
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 

konaného dňa 11. októbra 2020 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní: 85 delegátov s právom hlasovať z 86 pozvaných. Prezenčná listina delegátov 

s právom hlasovať je v prílohe. 

Hostia: Vladimír Hiadlovský (rektor UMB), Anton Siekel (prezident SOŠV), Martin 

Lehocký (odbor športu MŠVVaŠ). 

 

Program: 

1. Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 

2. Schválenie programu VZ SAZ 

3. Voľba pracovných komisií VZ SAZ 

4. Výročná správa prezidenta SAZ 

5. Správa o hospodárení SAZ v roku 2019. Informácia o hospodárení obchodnejspoločnosti 

Slovenská atletika, s.r.o., v roku 2019. Výročná správa SAZ za rok 2019. Informáciao 

rozpočte a priebežnom hospodárení SAZ za rok 2020. 

6. Výročná správa kontrolóra SAZ 

7. Správa reprezentačného trénera SAZ 

8. Správa predsedu komisie mládeže SAZ 

9. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ 

10. Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ 

11. Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 

12. Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ 

13. Prezentácia kandidátov na funkciu prezidenta SAZ 

14. Voľba prezidenta SAZ 

15. Voľba viceprezidenta SAZ 

16. Voľba členov výkonného výboru SAZ 

17. Obed 

18. Voľba predsedu a členov odvolacej komisie SAZ 

19. Voľba predsedu a členov disciplinárnej komisie SAZ 

20. Voľba predsedu a členov arbitrážnej rady SAZ 

21. Štruktúra súťaží v SAZ 



22. Diskusia 

23. Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ 

24. Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii 

25. Uznesenie VZ SAZ 

26. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 

Na úvod privítal prítomných delegátov a hostí prezident SAZ Peter Korčok. Osobitne privítal 

čestných hostí – rektora UMB Vladimíra Hiadlovského, prezidenta SOŠV Antona Siekela, 

riaditeľa právneho oddelenia SOŠV Patrika Hrbeka a Martina Lehockého z odboru športu 

MŠVVaŠ SR. V úvodnom slove pripomenul, že rokovanie valného zhromaždenia sa malo 

konať už v apríli tohto roku, pre pandemickú situáciu sa však nemohlo konať. Následne sa 

hľadal iný vhodný termín. „Som rád, že sa tu stretávame a máme možnosť o atletike 

diskutovať a povedať si, čo sa urobilo. Dôležité budú aj voľby, ktorými sa určí smerovanie 

na ďalšie štyri roky,“ povedal Peter Korčok a požiadal o príhovor Vladimíra Hiadlovského. 

Rektor UMB privítal delegátov na pôde univerzity. Vyzdvihol úspešnú a dlhodobú spoluprácu 

medzi UMB, SOŠV a SAZ a zaželal úspešný priebeh VZ. „Šport je silný spoločenský 

fenomén, je integrálnou súčasťou univerzity. Veľmi ho podporujeme a želáme si, aby 

postavenie športu v spoločnosti naberalo na význame,“ povedal Vladimír Hiadlovský.  

Peter Korčok následne odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SAZ Vladimírovi 

Gubrickému, ktorý bol poverený vedením rokovania VZ SAZ. 

Vladimír Gubrický skonštatoval, že z 86 pozvaných delegátov s právom hlasovať je 

prítomných 85 delegátova VZ SAZ je uznášaniaschopné.  

Plénum schválilo predložený rokovací poriadok VZ SAZ jednomyseľne, ZA bolo 85 

delegátov. Nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 2 Schválenie programu VZ SAZ 

Prítomné plénum schválilo predložený program VZ SAZ jednomyseľne, ZA bolo 85 

delegátov. Nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 3 Voľba pracovných komisií VZ SAZ 

Plénu VZ SAZ bolo navrhnuté zloženie:  

Mandátovo-volebná komisia VZ SAZ: Vladimír Gubrický (za VV SAZ), Marek Lučka (za 

VsAZ), Matúš Kompas (za ZsAZ), Tomáš Benko (za AZB), Slavomíra Očkaiová (za SsAZ)  

Návrhová komisia VZ SAZ: Peter Filo, (za VV SAZ), Dag Bělák (za AZB), Miroslav Illéš 

(za ZsAZ), Marcel Nemec (za VsAZ), Katarína Martincová (za SsAZ)  



Skrutátori: Jaroslav Dobrovodský, Martin Hudec 

Zapisovateľ: Peter Pašuth 

Delegáti schválili zloženie mandátovo-volebnej i návrhovej komisie jednomyseľne, ZA ich 

bolo 85. Nikto nebol PROTI a ani sa nezdržal hlasovania. Na vedomie zobrali, že 

zapisovateľom VZ bude Peter Pašuth a skrutátormi Jaroslav Dobrovodský a Martin Hudec.  

Nasledovala štátna hymna Slovenskej republiky.  

K bodu č. 4 Výročná správa prezidenta SAZ 

VZ zobralo na vedomie Výročnú správu prezidenta SAZ. Peter Korčok na úvod požiadal 

prítomných, aby si uctili minútou ticha osobnosti, ktoré od posledného VZ SAZ navždy 

opustili atletické rady (v roku 2019 Ján Dobák, Jozef Šulgan, Jozef Tichý, v roku 2020 

Vladimír Žila, Rudolf Bilík, Ondrej Zeleňanský, Dana Zátopková, František Vavrinčík, Jozef 

Cencer, Peter Nemšovský, Peter Lichtner, Miroslav Jura).  

Nasledovala videoprezentácia, ktorá otvorila výročnú správu prezidenta SAZ. 

Peter Korčok v úvode pripomenul, že čas neúprosne beží a dnes bilancuje valné zhromaždenie 

nielen rok 2019, ale aj celú sezónu 2020, keďže pre koronavírusovú pandémiu sa na apríl 

tohto roku plánované valné zhromaždenie nemohlo uskutočniť. Následne sa poďakoval 

všetkým delegátom, celému atletickému hnutiu za ich obetavú prácu v prospech olympijského 

športu číslo jeden, vďaka ktorej sa posunula atletika na Slovensku medzi rešpektované športy 

a dávajú ju za vzor aj iným. 

Jeho bilancia uplynulého obdobia, v ktorej ponúkol podľa vlastných slov nespochybniteľné 

fakty, mala byť aj reakcia na texty a videá posielané do mailových schránok a uverejňovaných 

na sociálnych sieťach „Žiaľ, v uplynulom týždni zaplavili naše mailové schránky a sociálne 

siete texty a videá plné klamstiev, poloprávd a nezmyslov, ktoré sa dajú ľahko vyvrátiť. Nech 

je mojou reakciou na ne bilancovanie uplynulého obdobia, v ktorom ponúknem len 

nespochybniteľné fakty a predstavím vám moje vnímanie atletiky od predošlého valného 

zhromaždenia v apríli 2019 až doteraz.“ 

 

Peter Korčok ocenil úspechy a výsledky Jána Volka na HME 2019 v Glasgove, univerziáde 

v Neapole i počas halovej sezóny 2020, bronz Mateja Balucha na 400 m prek. na juniorských 

ME 2019 v Borase i ďalšie cenné výsledky Gajanovej, Škvarkovej, Ledeckej, Hrašnovej, 

Veszelku či Úradníka.   

Rok 2020 mal byť olympijský a plný vrcholných podujatí. Koronakríza však totálne rozbila 

atletický kalendár a jediné vrcholné podujatie, ktoré sa zrejme uskutoční, budú MS 

v polmaratóne v poľskej Gdynii. 

