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Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu 
konaného dňa 6.6.2021 v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: 72 delegátov s právom hlasovať z 86 pozvaných delegátov s právom hlasovať.   
Prezenčná listina delegátov s právom hlasovať a prítomných hostí je 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 2020. Informácia o hospodárení obchodnej    

spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2020. Výročná správa SAZ za rok 2020. Informácia 
o rozpočte SAZ na rok 2021.  

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. Štruktúra súťaží v SAZ  
15. Obed 
16. Diskusia 
17. Voľba kontrolóra SAZ 
18. Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ  
19. Návrh na úpravu Stanov SAZ 
20. Hlasovanie o  návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii  
21. Návrh na uznesenie VZ SAZ 
22. Záver 
 
K bodu č. 1 Otvorenie VZ SAZ 
 
Na úvod rokovania VZ SAZ privítal prítomných delegátov a hostí prezident SAZ p. Peter Korčok. 
Zároveň privítal novozvolených predsedov oblastných atletických zväzov – za SsAZ p. Jána 
Gigaca a za AZB p. Dominiku Blaškovú. Všetkým prítomným poďakoval za účasť na konferencii, 
a požiadal prítomných dodržiavať prísne hygienické protipandemické opatrenia. Následne 
zaznela hymna Slovenskej republiky.   
p. Korčok následne odovzdal slovo generálnemu  sekretárovi SAZ p. Gubrickému, ktorý bol 
poverený vedením rokovania VZ SAZ.   
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p. Gubrický konštatoval, že z 86 pozvaných delegátov s právom hlasovať je prítomných 72 
delegátov a VZ SAZ je uznášaniaschopné.   
 
K bodu č. 2 Oceňovanie jubilantov 
 
Vzhľadom na pandemické opatrenia sa oceňovanie jubilantov na tomto VZ SAZ 2021  
neuskutoční.  
 
K bodu č. 3 Schválenie Rokovacieho a Volebného  poriadku VZ SAZ 
 
Plénum schválilo predložený Rokovací poriadok VZ SAZ jednomyseľne.  ZA bolo 72 
delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.   
Bolo navrhnuté  aby schválenie  Volebného  poriadku VZ SAZ bolo presunuté  do bodu 17 
k voľbe kontrolóra SAZ.     
 
K bodu č. 4 Schválenie programu VZ SAZ 
 
Bol predložený návrh na úpravu programu VZ SAZ: *aby bol vypustený bod programu č. 2 
(Oceňovanie jubilantov) a č. 13 (Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ, nakoľko od správy 
predloženej na VZ SAZ v októbri 2020 bola z dôvodu pandémie  činnosť reprezentantov 
limitovaná.  p. Matej Tóth pozdravil plénum a zaželal príjemné rokovanie) a aby bol *Volebný 
poriadok presunutý do bodu č. 17.  
Prítomné plénum schválilo úpravu predloženého programu VZ SAZ jednomyseľne, ZA 
hlasovalo 72 delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.   
 
K bodu č. 5 Voľba pracovných komisií VZ SAZ 
 
Plénu VZ SAZ bolo navrhnuté zloženie  komisií a zapisovateľky:  
 
Návrhová komisia VZ SAZ: pp. Peter Filo (za VV SAZ), Dag Bělák (za AZB), Marcel Nemec (za 
VsAZ), Katarína Zboranová (za SsAZ) a Miroslav Illéš (za ZsAZ)  
 
Mandátovo–volebná komisia VZ SAZ: pp. Vladimír Gubrický (za VV SAZ), Tomáš Benko (za 
AZB), Matúš Kompas (za ZsAZ), Marek Lúčka (za VsAZ) a Roman Coma (za SsAZ)  
 
Zapisovateľka: p. Anna Kirnová. 
 
Delegáti schválili zloženie Mandátovo-volebnej a Návrhovej komisie VZ SAZ jednomyseľne. 
ZA hlasovalo 72 delegátov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. Delegáti zobrali na 
vedomie, že zapisovateľkou VZ SAZ bude p. Anna Kirnová.    
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K bodu č. 6 Výročná správa prezidenta SAZ 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Výročnú správu prezidenta SAZ.   
p. Korčok požiadal na úvod prítomných aby si uctili minútou ticha osobnosti, ktoré 
v uplynulom období od posledného VZ SAZ navždy opustili naše rady: pp. Egon Redhammer, 
Ján Szabo, Jozef Kočiš, Miroslav Kyrinovič, Ján Klimko, Mária Marcibálová, Pavol Szikora, 
Vladimír Výbošťok, Anton Sloboda, Jozef Rzeszoto a ďalší.  
 
