospodársky výsledok – účtovná strata – zaúčtovaný v zmysle platných zákonných úprav ako 
účtovná strata na účte nehradená strata, strata minulých rokov. 
p. Gubrický informoval o krokoch k úplnej likvidácii spoločnosti Atletika s.r.o, založená 
18.12.1998. Táto obchodná spoločnosť je v likvidácii a v roku 2018 vo svojej účtovnej 
evidencii nedosiahla žiadne náklady ani výnosy.       
 
K bodu č. 8  Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
Správu o činnosti kontrolóra SAZ za obdobie od posledného VZ SAZ 29.4.2018 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 SAZ v uplynulom roku absolvoval 
školenie kontrolórov národných športových zväzov, ktoré organizovala hlavná kontrolórka 
športu. Kontrolór priebežne vykonával kontrolu dodržiavania  predpisov a rozhodnutí SAZ 
a jeho orgánov,  pričom sa venoval aj preventívnej činnosti v záujme predchádzania nesúladu 
rozhodnutí s predpismi. Kontrolór sledoval postup Disciplinárnej komisie SAZ v jednotlivých 
prípadoch (žiaľ, v niektorých prípadoch uplynulo 9 až 13 mesiacov od prijatia podnetu po 
rozhodnutie), zúčastňoval sa zasadnutí VV SAZ, vykonával priebežnú kontrolu obsahu 
zápisníc a včasnosť ich zverejňovania, zaoberal sa podnetmi na prešetrenie niektorých 
skutočností i žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí orgánov, vykonával dozor nad prípravou 
organizačných materiálov k VZ SAZ vrátane podkladov k voľbám a oprávnenosti účasti 
delegátov na dnešné VZ SAZ.     
     
Kontrolór sledoval čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch v roku 
2018, s účasťou na kontrole fyzických dokladov,  sledoval dodržiavanie zverejňovania 
priebežného čerpania štátnych dotácií na stránke SAZ, priebežne aj v závere roka kontroloval 
čerpanie a účelné využívanie finančných prostriedkov. Každý rok narastá počet položiek, 
ktoré musia byť spracované a následne zverejnené. V roku 2017 to bolo 4588 položiek 
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z dotácie od štátu a v roku 2018 to bolo už 5536 položiek, z toho v decembri zverejnených 
1683. Vedenie SAZ nevyčerpané prostriedky využilo na zrealizovanie pripravených 
náhradných programov rozpočtového zámeru a následné zúčtovanie voči MŠ VVaŠ SR. Žiaľ, 
boli aj prípady nevyčerpania pridelených finančných prostriedkov zo strany klubov (2 604,15 
€) alebo vybraných športovcov (1 573,24 €), ktoré boli vrátané na účet ministerstva.  
 
V roku 2018 v SAZ pokračovali zmeny registračného systému rozšírením o niektoré funkcie, 
prípadne k spresneniu už funkčných procesov, žiaľ niektoré kluby, resp. ich kluboví manažéri 
nerešpektovali pokyny od matrikára a v ojedinelých prípadoch  vznikli problémy. Záverom 
správy požiadal kontrolór  všetkých o vzájomné rešpektovanie, toleranciu a o dodržiavanie  
platných zákonov, predpisov a usmernení.   Úplná správa kontrolóra SAZ je uverejnená na 
webe SAZ.    
 