Slovenskí atléti sa však aj so zložitou a extrémne situáciou vyrovnali na jednotku, našli si 

nové, čiastkové motivácie a hoci neabsolvovali prípravu podľa pôvodných plánov, ale len v 

skromných podmienkach, predviedli parádne výkony v netradičnej letnej sezóne, ktorá sa 

začala netradične až v polovici júna (Martina Hrašnová, Iveta Putalová, Ján Volko, Martin 

Kučera, Matúš Bubeník, Marcel Lomnický, Gabriela Gajanová, Emma Zapletalová, 

Stanislava Škvarková, Šimon Bujna, Oliver Murcko, Matej Baluch, Tomáš Veszelka, juniorky 



Viktória Forster, Líza Hazuchová i ďalší). „Najmä prekážkarky Emma Zapletalová 

a Stanislava Škvarková, ktoré v letnej sezóne 2020 prekonávali jeden rekord za druhým, sú 

dôkaz, že správna podpora najmä v zložitom období prináša ovocie,“ zdôraznil Korčok.  

Nie všetko dopadlo tak, ako si SAZ predstavoval. MS v Dauhe nevyšli najväčšej osobnosti 

slovenskej atletiky v ére samostatnosti chodcovi Matejovi Tóthovi, v I. lige ME družstiev sa 

Slovensko neudržalo, ale už len samotný postup do nej bol prekvapením. Prezident SAZ 

ocenil obrovskú bojovnosť tímu, ktorý sa o záchranu snažil do poslednej chvíle. 

Letná slovenská sezóna 2019 bola bezproblémová, SAZ zorganizovalvšetky plánované 

šampionáty jednotlivcov i družstiev. Záver halovej a kompletne celú letnú sezónu 2020 však 

už poznačil koronavírus a s ním súvisiace reštrikčné opatrenia. Vďaka flexibilite a prípravám 

rôznych scenárov sa uskutočnili všetky kľúčové slovenské šampionáty.  

V súvislosti s domácimi šampionátmi spomenul Peter Korčok fakt, že narástol počet 

štartujúcich i kvalita výkonov na všetkých individuálnych majstrovstvách SR. Napríklad 

na seniorskom vrchole v závere augusta padlo okrem 3 slovenských rekordov – z nich bol 

jeden juniorský – až 6 rekordov šampionátu. V porovnaní s predošlými rokmi, keď sa v roku 

2018 zrodili dva a vlani jeden, je to výrazný posun.  

Peter Korčok pripomenul, že SAZ dlho zvažoval, či v súčasnej situácii míting P-T-S v roku 

2020 vôbec usporiadať, keďže na ňom nebolo možné získavať body do olympijskej 

kvalifikácie. Napokon prevládli hlasy, aby sa preteky uskutočnili, aj keď len v úspornom 

formáte. Myslí si, že 55. ročník P-T-S v Šamoríne mal vysokú úroveň a splnil to, čo sa 

od neho očakávala. Odmenou pre všetkých je lichotivé 18. miesto v rebríčku kvality všetkých 

tohtoročných jednodňových klasických mítingov na svete. Zle nedopadla ani vlaňajšia júnová 

péteeska, spomedzi 1250 hodnotených podujatí bola 51. V januári 2020 SAZ zorganizoval 

19. ročník halového mítingu Elán v Bratislave, vo februári podporil 26. ročník výškarskej 

Banskobystrickej latky, pomáhal a podporoval dva naše veľké maratóny (MMM a ČSOB 

Bratislava Marathon) v komunikácii so štátnymi inštitúciami v ich snahe o nájdenie nového 

formátu, v akom by sa mohli vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia uskutočniť. 

SAZ dlhé roky najviac trápi infraštruktúra. Až v roku 2019 sa slovenská atletika konečne 

dočkala podpory pri zlepšení chabej infraštruktúry, o ktorú sme sa vo vedení SAZ snažili 

od roku 2013. Vláda SR 12. júna 2019 schválila Slovenskému atletickému zväzu sumu 

5 miliónov eur na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Z nich (spolu s financiami 

od úspešných žiadateľov o príspevok na dotáciu a so sumou 450-tisíc z rozpočtu SAZ na roky 

2020 a 2021) by sa malo v rokoch 2020 až 2022 opraviť alebo postaviť 23 štadiónov.  

Zároveň prebieha rekonštrukcia a výstavba Národného atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na Štiavničkách. Tréningový štadión (400-metrový ovál so 6 dráhami) je už kompletne 

hotový. 

Slovensko bolo v predchádzajúcom období úspešné aj na diplomatickom poli. Delegáti 

kongresu Európskej atletiky (EA) v Prahe zvolili 13. 4. 2019 Annu Kirnovú do rady EA, čo je 

najvyšší exekutívny organ európskej atletiky. Z 23 kandidátov do 13-členného orgánu dostala 

dlhoročná generálna sekretárka SAZ (1998 – 2013) a v súčasnosti medzinárodná a športová 

sekretárka Slovenského atletického zväzu tretí najvyšší počet hlasov – 42 z 50 možných. 

O vysokom kredite slovenskej atletiky svedčí i fakt, že na slávnostnom gala večere Atlét roka 



2019 sa osobne zúčastnili prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe a už nebohý prezident 

Európskej atletiky Svein Arne Hansen. 

Členská základňa Slovenského atletického zväzu sa blíži k méte 20-tisíc členov, počet klubov 

sa prehupol nad 200. Počet členov SAZ od roku 2012 narástol takmer štvornásobne, vtedy 

bolo zaregistrovaných 5813 členov v 98 kluboch.  

Najväčší podiel na tomto trende má jednoznačne projekt Detská atletika, vďaka ktorému 

pravidelne športujú tisíce detí. Mnohí z tých, ktorí začali v rokoch 2014/2015 športovať 

vďaka Detskej atletike, sú v súčasnosti už medailisti domácich šampionátov. V tejto oblasti sa 

vedeniu SAZ darí napĺňať jednu zo svojich priorít – umožniť venovať sa športu čo 

najväčšiemu počtu detí a mládeže. 

Nárast členskej základne má významný podiel aj na tom, že sa zvyšuje štátna dotácia a tým aj 

výška financií, ktoré dostávajú kluby na základe vopred stanovených pravidiel.  

SAZ aj v rokoch 2019 a 2020 pokračoval vo vylepšovaní svojich komunikačných kanálov 

s členskou základňou. Dostať sa v súčasnosti do médií a povedomia verejnosti nie je 

jednoduché. Na svojom webe www.atletika.sk i na facebookovom profile 

https://www.facebook.com/atletikasvk/ zverejňoval všetky kľúčové informácie a na dennej 

báze aktuálne spravodajské i publicistické texty z diania v slovenskej atletike. Na facebooku 

SAZ narástol počet sledovateľov z 3-tisíc v roku 2016 na vyše 12,5-tisíc. Mediálny tím SAZ 

vyrobil od roku 2016 doteraz 610 videoreportáží, na novom webe SAZ sa od januára 2018 

k 6. 10. 2020 uverejnilo 1551 článkov (1230 – o slovenskej atletike, 149 – o významných 

svetových udalostiach, 172 – informácie a súhrny výsledkov masových behov). Pokračovalo 

sa vo vydávaní magazínu Slovenská atletika.Pred každým vrcholným šampionátom 

(MS, HME, ME do 23 rokov, MEJ) vydal SAZ podrobný informačný bulletin s kľúčovými 

informáciami o výprave SR a s profilmi a zaujímavými informáciami o slovenských 

reprezentantoch v angličtine aj v slovenčine. 

SAZ naďalej oceňuje ľudí z atletického hnutia pri príležitosti ich životných jubileí. Najväčšie 

svoje osobnosti postupne uvádza do Siene slávy slovenskej atletiky. Svoju vlastnú sieň slávy 

zaviedol ako jeden z prvých slovenských športových zväzov. 

SAZ pokračoval vo viacerých projektoch, ktorými popularizuje atletiku medzi najmenšími 

deťmi a školskou mládežou.  

Pravidelne sa konajú školenia trénerov Detskej atletiky, úspech zaznamenal seminár 

Mládežnícka atletika 2019 v Banskej Bystrici za účasti vyše 100 trénerov, ktorí absolvovali 

dva dni bohaté na teoretické aj praktické informácie. 

Vďaka podpore Nadácie Tesco sa v roku 2019 podarilo materiálne podporiť 21 klubov 

súpravou pomôcok (oštepy, štartové bloky, disky, gule, prekážky a i.) pre najmenších adeptov 

atletiky. Ďalších 53 klubov si za aktivitu vyslúžilo materiálnu pomoc v podobe súprav Detskej 

atletiky.   