Nasledovala videoprezentácia a príhovor prezidenta SAZ  s tým, že Výročná správa SAZ za rok 
2020je uverejnená na stránke www.atletika.sk a je k dispozícii na usb kľúči, ktorý obdržali 
všetci delegáti a  vo svojej správe sa bude venovať predovšetkým obdobiu po novembrovom 
VZ SAZ.   

 
p. Korčok konštatoval, že od volebného VZ SAZ uplynulo iba niekoľko mesiacov a nielen 
v športe ale aj v celej spoločnosti po celom svete prežívame náročné obdobie – obdobie, keď 
bežné veci ako cestovanie, prezenčná účasť v škole či na tréningu nie je samozrejmosťou.  
Poukázal na viaceré aktivity, kedy sme využili  možnosti trénovať v Hale Elán (profesionálny 
šport), bola vytvorená Pandemická komisia SAZ, pandemická komisia SOŠV – ktorá navrhla 
presadiť štatút reprezentanta, štatút olympionika (nastavili sa podmienky možnosti 
cestovania, očkovanie, súťaženie, kompenzácie, karanténne centrum), boli dodržiavané všetky 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a Hlavného hygienika. Vrcholné podujatia sa 
postupne posúvali, alebo rušili a SAZ  v rámci svojich  možností tomu prispôsobil aj tohtoročnú 
domácu atletickú sezónu. Neuskutočnilo sa  klasické vyhlasovanie ankety o najúspešnejšieho 
atléta v roku 2020 (ocenení boli: už 7x víťaz– Matej Toth, Ján Volko, Emma Zapletalova/Peter 
Žňava – Oliver Murcko/Štefan Bielik – Milan Belianský) , Športovec Slovenska za rok 2020 - 4. 
Volko, 5. Tóth.  
Aj napriek reštrikciám sa podarilo usporiadať významné medzinárodné podujatia 
a majstrovské súťaže SAZ, za čo patrí poďakovanie všetkým, čo sa na ich usporiadaní podieľali: 
Banskobystrická latka (Indor Tour Silver) – Ľubomír Roško, Alfonz Juck, Elán míting (20.ročník), 
Halová MSR, mužov a žien, juniorov a junioriek – Marco Adrien Drozda, ŠTK: Robo 
Mittermayer, HME Toruň (Ján Volko výborné 3. miesto) – poďakovanie celému tímu, Dudinská 
50tka (40.ročník) – Július Korčok, novembrové MSR v krose v Krupine, decembrové MSR na 20 
000 a 50 000m v Trnave, Záhorácka 20tka v Borskom Mikuláši, M-SR a M-ČR na 10 000m 
v Skalici, MS štafiet (Silesia), solídne výsledky na EP vo vrchoch v Splite, Míting P-T-S (56.ročník 
World silver Continental Tour) – riaditeľ podujatia Vladimír Gubrický a viceprezident OV  p. 
Ladislav Asványi, Atletická liga (Košice, Trnava), Slovenský bežecký pohár, oblastné a detské 
súťaže, apod. 
„Péteeska“ je priebežne v hodnotení kvality všetkých klasických jednodňových podujatí na 
svete na veľmi lichotivom 16. mieste so ziskom rekordného počtu bodov. Toto podujatie sa 
uskutočnilo hlavne kvôli slovenským atlétom, zisku bodov do rankingu, tomu zodpovedal aj  
výber disciplín, primeraná konkurencia, zabezpečený TV signál do 70 krajín sveta vrátane 
Slovenska, boli zabezpečené prémie aj národný program. 

http://www.atletika.sk/
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Pred blížiacimi sa Olympijskými hrami v roku v Tokiu je dôvod na optimistické naladenie 
z pohľadu ambícií SAZ aj z pohľadu možnej účasti ako aj plánovaných výsledkov slovenských 
atlétov. Zatiaľ je  istá účasť chodcov na 50km - Mateja Tótha a Michala Morvaya, kandidátmi 
s reálnou účasťou sú: Martina Hrašnová, Marcel Lomnický, Ján Volko, Emma Zapletalová, 
Maria Katerinka Czaková, Tomáš Veszelka, Miroslav Úradník, Daniela Ledecká, Gabriela 
Gajanová, Iveta Putalová, Martin Kučera, Stanislava Škvarková a ďalší. Aj napriek prekážkam 
a problémoch so zabezpečovaním tréningov a sústredení v zahraničí sa javí  silná kategória 
atlétov do 23 rokov, potencionálni limitári na MS juniorov a mládežnícka reprezentácia.  
 
