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Informácia pre kandidátov na funkcie v orgánoch SAZ pri voľbách do 

orgánov  SAZ, ktoré sa uskutočnia na VZ SAZ dňa 11.10.2020 
 
 
V zmysle stanov Slovenského atletického zväzu sa na Valnom zhromaždení Slovenského 
atletického zväzu dňa 11.10.2020 v Banskej Bystrici uskutočnia voľby do orgánov SAZ. 
 
                               
Miesto konania volieb: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Tajovského 40 

974 01 Banská Bystrica, Aula Beliana 
 
Funkcie, na ktorých obsadenie sa voľby uskutočnia: 
 
- Prezident SAZ 
- Viceprezident SAZ 
- Členovia VV SAZ –  volí sa osem členov VV SAZ, z toho jeden člen je zástupca  

atlétov, na voľbu ktorého dáva návrh Komisia atlétov SAZ a jednu 
členku VV SAZ potvrdzuje VZ SAZ na základe jej členstva v rade EA 
na  obdobie jej členstva v rade EA. 

- Predseda a 2 členovia Odvolacej komisie SAZ – kandidáti musia spĺňať podmienky v zmysle 
§ 92 zákona o športe (VŠ vzdelanie druhého stupňa lekárske, farmaceutické alebo právnické) 

- Predseda a 4 členovia Disciplinárnej komisie SAZ – kandidáti musia spĺňať podmienky 
v zmysle stanov SAZ 

- Predseda a 4 členovia Arbitrážnej rady SAZ – kandidáti musia spĺňať podmienky v zmysle 
stanov SAZ 
 

  
Ohlásenie kandidatúry:  
 
V zmysle Stanov SAZ musí každý záujemca o funkciu v SAZ, ktorá podlieha voľbe na VZ SAZ, 
doručiť na sekretariát SAZ najneskôr 7 dní pred konaním VZ SAZ ohlásenie kandidatúry (alebo 
návrh na iného kandidáta na funkciu). SAZ zverejní zoznam kandidátov na funkcie v SAZ a ich 
navrhovateľov (v prípade návrhu na iného kandidáta musí s tým navrhnutý kandidát  vysloviť 
súhlas – preverí sekretariát SAZ), najneskôr 7 dní pred konaním VZ SAZ. 
 
V zmysle uvedeného preto všetci kandidáti, alebo  navrhovatelia iných kandidátov na funkcie: 
prezident SAZ, viceprezident SAZ, člen výkonného výboru SAZ, predseda a člen Odvolacej 
komisie SAZ, predseda a člen Disciplinárnej komisie SAZ, predseda a člen Arbitrážnej rady SAZ, 
musia doručiť  svoju kandidatúru/návrh na kandidáta do  03.10.2020 na sekretariát SAZ. 
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Stránkové hodiny na sekretariáte SAZ sú v pracovné dni od 8.00 do 16.00 a v sobotu 03.10.2020 
budú od 8.00 do 18.00 hod. Adresa na doručenie je: Slovenský atletický zväz, Bajkalská 7A, 831 
04 Bratislava.  
Kandidatúra/návrh na kandidáta musia byť doručené osobne alebo poštou (doporučene). 
Pri zaslaní kandidatúry poštou rozhoduje deň doručenia, nie odoslania! 
 
 

                                                                                          
        Vladimír Gubrický 
              generálny sekretár SAZ 
 

 