K bodu č. 9 Správa reprezentačného trénera SAZ 
Správu od posledného VZ SAZ 29.4.2018 predniesol ústredný tréner SAZ p. Martin Pupiš.  
Rok 2018 považuje za náročný avšak úspešný, na čo je potrebné nadviazať aj v roku 2019. 
Výrazné navýšenie rozpočtu SAZ umožnilo vysielať  na všetky vrcholné podujatia EA a IAAF 
maximálne počty atlétov a realizačných tímov, v čom je plán pokračovať aj v roku 2019. SAZ 
v rámci rozvoja disciplín  výraznejšie podporil rozvoj vrhov a hodov - vzhľadom 
k usporiadaniu EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne. Aj napriek lepšiemu dosiahnutému výkonu sa 
nepodarilo  nadviazať na úspech a striebornú medailu z predchádzajúceho ročníka EP 2018 
v Leirii M. Lomnického, ktorého výkon znamenal 4. miesto, avšak potešil výkon 
a umiestnenie M. Slezáka na 6. mieste v hode oštepom. K už zmieneným skvelým 
dosiahnutým výsledkom a získaným medailám a finálovým umiestneniam podaných v správe 
prezidenta SAZ p. Pupiš potvrdil splnenie stanovených výkonnostných cieľov 
v predchádzajúcej atletickej sezóne.  Hlavným atletickým podujatím v roku 2019 sú MS 
v Dohe a SAZ sa zúčastní aj ďalších vrcholných podujatí EA, IAAF za predpokladu splnenia 
stanovených kritérií: EP v chôdzi v Alytuse, EOH v Minsku, Svetová Univerziáda v Neapole, 
EYOF v Baku,  ME v behu do vrchu v Zermatte, MEJ v Borăse, ME U23 v Gävle, ME v 
cezpoľnom behu v Lisabone. K už splneným cieľom na HME 2019 v Glasgowe sú stanovené 
ďalšie ciele: pokúsiť sa udržať sa v 1. lige na ME družstiev, zisk aspoň 2 medailových 
umiestnení na mládežníckych podujatiach 2019, zostaviť silný tím na OH 2020 v Tokiu a ME 
2020 v Paríži.     
        
K bodu č. 10 Správa predsedu Komisie mládeže SAZ 
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu predsedu Komisie mládeže SAZ prednesenú p. Illéšom. Vo 
svoje správe zdôraznil zisk  medailí a finálové umiestnenia na mládežníckych podujatiach:  
ME U 18 v Györi - bronzová medaila A. Paulínyho/1500 m, 4. miesto Ľ. Kubiša/10 000 m 
chôdza, 5. miesto chlapcov v štafete 100m - 200m - 300m - 400m, MSJ v Tampere - 4. miesto 
G. Gajanovej/800 m,  5. miesto E. Zapletalovej/400 m prekážky, OH mládeže v Buenos Aires 
– 6. miesto Ľ. Kubiša/5000 m chôdza, 7. miesto O. Murcka/200m, 9. miesto A. 
Paulínyho/1500m. Zároveň informoval o Koncepčnom materiáli Útvarov talentovanej 
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mládeže, bodovacom systéme, financovaní a stanovených limitoch zaradenia do ÚTM a na 
podujatia EA. V súčasnosti funguje systém mládežníckej atletiky v členení: Detská atletika (5 
– 10 roční, kde je zaradených 27 655 detí v 155 atletických škôlkach, sú pod dohľadom 2 
koordinátorov na sekretariáte SAZ a 8 krajských koordinátorov), ÚTM (10 -15 roční atléti), 
Športové triedy, a ZPM (16 – 25 roční zaradení podľa výkonnosti do A alebo B skupiny).  
p. Illéš informoval o Medzinárodných súťažiach  mládeže (MS, ME), účelom je reprezentácia 
SR po splnení limitov, kritérií a tradičné výjazdy do zahraničia (medzištátne stretnutia, V4 
mládežnícky míting a Míting Olympijských nádejí v Brne, Detské hry v Lowitzi, Medzinárodný 
míting F. Schustera vo Schwechate, míting v Tizsaujvarosi, Míting v Manheime a ďalšie), 
domácich súťažiach pre mládež v SAZ (M SR, M SR družstiev, medzioblastné stretnutia 
mládeže , oblastné súťaže jednotlivcov a družstiev, Detská atletika a predvýber športovo 
talentovanej mládeže, dlhodobých a postupových súťažiach (Hľadáme nových olympionikov, 
oblastné súťaže družstiev, V4 mládežnícky míting, Zo školy 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 
2019 sú uverejnené na webe SAZ.       
 
 K bodu č. 11  Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ  
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ prednesenú jej 
predsedom p. Ivanom Čillíkom. DK SAZ pracovala pod vedením jej predsedu p. Čillíka  
v zložení: pp. Straňovský, Štancel, P. Kalabus, Kočtúch. DK SAZ zasadala podľa potreby, 
niektoré záležitosti riešila v záujme finančnej úspory elektronickou komunikáciou. V roku 
2018 bolo podaných 6 podnetov na riešenie, z toho v 5 prípadoch bolo disciplinárne konanie 
zastavené, v 1 prípade bolo písomné napomenutie a v 1 prípade bolo podané odvolanie.    
Záverom predseda DK SAZ vyslovil prianie, že bude ubúdať podnetov na disciplinárne 
riešenie a bude snaha riešiť jednotlivé prípady rýchlejšie.    
 