Na záver svojej správy prezident SAZ poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na vybudovaní 

dobrého mena slovenskej atletiky, z čoho profituje celé hnutie. Poďakoval aj všetkým 

atlétom, trénerom, funkcionárom a organizátorom podujatí za to, že všetci spoločne ťažkú 

výzvu v podobe ,koronavírusovej´ sezóny so cťou zvládli. 



„Opäť sme Slovensku dokázali, že v atletickom hnutí máme stále množstvo zanietených, 

schopných a obetavých ľudí. Stále sa máme kam posúvať. Nikdy však nesmieme zabudnúť, 

že šport je aj a najmä o hodnotách. O čestnosti, rešpekte, férovosti, Nezabúdajme, že súčasne 

popri trénerskej či funkcionárskej práci aj vychovávame. Buďme vzory pre deti a mládež. 

Atletika by nás mala spájať, nie rozdeľovať. Verím, že spoločnými silami dokážeme ešte viac 

ako doteraz. Ešte raz, vďaka vám všetkým, za všetko pozitívne, čo pre slovenskú atletiku 

robíte,“ zakončil Peter Korčok.  

 

K bodu č. 5 Správa o hospodárení SAZ v roku 2019. Informácia o hospodárení 

obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o., v roku 2019. Výročná správa SAZ 

za rok 2019. Informácia o rozpočte a priebežnom hospodárení SAZ za rok 2020. 

Správu o hospodárení SAZ v roku 2019, informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti 

Slovenská atletika, s. r. o. v roku 2019, Výročnú správu SAZ za rok 2019 a informáciu 

o rozpočte SAZ na rok 2020 predniesol Vladimír Gubrický. Delegáti mali k dispozícii všetky 

materiály aj v písomnej podobe na webovom sídle SAZ a na USB kľúči, ktorý dostali 

pri prezentácii.  

V. Gubrický pripomenul, že vo výnimočnej koronavírusovej dobe bolo podľa zákona možné 

vypracovať Výročnú správu aj neskôr, SAZ to však urobil v časovom predstihu ešte pred 

schválením novely umožňujúcej posun. Účtovníctvo bolo skontrolované audítorom.  

Príjmy zväzu za rok 2019 boli v sume 3 233 906 €, z toho boli výnosy zo zdaňovacej činnosti 

vo výške 995,60 €. Celkové výdavky v roku 2019 boli vo výške 3 266 410,79 € a konečným 

hospodárskym výsledkom SAZ po zdanení bola účtovná strata 32 713,66 €. Po schválení 

hospodárenia bol výsledok hospodárenia - účtovná strata za rok 2019 zaúčtovaná v zmysle 

platných právnych úprav ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

Hospodársky výsledok je dôsledkom dodatku v zmluve s MŠVVŠ, ktorý umožnil čerpať 

financie z PUŠ až do konca februára. Niektoré financie sa preto mohli prenášať do ďalšieho 

roka. Vladimír Gubrický pripomenul, že zväz stále hospodári s prostriedkami, ktoré má, nejde 

do žiadnych mínusov. Dodatok s ministerstvom však dáva väčšie nároky na účtovníctvo.  

Vladimír Gubrický spomenul, že z vyčlenených 15 % prostriedkov určených pre kluby, ktoré 

SAZ získal ako príspevok uznanému športu, nebolo možné zo zákonných dôvodov vyčerpať 

približne 2 % - 9260 eur. Tieto prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.  

Prvý návrh rozpočtu SAZ na rok 2020 počítal so stratou 158 801 €, keďže sa čakalo 

na zmluvu so štátom o príspevku pre uznaný šport. Aj vplyvom koronakrízy a zrušenia 

výjazdov na podujatia sa rozpočet počas letných mesiacov upravil a počíta so ziskom 8 199 €. 

Rozpočet ešte nepočíta s dodatkom ďalšej zmluvy s MŠVVŠ o prerozdelení výnosov 

z Tiposu, a preto bude konca roka ešte aktualizovaný. Čerpanie financií z MŠVVŠ na 

podujatia sa v zmysle pripravovaného dodatku posunie do 31. marca 2021, čo je dobrá správa 

z hľadiska halovej sezóny.  

SAZ dostal v roku 2020 z MŠVVŠ SR príspevky v celkovej výške 3,2 mil. €. Výška sa odvíja 

predovšetkým od aktivít zväzu. Vladimír Gubrický pripomenul, že niektoré veľké športy majú 

preto diametrálne menej financií. Poukázal na význam projektu Detská atletika. Ak by sa 

nepracovalo už s najmladšími atlétmi a členská základňa by bola okolo 2500 členov do 23 



rokov, rozpočet by klesol o 648 877 eur. Bez dostatočného počtu účastníkov na vrcholných 

podujatiach by bol pokles rozpočtu o 574 269 eur. Ak by bolo na podujatiach málo 

mládežníckych reprezentantov, zväz by mohol prísť o 93 892 eur. Celkovo bez týchto 

rôznych aktivít by bol rozpočet na úrovni 1 371 843 eur, teda bol by polovica z dnešného.  

V predošlých rokoch stúpli aj mimorozpočtové financie, ktoré získal SAZ (2015 - 291 739 

eur, 2016 - 553 391 eur, 2017 - 427 443 eur, 2018 - 199 499 eur, 2019 - 301 823 eur, 2020 - 

73 516 eur). Celkovo z rôznych aktivít získal SAZ 1,8 milióna eur mimo štátneho rozpočtu. 

Stúpala aj priama podpora klubov, v roku 2012 išlo do klubov zo SAZ nula eur, v roku 2020 

už 433 200 eur. Na podporu mládeže bolo vyčlenených 460-tisíc eur.  

Vladimír Gubrický pripomenul, že SAZ ako jediný zo zväzov okrem futbalu a hokeja dostal 

vlani finančnú podporu na výstavbu infraštruktúry. Aj keď prostriedky mali sľúbené aj ďalšie 

zväzy, nedostali ich. Na základe vypísanej výzvy bolo schválených 23 miest, každý z 

projektov je samostatný, potrebuje starostlivosť a je špecifický. Generálny sekretár SAZ 

predniesol aj informáciu o aktuálnej situácii s realizáciou výstavby a rekonštrukcie štadiónov. 

Dnes sú už hotové štadióny a projekty v Martine, Kysuckom Novom Meste a pred 

kolaudáciou je v Žiari nad Hronom.  

Podrobný rozsiahly materiál k ekonomike SAZ, rozpis hospodárenia SAZ v roku 2019 

a rozpočet SAZ pre rok 2020 je uverejnený na informačnom portáli ako súčasť Výročnej 

správy SAZ za rok 2019. 

Obchodná spoločnosť Slovenská atletika, s. r. o., v uplynulom roku mala výnosy 

378 103,44 €, náklady 401 959,41 €, teda hospodárila so stratou 23 855,97 €. Po schválení 

hospodárenia bol hospodársky výsledok – účtovná strata zaúčtovaný v zmysle platných 

zákonných úprav ako účtovná strata na účte neuhradená strata minulých rokov. 

V. Gubrický informoval aj o úplnej likvidácii spoločnosti Atletika, s. r. o, založenej18. 12. 

1998. Táto obchodná spoločnosť bola v likvidácii a v roku 2019 vo svojej účtovnej evidencii 

nedosiahla žiadne výnosy a mala náklady vo výške 971,00 €. Likvidácia spoločnosti bola 

skončená aj vďaka výmene likvidátora ku dňu 27. mája 2019. Likvidátor zostavil ku dňu 

skončenia likvidácie účtovnú závierku a podal aj daňové priznanie k dani z príjmov 

právnických osôb príslušnému správcovi dane. Z likvidácie nevyplynul žiaden likvidačný 

zostatok, preto sa nebude nikomu vyplácať. Dohodnutá odmena likvidátora bola 

vysporiadaná.  