 V ďalšej časti výročnej správy sa p. Korčok venoval téme VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE 
ŠTADIÓNOV. Konštatoval, že slovenská atletika sa v roku 2019 konečne dočkala podpory pri 
zlepšení chabej infraštruktúry. Vláda SR 12. júna 2019 schválila Slovenskému atletickému 
zväzu 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. Štadión v Martine je dokončený, aktívni organizátori pokračujú v snahe dobudovať 
aj zázemie štadióna. Uskutočňuje sa rekonštrukcia a výstavba národného atletického štadióna 
v Banskej Bystrici. Rozcvičovací štadión (400 dráha, 6 roviniek, 4 dráhy) je už kompletne hotový 
a na hlavnom štadióne sa pokladá polyuretán. Aktívne spolupracujeme s realizátormi, 
predovšetkým generálny sekretár p. Vladimír  Gubrický a Marián Kalabus, ktorí  projekty 
pripomienkujú.  SAZ pracuje na prípravách EYOF 2022, ktorý je najväčším multišportovým 
podujatím  v histórii Slovenska. 
 
p. Korčok vyzdvihol fakt, že členská základňa Slovenského atletického zväzu sa napriek 
zložitému obdobiu počas obdobia pandémie výrazne neznížila. K 31. decembru 2010 bolo 
registrovaných 18 821 členov v 212 kluboch. Najväčší podiel na tomto trende má jednoznačne 
projekt Detská atletika, vďaka ktorému pravidelne športujú tisíce detí. V tejto oblasti sa 
vedeniu SAZ darí napĺňať jednu zo svojich priorít – umožniť venovať sa športu čo najväčšiemu 
počtu detí a mládeže. 
 
SAZ pokračuje aj v tomto roku v tradícii spoločných sústredení reprezentácie, ktoré sa 
uskutoční po tohtoročnej olympiáde v októbrovom termíne už po ôsmy raz.   
 
Rovnako SAZ pokračoval aj v roku 2019 a  2020 v spolupráci so všetkými tromi rezortnými 
vrcholovými športovými strediskami – Vojenským športovým centrom Dukla v Banskej Bystrici, 
Národným športovým centrom v Bratislave a Športovým centrom polície v Bratislave – 
v ktorých mal zaradených atlétov. Vo všetkých strediskách sa podarilo dosiahnuť dohodu, že 
atléti kandidujúci na účasť na OH v Tokiu zotrvajú v stredisku až do hier, na  spolufinancovaní 
TOP tímu sa podieľajú strediská vrcholového športu,  MŠVVaŠ a partneri SAZ.  
 
SAZ posilnil oblasť inovácií a médiálnej prezentácie prostredníctvom zástupcov médií: pp.  
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Gabriel Bogdányi, Mário Porubec, Michaela Grendelová a  pokračuje vo vylepšovaní svojich 
komunikačných kanálov s členskou základňou. Na svojom webe www.atletika.sk  i na 
facebookovom profile https://www.facebook.com/atletikasvk/ SAZ zverejňoval všetky 
kľúčové informácie a na dennej báze aktuálne spravodajsko-publicistické texty z diania 
v slovenskej atletike.  Na svojom facebooku, ktorý už má viac ako 14 000 sledovateľov, 
organizoval súťaže pre členov atletickej komunity i fanúšikov. 
Pokračujeme sa vo vydávaní magazínu Slovenská atletika (4 čísla ročne), ktorý atraktívnou 
formou sumarizuje najvýznamnejšie udalosti a úspechy v slovenskej atletike a je akousi 
kronikou celoročného kľúčového diania v SAZ. Súčasťou časopisu je štatistická príloha, ktorá 
zachytáva históriu slovenskej atletiky. 
SAZ aj v tomto roku plánuje pred každým vrcholným šampionátom OH, HME, ME do 23 rokov, 
MEJ). Pred vrcholnými podujatiami alebo v prípade akéhokoľvek významného úspechu 
organizoval SAZ tlačové konferencie pre médiá, zásoboval ich pravidelne e-mailovými 
tlačovými správami propagujúcimi buď nejaké podujatie alebo úspech. 
 