K bodu č. 12  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 pracovala v zložení: pp. Kalabus, Mračnová, Černák, 
Dubovský, Miroslav Illéš a riešila odvolania proti rozhodnutiu VV SAZ: 4 prípady  ohľadom 
odvolania sa k zamietnutiu hosťovania. Rozhodnutie DK SAZ:  3 krát potvrdila rozhodnutie  
VV SAZ a 1 rozhodnutie - oprava rozhodnutia VV SAZ, akceptovala odvolanie voči 
rozhodnutiu VV SAZ.  Záverom predseda AR SAZ poďakoval aktívnym členom komisie pp. 
Mračnovej, Mir. Illéšovi a Černákovi.     
 
K bodu č. 13 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 
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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 – Vitko, chôdza – 
Hornáková, skoky  - J. Velďáková, vrhy  - Charfreitag, podpredsedníčka D. Velďáková).   
Medzičasom odstúpil z funkcie J. Vitko, sekcia behov v najbližšom období dodá zástupcu. 
Predseda komisie p. Matej Tóth   sa zúčastňuje zasadnutí Výkonného výboru SAZ 
a reprezentanti majú zabezpečenú aktívnu komunikáciu s vedením SAZ.   
p. Tóth informoval o svojej účasti na 9. medzinárodnom fóre MOV, kde sa zúčastnilo 350 
športovcov sveta a boli vyzvané Národné olympijské výbory a členské zväzy aby boli do 
činnosti zapájaní aj športovci, a konštatoval, že na Slovensku spĺňame tieto trendy. Ocenil, že 
na SOŠV aj SAZ prizývajú športovcov a počúvajú ich názory ohľadom dresov, ubytovania na 
podujatiach a riešia ich požiadavky. Záverom predložil výzvu VZ SAZ od Komisie atlétov SAZ,  
ohľadom zmeny miesta usporiadania M SR mužov a žien, nakoľko dubnický štadión nie je 
vhodný na plnenie limitov v behoch na 200m, 400 m a v horizontálnych skokoch.     
   
K bodu č. 14  Vystúpenie hostí VZ SAZ 
 
p. L. Varhaník/podpredseda EA a predseda českého atletického zväzu: pozdravil prítomných 
delegátov a hostí VZ SAZ v mene EA aj ČAS. Pripomenul, že po roku 1992 po rozdelení 
Československa cestoval na Slovensko menej často. Vníma veľký progres  SAZ oproti 
minulosti čo sa týka ekonomiky, podpore klubom, výsledkov, čo je skvelou vizitkou 
vykonanej práce a aktivít. O uznaní svedčí aj mimoriadny úspech - zvolenie kandidátky SAZ p. 
Kirnovej do Rady EA s výrazným ziskom hlasov 42 krajín z celkového počtu 50.  p. Varhaník sa 
vyjadril, že si váži úspechov dosiahnutých v SAZ a praje úspechy a spoluprácu aj do 
budúcnosti.     
 
p. A. Kirnová: pozdravila prítomné plénum VZ SAZ a poďakovala za dôveru a podporu 
vedeniu SAZ, VV SAZ aj prítomným delegátom, ktorí podporovali jej kandidatúru do Rady EA 
aj za následné gratulácie. Svoje zvolenie do Rady EA považuje za ocenenie jej práce aj aktivít 
SAZ v posledných desaťročiach. Byť členkou Rady EA je cťou a zároveň zodpovednosťou  
a verí, že bude prínosom pre SAZ aj EA a znamená to ďalší posun aj v osobnom rozvoji. 
 
p. A. Fisterová: poďakovala za pozvanie na VZ SAZ, účasť na ktorom znamená osobný prínos 
z hľadiska poznania problematiky klubov. Vyjadrila sa, že Zákon o športe zatiaľ nie je úplne 
implementovaný a požiadala o trpezlivosť. Podčiarkla, že SAZ vyžaduje od svojich členov 
dodržiavanie litery zákona a požiadala prítomných o jeho dodržiavanie.     
 
K bodu č. 15  Štruktúra súťaží v SAZ     
Štruktúru súťaží SAZ 2019  predložil p. Róbert Mittermayer, po doplnení pripomienok 
v členení (a orientačnými počtami štartujúcich pretekárov v jednotlivých disciplínach):  

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 
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a junioriek do 20 rokov, M SR dorastencov a dorasteniek, M SR st. žiakov a žiačok, 
MSR veteránov, a vonku – dvojdňové:  M SR na dráhe mužov 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 v maratóne a polmaratóne mužov a žien,  M SR v chôdzi: mužov 
a žien na 50 km, 20 km a 10 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 na 
dráhe a ceste.  