V závere svojej správy Vladimír Gubrický upozornil na kontroly, ktoré navštívili SAZ. Úrad 

pre verejné obstarávanie kontroloval, prečo sa nerobí verejné obstarávanie pri hľadaní dejísk 

P-T-S, EP vo vrhoch či ME v krose. SAZ z hľadiska zákona o športe všetko jasne 

zdokladoval a uviedol do správy. Úrad pre verejné obstarávanie napokon skonštatoval 

bezchybnosť konania. Ministerstvo školstva zasa kontrolovalo oprávnenosť členskej 

základne. Vďaka informačnému systému poskytol SAZ pre ministerstvo uspokojujúcu 

odpoveď.  

Vladimír Gubrický na záver pripomenul, že SAZ je otvorený a každé jedno euro je 

dohľadateľné a každá vyžiadaná informácia bude poskytnutá.  

 



Valné zhromaždenie schválilo jednomyseľne návrh uznesenia, ktoré schválilo účtovnú 

závierku SAZ a Slovenskej atletiky s. r. o a ukladá zúčtovať účtovný zisk v SAZ za rok 2019 

v zmysle platných právnych predpisov ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. Stratu SAZ a Slovenskej atletiky, s. r. o., ukladá zaúčtovať v zmysle platných 

právnych predpisov na účte nehradená strata minulých rokov. 

 

K bodu č. 6 Výročná správa kontrolóra SAZ 

Správu o činnosti kontrolóra SAZ v roku 2019 v zmysle zákona 440/2015 Z.z. o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho článkov o úlohách kontrolóra predniesol 

Jozef Malík.  

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. V roku 2019 absolvoval tri školenia kontrolórov národných 

športových zväzov, ktoré organizovala hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová. Zároveň sa 

zúčastňoval na rokovaniach výkonného výboru a vykonával priebežnú kontrolu obsahu 

zápisníc a včasnosť ich zverejňovania. Poskytoval aj konzultačnú činnosť k smerniciam 

a predpisom SAZ, oblastných zväzov i klubov. Zaoberal sa podnetmi na prešetrenie 

niektorých skutočností, ale aj prešetrením podnetu hlavnej kontrolórky, ktorá ho dostala 

od rodičov pretekára. Kontrolór sa zaoberal i žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí orgánov, 

vykonával dozor nad prípravou organizačných materiálov k VZ SAZ vrátane podkladov 

k voľbám a oprávnenosti účasti delegátov na VZ SAZ. 

Kontrolór sledoval aj čerpanie finančných prostriedkov v SAZ i oblastných atletických 

zväzoch v roku 2019 a zúčastnil sa na kontrole fyzických dokladov. Sledoval zároveň 

dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania štátnych dotácií na stránke SAZ, priebežne 

kontroloval čerpanie a účelné využívanie týchto finančných prostriedkov. Skonštatoval, 

že niektoré prostriedky neboli vyčerpané a boli vrátené na účet ministerstva.  

Jozef Malík skonštatoval, že niektoré kluby dávajú do vyúčtovaní aj také výdavky, ktoré 

nespĺňajú podmienky pre poskytnutie dotácií. Všetky takéto doklady neboli uznané a boli 

odmietnuté.  

Kontrolór riešil aj podnet, podľa ktorého nezaznamenáva elektronický registračný systém 

hosťovania. Šetrením sa zistilo, že klubový manažér urobil hosťovania iba niektorých atlétov 

a ďalších nie. Žiadala by sa preto dôslednosť klubových manažérov.  

Pochybenia zistil aj pri kontrole ÚTM, v ktorých niektorí výsledky zaradili do systému aj 

neoprávnené výsledky. Všetky neoprávnené údaje boli odstránené. Kontrolór vo svojej správe 

pripomenul, že niektoré kluby sa doteraz neoboznámili so všetkými podmienkami Zákona 

o športe, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2016. Kluby požiadal o rešpektovanie, 

toleranciu a dodržiavanie platných predpisov, stanov a uznesení.  

 

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu kontrolóra SAZ, ZA hlasovalo 81 delegátov, 

PROTI nebol nikto, 4 sa zdržali.  

 



 

 

K bodu č. 7 Správa reprezentačného trénera SAZ 

Správu predniesol ústredný tréner SAZ Martin Pupiš. Zosumarizoval rok 2019 a potom aj celé 

obdobie 2016 až 2020. V roku 2019 bol cieľom zisk aspoň jednej medaily z niektorého 

z vrcholných podujatí dospelých (HME, MS), aspoň dve medaily z mládežníckych podujatí 

a Svetovej univerziády a štyri umiestnenia do 8. miesta a záchrana v 1. lige ME družstiev. 

Na halových ME v Glasgowe boli cieľom dve umiestnenia do 8. miesta, z toho raz sa pokúsiť 

o medailu. Napriek tŕnistej ceste pre zranenie naplnil túto métu zlatou medailou Ján Volko, 

trojskokan Tomáš Veszelka skončil šiesty. Po HME boli mnohí veľkí optimisti, ďalšie 

podujatia slovenským atlétom nie veľmi vyšli. V novom formáte ME družstiev štartovalo 

Slovensko prvýkrát v 1. lige, do kariet nezahralo, že vypadávalo až päť krajín. Slováci sa 

ocitli medzi nimi. „Ďakujem, že sme mohli do I. ligy nakuknúť. Keď sme začínali v III. lige, 

mnohí sa usmiali pri našich slovách o sne o I. lige,“ povedal Martin Pupiš. 

Úspech neprišiel ani na MS v Dauhe, kde sa nepresadili v náročných klimatických 

podmienkach ani chodci. Pre mnohých boli MS cennou skúsenosťou. V kladivárskom kruhu 

potešila 9. miestom Martina Hrašnová, solídny výsledok dosiahol Marcel Lomnický. Výkony 

Stanislavy Škvarkovej a Gabriely Gajanovej boli dobrým znamením pred olympijskými 

hrami. Na prekvapenie sa do Dauhy nedostal Tomáš Veszelka.  

Veľké očakávania boli pred ME do 23 rokov od Gabriely Gajanovej, skončila však tesne 

za medailovým pódiom. Slováci absolvovali aj Európske hry v Minsku. Vzhľadom 

na výnimočný formát podujatia so súťažou družstiev bola atletická výprava početná. Ján 

Volko ziskom striebornej medaily dosiahol najlepší výsledok celej slovenskej výpravy.   

Tento rok sa atléti i všetci športovci ocitli v nezávideniahodnej situácii. Museli sa vyrovnať 

s presunom olympijských hier. Martin Pupiš vyzdvihol ako pozitívum, že slovenská atletika 

sa tento rok výkonnostne nestratila, čo ukázali už prvé ligové kolá a vyvrcholením boli 

majstrovstvá SR, kde v šiestich prípadoch padol rekord šampionátu a dvakrát aj slovenský 

rekord. Je to nárast v porovnaní s predchádzajúcimi šampionátmi.  

Slovenskej atletike príliš nehrala do kariet generačná výmena, musela sa s tým vysporiadať. 

Aj z tohto pohľadu rok navyše po presune OH v Tokiu na rok 2021 pomôže. Zo šestnástky 

atlétov, ktorí sa predstavili na olympijských hrách v Riu de Janeiro, až osem odvtedy ukončilo 

kariéru (Klocová, Kučmín, Gáliková, Majdan, Repčík, Velďákové, Tišťan), navyše materské 

povinnosti mala Berešová-Pejpková. „Ak vám vypadne polovica olympijského tímu, nevyzerá 

optimisticky,“ priznal Martin Pupiš.  

