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Informácia pre kandidátov na funkcie v orgánoch SAZ pri voľbách do 
orgánov  SAZ, ktoré sa uskutočnia na VZ SAZ dňa 6. 6. 2021 

 
 
V zmysle stanov Slovenského atletického zväzu sa na Valnom zhromaždení Slovenského 
atletického zväzu dňa 6. 6. 2021 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: 
 
- Kontrolór SAZ 

 
V zmysle § 11 ods. 1 a 2 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe musí kandidát na výkon funkcie 
kontrolóra NŠZ spĺňať nasledovné podmienky: 
 
1. Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá: 
 

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná a 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 

 
2. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú: 
 

a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 

najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, 

manažment alebo právo alebo 
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v 

písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu. 
 
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. 
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V zmysle uvedeného preto všetci kandidáti, alebo  navrhovatelia iných kandidátov na funkciu: 
kontrolór SAZ, musia doručiť  svoju kandidatúru/návrh na kandidáta do 28. 05. 2021 na 
sekretariát SAZ. Stránkové hodiny na sekretariáte SAZ sú v pracovné dni od 8.00 hod. do 16.00 
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 
 