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 – jednorazová súťaž, účasť 8 družstiev mužov 
a žien na základe poradia oddielov podľa súčtu bodov, ktoré získali pretekári oddielu 
v súťaži družstiev - Atletická liga, 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 súťaže družstiev alebo jednotlivcov v rámci 
okresných, krajských, slovenských súťaží.   Súťaže organizované subjektmi SAZ alebo 
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 subjektmi SAZ, športovými odborníkmi 
združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ 

  
16. Obed  
 
K bodu č. 17 Diskusia 
Do diskusie sa prihlásili delegáti VZ SAZ: 
p. P. Buc – požiadal zaoberať sa problematikou štartových čísel – poskytnúť 2 - vpredu aj  
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                    vzadu v záujme identifikácie pretekára (riešenie v kompetencii Komisie rozh.)                      
p. Z. Národa – predniesol príspevok ohľadom situácie výstavby atletických štadiónov, ako 
                          sa staráme o súčasné, odvolával sa na svoj príspevok spred 3 rokov, kde  
                          apeloval aby sa vyvíjali aktivity a stretnutia so zástupcami miest, kde nie sú  
                          štadióny a kde majú záujem o ich výstavbu  
reagoval p.  Korčok – SAZ vyvíja max. úsilie aby bol schválený projekt podobný vo futbale,  
                         absolvoval stretnutia so zástupcami všetkých krajských miest, univerzít v SR, 
                         je pripravený postup prác a finančný príspevok za predpokladu združovania 
                         financií aj z vlastných zdrojov, vláda schválila 12.12.2018 dotáciu na rekonš- 
                         trukciu štadióna v Bnskej Bystrici, v Bratislave je pripravený vlastný projekt     
reagoval p. Asványi – pokiaľ neodsúhlasí vláda SR výšku príspevku, nemožno projekt spustiť                              
p. M. Gregor – predložil požiadavku aby boli cestné behy pod kuratelou SAZ, zlepšiť  
                         komunikáciu, postup pri vytváraní propozícii, podobne pri MSR v polmaratóne, 
                         vopred dohodnúť výšku štartovného poplatku 
reagoval p. Gubrický – SAZ sa bude zaoberať námetmi na príslušných komisiách 
p. Roučka – poďakoval za ocenenie pri príležitosti 80. životného jubilea, poukázal na potrebu  
                     zlepšenia identifikácie talentov (prvý kontakt s učiteľom TV), dal na zváženie  
                     obnoviť tradičné podujatia z minulosti (súťaž Čs. rozhlasu) 
p. Z. Národa – informoval, že ho AZB zaviazal požiadať SAZ o odmeňovanie reprezentantov,  
                      ktorí nie sú v systéme podpory 
reagoval p. Pupiš – všetci reprezentanti, účastníci EP majú minimálne 500 € na prípravu, plus  
                      odmeny za výkon  
p. J. Benčík – kriticky reagoval na Štruktúru súťaži, nesúhlasí aby sa rozhodlo v priebehu  
                      sezóny zrušiť M SR ml. žiakov, kriticky sa vyjadril k správe ústredného trénera, 
                      považuje ním stanovení výkonnostné ciele za málo náročné, žiada vyššie ambície 
                       a zisk medailí na MS (Lomnický, Czaková, Hrašnová, Volko) 
reagoval p. Pupiš – zrušenie M SR ml. žiakov odsúhlasilo VZ SAZ, preto ho rešpektujeme,                               
                     k stanoveniu cieľov sa vyjadril, že ciele sú realistické a nepovažuje za racionálne 
                     stanovovať nereálne ciele 
p. D. Bělag – poukázal na potrebu „odovzdávať si skúsenosti“, je členom OV ČSOB Bratislava,  
                    poukázal na fakt, že v správach chýbalo zhrnutie Atletickej ligy – porovnanie s GPS 
p. Z. Zalubil – informoval o dobrých podmienkach na preteky aj tréningy na  štadióne v Skalici 
                    a mesto v spolupráci so SAZ by mali stanoviť podmienky k jeho využívaniu 
p. M. Kalabus – vyjadril sa, že je priaznivcom chôdze avšak nie je za M SR v chôdzi na 10 km 
                     mužov a žien v Borskom Mikuláši a upozornil, že sa koná  Horský beh ako M SR  
                     napriek tomu, že SAZ už má v termínovke 2019 M SR v behu do vrchu 
reagoval p. M. Tóth – M SR v chôdzi na 10 km zaradených ako majstrovské podujatie lebo  
                     hodnotenie môže získať body do rebríčka IAAF na OH .        
   