V súčasnosti podľa renkingu by sa na OH kvalifikovala sedmička atlétov (Gajanová, 

Hrašnová, Lomnický, Morvay, Úradník, Veszelka, Volko), výkon prevyšujúci limit dosiahla 

Ema Zapletalová. Slovensko má momentálne šestnásť atlétov (Škvarková, Ledecká, Tóth, 

Czaková, Bujna, Murcko, Putalová, Bezeková, Kučera, Bubeník, Beer, Vadlejch, Kaňuchová, 

Černý, Kováč, Sahajda), ktorí môžu reálne zabojovať o OH, aj keď nie všetci sa do Tokia 

dostanú. Výsledok na ME v Minsku s individuálne výkony v roku 2020 naznačujú aj možnosť 

kvalifikovania sa miešanej štafety na 4 x 400 m do Tokia. Podľa Martina Pupiša je postupový 

výkon 3:18 min v jej silách.  



Slovenská atletika prežila šesť medailových rokov, traja atléti získali celkovo osem medailí. 

Doteraz nemala podobne kontinuálne obdobie.  

Martin Pupiš pripomenul, že ak sa chce hnutie rozvíjať, musí používať pravdu. Vyzval 

nezakrývať si pred pravdou oči, keďže nie všetko vyšlo. Pripomenul, že zväz sa snaží 

pracovať s víziami. Okrem kvality je podľa neho potrebné mať na podujatiach aj kvantitu. 

Na to, aby tím fungoval dobre, nie je vhodné, aby boli na veľkých podujatiach jeden, dvaja 

športovci.  

Martin Pupiš zopakoval slová generálneho sekretára, že dôležité sú počty pretekárov nielen 

na vrcholných podujatiach, ale členská základňa zväzu. Vysvetlil systém financovania 

mládežníckeho športu na základe účasti na mládežníckych podujatiach. „Peniaze nepadajú 

z neba, ale treba ich vyprodukovať. Atletika je silná, ako sú silné kluby. Mnohokrát 

zaznievajú hlasy, aby sme robili ako krajiny okolo nás. V iných krajinách sa rozdeľujú 

peniaze na iných princípoch,“ pripomenul šéftréner SAZ.  

Je potrebné sa podľa neho pozerať sa aj dopredu, keďže bez toho sa môže veľa vecí skončiť 

zle. O víziách na rok 2021 je ešte predčasné hovoriť. Všetci v SAZ veria, že budú môcť 

prvýkrát v histórii absolvovať dve vrcholné halové podujatia v jednom roku (HME v Toruni, 

HMS v Nan-ťingu) a na oboch nebude výprava z hľadiska počtu zanedbateľná. Na OH by 

chcel mať SAZ výpravu s dvojciferným číslom účastníkov, možno rovnako veľkú ako v Riu. 

Ako optimista by bol Pupiš najradšej, ak by sa číslo nezačínalo jednotkou. Zabezpečenie 

prípravy je pre reprezentantov na úrovni, aká doteraz nebola.  

Zároveň je ambíciou pripravovať mládež čo najlepšie na všetky podujatia. V Európe je 

Slovensko výnimočné vďaka kontinuálnej podpore pretekárov až do 25 rokov. Na ME do 23 

rokov môže v Bergene 2021 štartovať jedna z najväčších i najúspešnejších výprav v histórii 

slovenskej atletike, čomu nasvedčujú výsledky zo sezóny 2020.  

Podľa Martina Pupiša sa o budúcnosť slovenskej atletiky netreba báť. Patrí za to vďaka 

klubom, trénerom, strediskám a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.  

VZ SAZ zobralo na vedomie Správu reprezentačného trénera SAZ prednesenú Martinom 

Pupišom. 

 

K bodu č. 8 Správa predsedu komisie mládeže SAZ 

VZ SAZ zobralo na vedomie Správu predsedu Komisie mládeže SAZ prednesenú Martinom 

Illéšom. 

Aj v roku 2019 získal slovenský mládežnícky reprezentant na niektorom zo šampionátov 

medailu. Postaral sa o ňu na juniorských majstrovstvách Európy v Borase Matej Baluch, ktorý 

skončil tretí na 400 m prek. V rovnakej disciplíne bol Patrik Dömötör dvanásty, Daniel Kováč 

skončil v chôdzi na 10 000 m na 10. mieste, Elena Dušková bola v Borase na 1500 m desiata.  

Na ME do 23 rokov v Gävle bola ašpirantkou na medailu Gabriela Gajanová, dobehla na 4. 

priečke. Štafeta na 4x400 m (Pešková, Gajanová, Malatincová, Cidoríková) skončila šiesta, 

Zuzana Ďurkechová bola v trojskoku dvanásta.  



Na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku sa darilo predovšetkým 

Filipovi Revajovi a Viktórii Forster. Revaj bol štvrtý na 800 m, Forster obsadila na 200 m 4. 

a na polovičnej trati 6. miesto. Na 2000 m prek. dobehla Lucia Šišoláková siedma.  

Slovenskej atletike vyrastá nová nastupujúca generácia, ktorá by mala nahradiť doterajšie 

osobnosti (sestry Velďákové, Repčík, Balošák, Bobková, Kucej, Klocová). V roku 2020 

preukazovali výbornú výkonnosť viacerí atléti (Zapletalová, Gajanová, Vodnyánszká, 

Murcko, Šula, Baluch, Forster, Hazuchová, Švecová, Dušková, Ruffíni, Veselská, Ďurovská, 

Michalko, Grajcarík, Revaj, Matuščák, ...).  Viacerí z nich sú v európskych tabuľkách na 

miestach znamenajúcu medailu, resp. finále na ME U18, ME U20 alebo ME U23. 

Martin Illéš pripomenul, že sa nesmie zabudnúť na pretekárov, ktorí už niečo dokázali aj v 

minulosti a aj v roku 2020 sa výrazne presadili a stále majú celú kariéru pred sebou (Volko, 

Škvarková, Bujna, Úradník, Veszelka, Ledecká).  

Následne predstavil štruktúru podpory mládeže v SAZ. Pre najmenších od 5 do 11 rokov je 

určený projekt Detská atletika, do ktorej sa zapojilo vyše 10-tisíc detí. Pre staršie deti od 11 

do 14 rokov sa pripravuje projekt Mládežnícka atletika. Mladé talenty sú podporované 

Útvarmi talentovanej mládeže (ÚTM), sú začlenené do Zväzovej podpory mládeže či sú 

členmi Top ZPM. Mladí atléti sú členmi aj rezortných stredísk (NŠC, Dukla, ŠCP) i Top tímu 

ministerstva školstva. Najlepší pretekári – mládežníci v SAZ majú ročne na prípravu od 6 do 

25-tisíc eur, podpora sa týka 12 atlétov do 25 rokov. Päťdesiat trénerov má úväzky 

prostredníctvom SAZ, rezortných stredísk i projektu na podporu trénerských kapacít SAZ. Na 

odmeny pre 67 trénerov v rámci ZPM v roku 2020 išlo 120-tisíc eur, v rámci ŠT a PZPM 40-

tisíc eur.  

Súčasťou aktuálneho projektu Detskej atletiky sú aj Spajkyho pohár, Detský štafetový kros 

zmiešaných štafiet, Detská štafetová liga, Detská P-T-S, Detské atletické hry, Trojboj žiakov 

atletických prípraviek a v spolupráci so SOŠV aj projekt Športuj Slovensko. Prostredníctvom 

Mládežníckej atletiky prichádza k prepojeniu Detskej atletiky so súťažnou. V rokoch 2019 

a 2020 sa rozdelilo náradie a náčinie pre atletické disciplíny a pre všestrannú prípravu – spolu 

18 sád. „Verím, že v roku 2021 sa projekt Mládežníckej atletiky naplno rozbehne,“ 

poznamenal Martin Illéš.  

Projekty a vízie komisie mládeže SAZ sa týkajú projektu centralizácie mládeže v SAZ, 

navýšenia podpory trénerských kapacít v kluboch, výstavby štadiónov a ich dovybavenia, 

spoločných reprezentačných sústredení a testovania po sekciách, celoslovenskej dorasteneckej 

ligy, zatraktívnenia súťaží v oblastiach, podpory klubov aj za súťaže družstiev (a cestovného 

na oblastné súťaže) či zvýšenia počtu trénerov profesionálov.  

„Som rád, že tréneri a funkcionári sme jedna veľká rodina a ťaháme za jeden povraz. 

