Informácia o konaní Valného zhromaždenia Slovenského
atletického zväzu

Termín konania:

6. júna 2021, začiatok 10.00 hod. (prezentácia od 9.15 do 9.45)

Miesto konania:

Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica, Aula Beliana

Návrh programu:

viď samostatný materiál

Účastníci Valného zhromaždenia SAZ:
Účastníci rokovania VZ SAZ sú na základe Stanov SAZ, čl. VII. – Valné
zhromaždenie SAZ:
A/

delegáti VZ SAZ s právom hlasovať, podľa čl. VII. ods. 5 Stanov SAZ:
a/ 2 delegáti za klub – kluby, ktoré sa umiestnili v poradí klubov v roku
predchádzajúcom roku konania VZ SAZ v hodnotení podľa počtu bodov na M-SR
v atletike na 1. – 10. mieste
= 20
b/ 1 delegát za klub – kluby, ktoré sa umiestnili v poradí klubov v roku
predchádzajúcom roku konania VZ SAZ v hodnotení podľa počtu bodov na MSR v atletike na 11. – 20. mieste
= 10
c/ 1 delegát za klub – kluby umiestnené podľa počtu svojich členov registrovaných
v SAZ k 1. januáru roku konania VZ SAZ na 1. – 10. mieste
= 10
d/ 10 delegátov za každý oblastný atletický zväz

= 40

e/ 3 delegáti za atlétov

= 3

f/ delegáti za atlétov, ktorí sú ako atléti členmi komisie
športovcov MOV, SOV, IAAF alebo EA /M. Tóth/

= 1

g/ delegát za športových odborníkov, určený na základe volieb Trénerskej,
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metodickej a zdravotníckej komisie SAZ spomedzi členov Trénerskej, metodickej
a zdravotníckej komisie SAZ
= 1
h/ delegát za športových odborníkov, určený na základe volieb Komisie rozhodcov
SAZ spomedzi členov Komisie rozhodcov SAZ
= 1

B/

ďalší účastníci VZ SAZ bez práva hlasovať, podľa čl. VII. ods. 4 Stanov SAZ:
- kontrolór SAZ

C/

ďalší účastníci VZ SAZ bez práva hlasovať, pokiaľ neboli na VZ SAZ delegovaní ako
delegáti s právom hlasovať, podľa čl. VII. ods. 4 Stanov SAZ:
- prezident SAZ, viceprezident SAZ, generálny sekretár SAZ, ústredný tréner,
predsedovia OAZ, členovia VV SAZ,
- predseda a členovia AR SAZ,
- predseda a členovia DK SAZ,
- predseda a členovia OK SAZ,
- čestní predsedovia SAZ a čestní členovia SAZ,
- pozvaní hostia,
- predsedovia odborných komisií SAZ,
- zamestnanci Sekretariátu SAZ.
Delegáti VZ SAZ s právom hlasovať musia byť registrovaní ako členovia SAZ k
1. 1. 2021 a ich vek ku dňu VZ SAZ je najmenej 18 rokov.

Termín nahlásenia delegátov:
Termín nahlásenia delegátov s hlasovacím právom za AO/AK – 23.05.2021
Termín nahlásenia delegátov s hlasovacím právom za OAZ – 23.05.2021
Termín nahlásenia delegátov s hlasovacím právom za atlétov – 23.05.2021
Termín nahlásenia delegátov s hlasovacím právom za odb. komisie SAZ – 23.05.2021
Do uvedeného termínu AO/AK a OAZ zašlú na sekretariát SAZ zoznam nominovaných
delegátov a ich náhradníkov s uvedením mena, priezviska, miesta trvalého pobytu alebo
obdobného pobytu, emailovou adresou, s podpisom štatutárneho zástupcu príslušného
AO/AK/oblasti (platí aj nahlásenie formou naskenovaného dokumentu s pečiatkou
a podpismi).
OAZ v zmysle platných stanov SAZ musia zaslať zápisnicu z Valného zhromaždenia
príslušnej oblasti, ktoré sa konalo v roku konania VZ SAZ, kde budú uvedení zvolení
delegáti OAZ a taktiež ich náhradníci.
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Všeobecné informácie:
Zasadnutie VZ SAZ bude riadiť podľa aktuálne platných nariadení v súvislosti
s ochorením COVID 19. Preto budú účastníci dopredu oboznámení s potrebou prípadného
testovania resp. potreby dodržiavania iných platných opatrení (ochranné rúška a pod.).
SAZ uhradí delegátom VZ SAZ a pozvaným hosťom/účastníkom cestovné náklady v
zmysle platnej smernice SAZ o cestovných náhradách. Taktiež zabezpečí účastníkom
občerstvenie a obed.
Delegáti VZ SAZ sú povinní predložiť pri prezentácii delegačný list s pečiatkou a
podpisom štatutárneho zástupcu klubu, resp. predsedu oblastného atletického zväzu, čím
kluby a oblasti preukážu že ich delegáti sú oprávnenými delegátmi s právom hlasovať
a boli delegovaní v zmysle stanov SAZ.
Delegát odbornej komisie SAZ, s právom hlasovať preukazuje oprávnenie byť delegátom
predložením zápisnice zo zasadnutia príslušnej odbornej komisie SAZ o jeho zvolení.
Informácie a materiály k VZ SAZ budú zverejnené na webovom sídle SAZ, resp. budú
predložené na VZ SAZ.

Vladimír Gubrický
generálny sekretár SAZ
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