K bodu č. 18  Hlasovanie o potvrdení nového člena VV SAZ v zmysle článku IX., body 3 a 4 
Stanov SAZ 
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Valnému zhromaždeniu SAZ v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku a Stanov SAZ, 
článok IX., body 3 a 4 bol predložený návrh voľby  Dr. Anny Kirnovej za člena Výkonného 
výboru  SAZ s hlasovacím právom, mandát, ktorý  vznikol jej zvolením do Rady EA.  
ZA voľbu Dr. Anny Kirnovej za člena Výkonného výboru v súlade s článkom IX., odsek 3 a 4 
Stanov SAZ hlasovalo 72 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim,  1 sa zdržal 
hlasovania.     
 
K bodu č. 19 . Potvrdenie rozhodnutia o neprijatí klubov do SAZ 
Valnému zhromaždeniu SAZ bolo predložené rozhodnutie VV SAZ o neprijatí žiadosti SKI Club 
Terchová za člena SAZ, nakoľko uvedený klub nemá vo svojich stanovách uvedený rozvoj 
športu atletika.  
ZA neprijatie SKI Clubu Terchová za člena SAZ hlasovalo 70 prítomných delegátov VZ SAZ, 
nikto nebol proti, 4 sa zdržali hlasovania.  
 
K bodu č. 20 Hlasovanie o vystúpení SAZ z KŠZ  
Valné zhromaždenie SAZ bolo informované o transformácii SOV na SOŠV ako strešnej 
organizácie športov, kde sa všetci členovia KŠZ SR stávajú členom SOŠV, preto je zotrvanie 
členstva SAZ v KŠZ SR bezpredmetné. Bol predložený návrh o ukončení členstva SAZ z KŠZ SR.  
ZA ukončenie členstva SAZ z KŠZ SR hlasovalo 76 delegátov VZ SAZ, nikto nebol proti a 1 sa 
zdržal hlasovania.   
 
K bodu č. 21 Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ 
VZ SAZ hlasovalo o návrhu VV SAZ odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2018 
v jednorazovej sume 1500,- € brutto.  ZA vyplatenie navrhnutej odmeny hlasovalo 73 
delegátov, 2 boli proti a2 sa zdržali hlasovania. 
 
K bodu č. 22  Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii VZ SAZ. 
Pred hlasovaním o pozmeňujúcich návrhoch ohľadom Štruktúry súťaži SAZ sa rozvinula 
diskusia.   Z diskusných príspevkov pp. Rusnákovej, Rusnáka, Pajunka, J. Benčíka vyplynula 
nespokojnosť  s nezaradením M SR mladších žiakov a žiačok  do majstrovských podujatí 
v hale a na dráhe od roku  2019. Rozhodnutiu ich nezaradenia predchádzali  odborné 
diskusie a stanoviska Komisie mládeže SAZ a podporili ho aj prítomní delegáti pp. Laurenčík, 
Čillík, Pupiš v záujme predchádzania predčasnej špecializácie a zbytočnej honby za ziskom 
medailí v detskom veku. Proti obmedzeniu počtu štartujúcich na M SR na dráhe mali 
pripomienky pp. Pajunk a Rusnák, p. Rusnák navrhol postup na MSR tak, aby postúpilo 
prvých 8 pretekárov v disciplíne z každých Majstrovstiev  OAZ. P. Hrbáček požiadal aby VV 
SAZ zabezpečil nedelegovať kontrolóra SAZ do riadiacich funkcií pri atletických podujatiach.     
 