Všetkých nás mrzí všetkých, čo sa deje tento rok pre pandémiu. Pretekári boli však maximálne 

pripravení, čo dokázali ich výkony. Napriek obmedzeniam to bola sezóna kvalitných výkonov. 

Halová i letná sezóna sa uskutočnila skoro celá, čo sa nedá povedať o iných športoch. Mrzí 

nás zrušenie M-SR družstiev dorastu a starších žiakov. Zostáva veriť, že ďalšia sezóna už 

bude kvalitná a kompletná,“ doplnil Martin Illéš.  

 

Po bode číslo 8 nasledovalo vystúpenie hosťa VZ SAZ, prezidenta SOŠV Antona Siekela 



Prezident SOŠV Anton Siekel sa najskôr poďakoval za pozvanie na valné zhromaždenie. 

Povedal, že mu bolo cťou počúvať, čo sa atletike podarilo a čo plánuje do budúcnosti. SAZ sa 

podľa neho zaradil medzi silné zväzy, čo nie je náhoda. Zároveň nie je náhoda, že prezident 

SAZ je viceprezidentom SOŠV, predsedom komisie športovcov SOŠV je atlét Matej Tóth 

a SOŠV podporuje vo svojich programoch mladých atlétov. Pripomenul, že za každým 

úspechom je úsilie a tvrdá práca, najlepšie to vyjadruje projekt športovej atletickej 

infraštruktúry. „Ak by SAZ nemal projekty, nevedel by reagovať na tieto možnosti a určite by 

sa našli iní záujemcovia o tieto prostriedky. Nerozdeľujem športy, mojou úlohou je športy 

spájať. SAZ je príklad pre ostatné zväzy ako spájať a pracovať,“ hovoril Siekel. Prítomných 

vyzval, aby pomohli športovcom plniť ich sny pri reprezentácii krajiny a konali v prospech 

rozvoja SAZ. Vyjadril nádej, že sa čoskoro vráti športový život do normálu a budú sa konať 

aj významné podujatia.  

 

K bodu č. 9 Správa o činnosti disciplinárnej komisie SAZ 

VZ SAZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ prednesenú jej 

predsedom Ivanom Čillíkom. DK SAZ pracovala pod vedením jej predsedu p. Ivana Čillíka 

v zložení: p. Štefan Straňovský, Dušan Štancel, Peter Kalabus, Miloš Kočtúch. DK SAZ 

zasadala podľa potreby, niektoré záležitosti riešila v záujme finančnej úspory elektronickou 

komunikáciou. V prípade závažnejších podnetov sa stretla osobne. V roku 2019 riešila 

jedenásť podnetov, z toho v šiestich prípadoch bolo disciplinárne konanie zastavené 

a v piatich bolo prijaté rozhodnutie o napomenutí či pokute.  

Predseda DK SAZ apeloval na členov SAZ, aby v rámci pôsobenia vo zväze vystupovali 

v duchu stanov a predpisov.  

 

K bodu č. 10 Správa o činnosti arbitrážnej rady SAZ 

VZ SAZ zobralo na vedomie správu o činnosti arbitrážnej rady SAZ prednesenú v zastúpení 

jej predsedu Mariána Kalabusa jej členom Radoslavom Dubovským. AR SAZ pracovala 

v zložení: Mária Mračnová, Milutín Černák, Radoslav Dubovský, Miroslav Illéš a Marián 

Kalabus. Počas štvorročného volebného obdobia riešila štrnásť prípadov. Od posledného 

valného zhromaždenia sa zaoberala siedmimi podnetmi, z nich tri vyriešila neformálnym 

listom a štyri prípady riešila v odvolacom konaní.  

Odpovede listom boli v prípadoch sťažností Igora Gavenčiaka na činnosť technického 

delegáta (nespadá do kompetencie komisie), Našej atletiky v súvislosti s prestupom Moniky 

Baňovičovej (doručené pred rozhodnutím VV) a Dukly Banská Bystrica pri odvolaní proti 

zamietnutiu prestupu Adama Tkáča (doručené po stanovenej odvolacej lehote).  

Arbitrážna rada potvrdila rozhodnutie DK SAZ o uložení pokuty Henriete Rusnákovej 

a potvrdila aj rozhodnutia VV SAZ v prípade zamietnutia odvolania MŠK Žiar nad Hronom 

proti neschváleniu hosťovania Alžbety Gargulákovej a odvolania Slávie UK Bratislava 

o schválení prestupu Moniky Baňovičovej. Arbitrážna rada vyhovela odvolaniu AC Stavbár 

Nitra proti rozhodnutiu VV SAZ o neschválení prestupu Richarda Schneka a prestup 

schválila.  



Všetky rozhodnutia arbitrážnej rady a uznesenia o výsledkoch hlasovania sú uvedené na 

webovom sídle SAZ. Kontakt medzi členmi AR i hlasovanie o jednotlivých prípadoch 

prebiehali pomocou elektronickej pošty, keďže nenastala nutnosť osobného stretnutia, ktoré je 

časovo i finančne náročnejšie.  

 

K bodu č. 11 Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 

Za reprezentantov SAZ predniesol správu Matej Tóth, predseda komisie atlétov SAZ. 

Pripomenul, že to bola pravdepodobne najzvláštnejšia sezóna v histórii atletiky i svetového 

športu. Napriek tomu majú slovenskí atléti za sebou úspešný rok, aj keď im v ťažkom období 

nepomohli Svetová atletika a ani Európska atletika a nemohli sa plniť limity na vrcholné 

podujatia či získavať body do rebríčkov. Atléti sa však zmobilizovali a ukázali dobré výkony. 

Tóth sa poďakoval zväzu, jeho mediálnemu tímu a hlavne trénerom a atlétom. Ovocím tvrdej 

práce boli rôzne rekordy, výkony či účasť na podujatiach Diamantovej ligy. Matej Tóth vidí 

SAZ ako jeden z najlepších zväzov na Slovensku. „Atletika u nás rastie, zvyšuje sa v nej 

konkurencia i členská základňa. Reprezentanti majú dnes vytvorené azda najlepšie 

podmienky, aké kedy mali. Aj hlas našej atletickej diplomacie naberá na sile,“ uviedol Matej 

Tóth a pripomenul, že atletika by sa neposúvala vpred, ak by sa práca nerobila spoločne 

a jednotne. Nie všetko je úplne ideálne, ale žiadúca kritika a oponentúra každého posúva 

vpred. Priznal, že je hrdý, že je atlét. V hnutí vidí aj náznaky žabomyších vojen. „Je všetkým 

jasné, že nám to nepomôže. Nebuďme, prosím, ďalším rozhádaným zväzom, neberme si 

príklad od biatlonu a lyžiarov. Buďme ďalej atletická rodina,“ vyzval delegátov Matej Tóth. 

VZ SAZ zobralo na vedomie Správu zástupcu reprezentantov SAZ prednesenú Matejom 

Tóthom. 

 

K bodu č. 12 Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ 

K predloženému volebnému poriadku, ktorý mali delegáti k dispozícii a bol zverejnený 

v predstihu aj na webovej stránke SAZ, neboli žiadne pripomienky.  

Predložený návrh Volebného poriadku VZ SAZ konaného dňa 11. októbra 2020 bol 

schválený jednomyseľne 85 hlasmi, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

K bodu č. 13 Prezentácia kandidátov na funkciu prezidenta SAZ 

O funkciu prezidenta SAZ sa uchádzali dvaja kandidáti – Tibor Danáč a Peter Korčok. 

V súlade so schváleným volebným poriadkom VZ SAZ mal každý kandidát 7 minút 

na prezentáciu svojho programu. O poradí prezentácií rozhodol žreb. Ako prvý predniesol 

svoju prezentáciu Peter Korčok, nasledoval Tibor Danáč. V čase prezentácie protikandidáta 

nebol kandidát v sále.  

Peter Korčok oznámil, že vstupuje do volieb s heslom „Transparentne a slušne za atletiku, 

atlétov a trénerov.“Poukázal na výsledky svojho tímu, ktorý odviedol veľa práce. Svoju 

kandidatúru už pri predchádzajúcich voľbách postavil na stabilite a chcel by v nastúpenom 

trende pokračovať. K odhodlaniu a entuziazmu spred ôsmich rokov pridáva tentoraz aj 



skúsenosť. So svojim tímom chce vytvoriť stratégiu, aby bola atletika po futbale a hokeji 

ďalším mienkotvorným športom. Kľúčoví sú však predovšetkým športovci a mládež. Peter 

Korčok počas prezentácie predstavil aj body a ciele národnej stratégie rozvoja atletiky 

v oblastiach Atléti a mládež, Práca s trénermi, Rozvoj infraštruktúry, Organizácia 

významných medzinárodných a tradičných podujatí. Za dôležitú oblasť považuje aj 

marketing, chce viac propagovať atlétov a všetky atletické aktivity. Prisľúbil aj vytvorenie 

pandemickej komisie SAZ v záujme zachovania čo najväčšieho počtu súťaží. V závere 

predstavil kandidátku ľudí, ktorých navrhol za členov VV SAZ. Prezentáciu zakončil tým, že 

atletika má všetkých predovšetkým spájať.  

Tibor Danáč v úvode prezentácie poznamenal, že obmedzenie času na sedem minút je 

v porovnaní s Petrom Korčokom preňho hendikep, keďže doterajšieho prezidenta pozná 

hnutie lepšie. Aj preto mohol byť podľa neho volebný poriadok viac prediskutovaný. 

Upozornil, že výkonný výbor s kozmetickými zmenami funguje prakticky od roku 2012 

a členovia SAZ mali možnosť spoznať jeho prácu a záujmy.„Pred ôsmimi rokmi sme 

vychádzali zo skromných podmienok. O to viac sme vkladali nádej do nového predsedu, 

ktorý bol olympionik. Mal motivovať k profesionalite a duchu fair-play. Som presvedčený, 

že fair-play by malo byť každodennou modlitbou každého v atletike,“ povedal Tibor Danáč, 

podľa ktorého sa situácia v hnutí zhoršila a začala sa dostávať nevraživosť do osobných 

vzťahov. Hovoril o tom, že sa prehlbujú rozdiely medzi klubmi a oblasťami a doterajšie 

vedenie nekonalo. Nespokojní členovia sa podľa neho zhodli, že slovenská atletika nefunguje 

a nedostatky sa zakrývajú marketingom. Úspešnými výsledkami niektorých jednotlivcov si 

SAZ nemá zakrývať oči. Podľa Danáča je päť minút po dvanástej, aby sa zastavil morálny 

a športový úpadok slovenskej atletiky. Všetko musí byť podľa neho na základe faktov. 

Zdôraznil, že nemá záujem o poškodenie slovenskej atletiky. V prípade zvolenia sa chcel 

usilovať zabrániť preferovaniu jednej zložky, klientelizmu. Ďalej predstavil svoje návrhy, 

medzi ktorými bol aj aktívny dohľad na pravidelnú činnosť komisií.  

 

K bodu č. 14 Voľba prezidenta SAZ 

Do volieb o post prezidenta SAZ sa prihlásili dvaja kandidáti Ing. Tibor Danáč a PaedDr. 

Peter Korčok, PhD., MBA. Odovzdaných bolo 85 hlasov.  

Delegáti VZ SAZ v súlade s volebným poriadkom VZ SAZ konaného 11. 10. 2020 tajným 

spôsobom zvolili za prezidenta Petra Korčoka, ktorý získal 71 hlasov. Neúspešný kandidát 

Tibor Danáč dostal 12 hlasov. Dva hlasovacie lístky boli neplatné.  

 

K bodu č. 15 Voľba viceprezidenta SAZ 

Do volieb o post viceprezidenta SAZ sa prihlásili dvaja kandidáti – Ladislav Asványi 

a Rastislav Hrbáček.  

Delegáti VZ SAZ v súlade s volebným poriadkom VZ SAZ konaného 11. 10. 2020 tajným 

spôsobom zvolili za viceprezidenta SAZ Ladislava Asványiho, ktorý získal 71 hlasov. 

Neúspešný kandidát Rastislav Hrbáček 13 hlasov. Jeden hlasovací lístok bol neplatný.  

 



 

K bodu č. 16 Voľba členov výkonného výboru SAZ 

O funkciu člena výkonného výboru SAZ sa uchádzalo trinásť kandidátov a kandidátok (Naďa 

Bendová, Tibor Danáč, Branislav Droščák, Peter Filo, Ján Garaj, Silvia Hanusová, Rastislav 

Hrbáček, Martin Illéš, Zoran Kollarovič, Igor Kováč, Róbert Mittermayer, Martin Pupiš, 

Henrieta Rusnáková), dvaja navrhnutí kandidáti (Marcel Matanin, Norbert Pecze) svoju 

kandidatúru ešte pred valným zhromaždením neprijali. Za atlétov kandidoval na post zástupcu 

športovcov vo VV SAZ Matej Tóth. V zmysle článku IX., body 3 a 4 Stanov SAZ a 

schváleného Rokovacieho poriadku bol VZ predložený aj návrh voľby Dr. Anny Kirnovej za 

členku výkonného výboru SAZ s hlasovacím právom. Mandát vznikol jej zvolením do Rady 

EA.  

Delegáti VZ SAZ v súlade s volebným poriadkom VZ SAZ konaného 11. októbra 2020 

tajným hlasovaním zvolili v 1. kole do výkonného výboru SAZ Martina Pupiša (65 hlasov 

delegátov s hlasom rozhodujúcim), jeho členmi sa stali aj Peter Filo (60), Róbert 

Mittermayer (58), Martin Illéš (57), Zoran Kollarovič (56) a Silvia Hanusová (56). Už po 

prvom kole bolo zloženie výkonného výboru definitívne, keďže šesť kandidátov získalo 

dostatočný počet hlasov na zvolenie. Ďalší kandidáti (Naďa Bendová – 20 hlasov, Tibor 

Danáč – 17, Branislav Droščák – 26, Ján Garaj – 11, Rastislav Hrbáček – 15, Igor Kováč – 

18, Henrieta Rusnáková – 19) nezískali dostatočnú podporu a nestali sa členmi VV SAZ.  

Za voľbu Mateja Tótha za člena výkonného výboru za športovcov hlasovalo 78 prítomných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim.  

Za voľbu Anny Kirnovej za členku výkonného výboru v súlade s článkom IX., odsek 3 a 4 

Stanov SAZ hlasovalo 81 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

 

17. Obed 

 

K bodu č. 18 Voľba predsedu a členov odvolacej komisie SAZ 

Na obsadenie funkcie predsedu odvolacej komisie SAZ bol prihlásený 1 kandidát (Patrik 

Hrbek) a za členov odvolacej komisie SAZ dvaja kandidáti (Tomáš Budinský, Pavol 

Hajmássy). Vzhľadom k počtu kandidátov na uvedené posty bol podaný návrh na zmenu 

volebného poriadku – voľba predsedu a členov odvolacej komisie SAZ spôsobom verejným: 

ZA uvedený návrh hlasovalo 85 delegátov VZ SAZ, nikto nebol proti a ani sa nezdržal 

hlasovania.  

Následne sa uskutočnilo hlasovanie verejným spôsobom a VZ SAZ odhlasovalo zloženie 

odvolacej komisie SAZ: predseda JUDr. Patrik Hrbek a členovia odvolacej komisie SAZ 

JUDr. Tomáš Budinský, MUDr. Pavol Hajmássy. ZA uvedený návrh hlasovalo 85 delegátov, 

nikto nebol PROTI a ani sa nezdržal hlasovania. 

 

 



 

K bodu č. 19 Voľba predsedu a členov disciplinárnej komisie SAZ 

Na obsadenie funkcie predsedu disciplinárnej komisie SAZ bol prihlásený 1 kandidát (Ivan 

Čillík) a za členov disciplinárnej komisie SAZ piati kandidáti (Dominika Blašková (za AZB), 

Peter Buc (za VsAZ), Peter Kalabus (za SsAZ), Jaroslav Rusnák (za VsAZ), Štefan 

Stráňovský (za ZsAZ).  