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch  z diskusie:  
*Hlasovanie za doplnenie Štruktúry súťaží SAZ 2019 o M SR mladších žiakov a žiačok  
ZA návrh hlasovalo 22, proti 30 a zdržalo sa hlasovania 22  delegátov VZ SAZ. Návrh  
nebol schválený.  
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*Hlasovanie za návrh aby mladší žiaci/žiačky neštartovali na M SR starších kategórií 
(jednotlivcov na M SR dorastu, juniorov, dospelých). ZA predložený návrh hlasovalo 43, proti 
10 a zdržalo sa 22 delegátov VZ SAZ. Návrh nebol schválený. 
*Hlasovanie o zrušení obmedzenia stanovených počtov pretekárov v jednotlivých 
disciplínach na M SR. ZA návrh hlasovalo 11, proti 46 a zdržalo sa hlasovania 16 delegátov VZ 
SAZ. Návrh nebol schválený.  
*Hlasovanie aby VV SAZ nedelegoval kontrolóra SAZ do riadiacich funkcií pri atletických 
podujatiach. ZA návrh hlasovalo 5, proti 46 a zdržalo sa 22 delegátov VZ SAZ. Návrh nebol 
schválený. 
*Hlasovanie za zmenu usporiadateľa M SR mužov a žien, návrh aby sa nekonali v Dubnica 
nad Váhom. ZA hlasovalo 17, proti 22 a zdržalo sa hlasovania 37 delegátov VZ SAZ. Návrh 
nebol schválený.  
*Hlasovanie za návrh aby na M SR postupovalo v každej disciplíne 8 pretekárov z každých 
Majstrovstiev OAZ. ZA návrh hlasovalo 5, proti 52 a zdržalo sa hlasovania 17 delegátov VZ 
SAZ.    

   
K bodu č. 23 Návrh na uznesenie VZ SAZ2019 
 
Predseda návrhovej komisie p. Filo predniesol Návrh uznesenia zo zasadnutia Valného 
zhromaždenia Slovenského atletického zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa 28.4.2019.  
 
Valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu:  
1. Berie na vedomie: 
a)  Annu Kirnovú a Milana Laurenčíka ako zapisovateľov VZ SAZ konaného 28.4.2019.   
b)  Informáciu o rozpočte SAZ na rok 2019.  
c)  Informáciu o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. za  
     rok 2018.  
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 28.04.2019.  
b)  Volebný poriadok VZ SAZ konaného 28.4.2019 
c)  Program VZ SAZ konaného dňa 28.04.2019. 
d)  Voľbu členov Návrhovej komisie VZ SAZ konaného dňa 28.04.2019: Peter Filo, Dag Bělák,  
     Štefan Straňovský, Jaroslav Kolcún a Milutín Černák.  
e)  Voľbu členov Mandátovej a volebnej  komisie VZ SAZ konaného dňa 28.04.2019: Róbert  
      Mittermayer, Tomáš Benko, Tomáš Budinský, Marek Lučka a Katarína Štulíková. 
f)  Voľbu skrutátorov VZ SAZ konaného 28.04.2019:  Matúš Kompas a Peter Žňava.  
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g)  Výročnú správu SAZ za rok 2018 spracovanú podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o  
     zmene a doplnení niektorých zákonov. 
h)  Dodatok k Výročným správam SAZ za rok 2016 a za rok 2017, spracovaným podľa zákona  
     č. 440/2015 Z.Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
i)  Výročnú správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2018  spracovanú podľa zákona č. 440/ 
    2015 Z.z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
j)  Štruktúru súťaží v SAZ. 
k)  Voľbu Dr. Anny Kirnovej za člena Výkonného výboru SAZ v súlade s článkom IX, odsek 3  
     a 4 Stanov SAZ. 
l)  Potvrdenie rozhodnutia VV SAZ o neprijatí klubu SKI Club Terchová za člena SAZ. 
m) Ukončenie členstva SAZ v Konfederácii športových zväzov Slovenskej republiky.  
n)  Účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o a ukladá zúčtovať účtovný zisk v SAZ   
      v zmysle platných právnych predpisov ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia   
      minulých rokov. Stratu Slovenskej atletiky s.r.o. ukladá zaúčtovať v zmysle platných  
      právnych predpisov na účte nehradená strata minulých rokov.  
o)  Odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2018 vo výške 1 500,- €.  
 
O predloženom Návrhu uznesenia VZ SAZ 28.04.2019 ako o celku  hlasovalo: ZA 71 
delegátov, nikto nebol proti a 4 delegáti sa zdržali hlasovania.  
 

• Predložený návrh Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenského 
atletického zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa  28.04.2019 bol schválený.      

 
K bodu č.  24 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 15.6. v Šamoríne, na ktorý sú všetci priaznivci atletiky pozvaní.        
 
Zapísala: p. Anna Kirnová                                                     Overil: p. Jozef Malík, kontrolór SAZ  
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