Delegáti VZ SAZ v súlade s volebným poriadkom VZ SAZ konaného 11. októbra 2020 

tajným hlasovaním zvolili za predsedu disciplinárnej komisie Ivana Čillíka (73 hlasov), 

za členov Dominiku Blaškovú (73), Petra Buca (56), Petra Kalabusa (70) a Štefana 

Stráňovského (73). Neúspešný kandidát do DK SAZ Jaroslav Rusnák dostal 24 hlasov.  

 

K bodu č. 20 Voľba predsedu a členov arbitrážnej rady SAZ 

Na obsadenie funkcie predsedu arbitrážnej rady SAZ bol prihlásený 1 kandidát (Marián 

Kalabus) a o členstvo v arbitrážnej rade SAZ sa uchádzali piati kandidáti (Alexander Čakloš 

(za SsAZ), Milutín Černák (za SsAZ), Miroslav Illéš (za ZsAZ), Branislav Koniar (za VsAZ), 

Mária Mračnová (za AZB)). Pred hlasovaním sa kandidatúry vzdal Alexander Čakloš.  

Vzhľadom ku konečnému počtu kandidátov na uvedené posty bol podaný návrh na zmenu 

volebného poriadku – voľbu predsedu a členov arbitrážnej rady SAZ spôsobom verejným: ZA 

uvedený návrh hlasovalo 84 delegátov VZ SAZ, jeden sa zdržal.  

Následne sa uskutočnilo hlasovanie verejným spôsobom a VZ SAZ odhlasovalo zloženie 

arbitrážnej rady SAZ: predseda Marián Kalabus a členovia arbitrážnej rady SAZ Milutín 

Černák, Miroslav Illéš, Branislav Koniar, Mária Mračnová. ZA uvedený návrh hlasovalo 84 

delegátov, nikto nebol PROTI a jeden sa zdržal hlasovania. 

 

Po voľbe členov arbitrážnej rady SAZ sa o slovo prihlásil Peter Korčok  

Peter Korčok sa poďakoval atletickej rodine za dôveru a zablahoželal všetkým, ktorí boli 

zvolení. Sľúbil, že bude robiť svoju prácu čestne, slušne a so všetkou zodpovednosťou, aby sa 

atletika posunula ďalej. Pripomenul, že viaceré osobnosti slovenskej atletiky sa nedostali do 

výkonného výboru, ale bude s nimi veľmi rád v budúcnosti spolupracovať. Dvere sú pre 

všetkých otvorené. Peter Korčok sa chce snažiť o otvorenú diskusiu, aby atletika bola 

jednotná a mohla sa posúvať ďalej. Pripomenul, že nič nie je jednoduché, ako to navonok 

vyzerá. Aj práca prezidenta SAZ nie je jednoduchá, je za ňou aj veľa cestovania, času mimo 

domova, veľa rokovaní a aj obete. Peter Korčok pripomenul, že sa vzdal vážnej výzvy viesť 

organizačný výbor EYOF z pozície výkonného riaditeľa, aby sa venoval predovšetkým tomu, 

čo ho najviac baví, teda atletike. „Pred ôsmimi rokmi som mal rád atletiku, mal som vízie, bol 

som plný odhodlania, čo by sa dalo meniť. Dnes to vnímam, že sme jedna veľká rodina. Viem, 

kde sme sa posunuli, a kde sa ešte môžeme posunúť. Som hrdý, že môžem viesť tento tím,“ 

uviedol Peter Korčok. Na záver zablahoželal Ladislavovi Asványimu k 65. narodeninám, 

ktoré oslávi 12. októbra 2020.  

 



 

K bodu č. 21 Štruktúra súťaží v SAZ 

O štruktúre súťaží SAZ 2020 informoval Róbert Mittermayer. Keďže sa valné zhromaždenie 

nemohlo konať už na jar, kde sa obvykle schvaľuje štruktúra súťaží, SAZ prevzal v roku 2020 

štruktúru z roka 2019. Róbert Mittermayer skonštatoval, že sa väčšinu súťaží podarilo 

usporiadať, niektoré sa ešte majú konať. Nepodarilo sa zorganizovať vzhľadom 

na pandemickú situáciu len M-SR družstiev starších žiakov a dorastencov.  

Nové znenie štruktúry súťaží pre rok 2021 bude predložené po odbornej diskusii počas jari 

2021.  

 

K bodu č. 22 Diskusia 

Do diskusie sa prihlásil len jeden delegát VZ SAZ Zdeněk Národa. 

Zdeněk Národa predniesol príspevok na tému zlepšenie podmienok pre reprezentantov 

a vytváranie podmienok pre nich. Pripomenul, že máme dobrých jednotlivcov, ale o nich sa 

starajú kluby a ľudia okolo klubov. Kládol otázku, či sa nedá urobiť viac. Vyzdvihol prácu na 

úrovni propagácie a zabezpečenia financií SAZ. Pripomenul, že pre získavanie medailí nestačí 

len finančné ohodnotenie a je potrebné pracovať s pretekármi i trénermi. Navrhol zaviazať 

VV vypracovať návrh na zlepšenie stavu reprezentácie v kategórii dospelých.  

Martin Pupiš vo svojej reakcii so slovami Zdeňka Národu súhlasil. Pri reprezentácii majú 

všetci veľké očakávania, preto je záujem zlepšovať podmienky i nastavovať systém, aj keď 

štatistika a veľkosť populácie sa nedá oklamať. Martin Pupiš bol naklonený návrhu, aby sa 

VV zaviazal k vypracovaniu konceptu na zlepšenie stavu.  

Po vyzvaní predsedajúcim valného zhromaždenia nikto z delegátov nepredniesol žiadne 

ďalšie návrhy a podnety.  

 

K bodu č. 23 Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ 

VZ SAZ hlasovalo o návrhu odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2019 

v jednorazovej sume 1500,- € brutto, ktorý navrhol výkonný výbor. ZA vyplatenie navrhnutej 

odmeny hlasovalo 66 delegátov, nikto nebol PROTI a traja sa zdržali hlasovania. 

 

K bodu č. 24 Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii 

Predsedajúci VZ Vladimír Gubrický skonštatoval, že o návrhu Pavla Štangu z AC Nové 

Zámky rozšíriť výkonný výbor SAZ na osem členov a z nich minimálne štyria by mali byť 

zvolení za oblasti nie je možné hlasovať, keďže ide o zmenu stanov, ktorá nebola v programe 

a delegáti by ju mali mať k dispozícii v dostatočnom predstihu.  

Hlasovalo sa o návrhu Zdeňka Národu z diskusie, podľa ktorého valné zhromaždenie 

zaväzuje výkonný výbor vypracovať návrh na zlepšenie stavu reprezentácie v kategórii 

dospelých. ZA návrh hlasovalo 71, PROTI nebol nikto a nikto sa ani nezdržal hlasovania.  



 

K bodu č. 25 Uznesenie VZ SAZ 

Predseda návrhovej komisie Peter Filo predniesol Návrh uznesenia zo zasadnutia valného 

zhromaždenia Slovenského atletického zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa 11.októbra 

2020. 

 

O predloženom Návrhu uznesenia VZ SAZ 11. 10. 2020 ako o celku sa hlasovalo: ZA 71 

delegátov, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

Predložený návrh Uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenského atletického 

zväzu konaného v Banskej Bystrici dňa 11. 10. 2020 bol schválený. 

K bodu č. 26 Záver 

Na záver VZ SAZ poďakoval prezident SAZ Peter Korčok delegátom za účasť. Pripomenul, 

že usporiadať valné zhromaždenie sa podarilo v pandemickej situácii doslova o päť minút 

dvanásť, v poslednej chvíli. Všetkým delegátom zaželal šťastnú cestu domov.  

 

Zapísal: Peter Pašuth 

Overil: Jozef Malík, Peter Filo 