V roku 2021 vydal SAZ publikáciu s názvom Topografia atletiky na Slovensku do roku 1919 – 
Jozef Drenko.  
Ďalším významným krokom je kandidatúra SAZ  na usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 
v Banskej Bystrici. V piatok absolvoval tím SAZ videokonferenciu s EA. Okrem toho SAZ 
kandiduje aj na usporiadanie Volebného kongresu EA 2023 v Bratislave. EYOF 2022 V Banskej 
Bystrici. Pracuje viacero pracovných skupín: Top tím 2022+, Stratégia športu na Slovensku 
2030 (SOŠV, PwC), uskutočňuje sa pravidelná komunikácia s MŠVVaŠ ako aj so 
splnomocnencom vlády pre šport. 
 
Na záver výročnej správy prezident SAZ p. Korčok  poďakoval všetkým svojím kolegom, VV SAZ, 
všetkým organizátorom, funkcionárom, rozhodcom a trénerom. Poprial veľa úspechov  
všetkým športovcom a vyslovil potešenie, že ich máme taký počet a že sa mnohí po ukončení 
svojej kariéry do atletickej komunity vracajú. 
 
K bodu č. 7 Správa o hospodárení SAZ v roku 2020. Informácia o hospodárení obchodnej  
spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2020. Výročná správa SAZ za rok 2020. 
Informácia o rozpočte SAZ na rok 2021. 
 
Správu o hospodárení SAZ v roku 2020, informáciu o hospodárení  obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika, s.r.o. v roku 2020, Výročnú správu SAZ za rok 2020 a informáciu o rozpočte 
SAZ na rok 2021 predniesol p. Vladimír Gubrický. Delegáti dostali k dispozícii všetky podklady, 
materiály aj v písomnej podobe na webe SAZ a na USB kľúči, ktorý dostali pri prezentácii. 
Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu vyše 100 strán, ktorý obsahoval aj účtovnú závierku 
v zmysle zákona o účtovníctve a Zákona o športe, neboli materiály predložené v tlačenej 
podobe. Výročná správa SAZ je v zmysle zákona overená oprávneným audítorom. 
 

http://www.atletika.sk/
https://www.facebook.com/atletikasvk/
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Príjmy SAZ v roku 2020 od MŠVVaŠ SR boli v sume 3 224 443,34 €. SAZ v Účtovnej závierke 
k 31.12.2020 vykázal ako výsledok hospodárenia SAZ za rok 2020 účtovný zisk vo výške 
19 180,75 € ktorý po zdanení predstavuje sumu 19 074,68 €.   
 
 
V kalendárnom roku 2020 predstavoval objem celkových výnosov obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o. čiastku  110 327,60 €, ktoré spoločnosť dosiahla najmä z predaja 
služieb a tovaru. Náklady na činnosť spoločnosti boli vo výške 82 353,41 €. Rozdiel výnosov 
a nákladov predstavuje účtovný zisk vo výške 27 974,19 €. Daňová povinnosť daní z príjmov 
účtovnej jednotky za rok 2020 je po započítaní straty z minulých rokov nulová a spoločnosť nie 
je povinná platiť preddavok na daň. 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie informáciu o rozpočte SAZ na rok 2021. Príspevok uznanému 
športu od MŠVVaŠ SR je pre SAZ na rok 2021 v sume 2 959 811 €.  Celkové   rozpočtované 
prostriedky predstavujú sumu (po odpočítaní nespotrebovanej  dotácie na rekonštrukciu 
štadiónov v čiastke 4 520 000 €) 3 843 836 €.   
 
VZ SAZ schválilo účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o a ukladá zúčtovať 
hospodársky výsledok SAZ a Slovenská atletika s.r.o. za rok 2020 v zmysle platných právnych 
predpisov na účte nerozdelený zisk minulých rokov. ZA hlasovalo 72 delegátov, nikto nebol 
proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  
 
Následne V. Gubrický podal podrobnú správu o realizácii projektu rekonštrukcie a výstavby 
atletických štadiónov. Delegáti boli oboznámení so stupňom rozpracovanosti každého 
jedného projektu a obdržali informácie ohľadom problémov pri jednotlivých realizáciách spolu  
s plánovaným časovým harmonogramom finalizácie jednotlivých projektov.  
 
Na záver ešte v otázke kandidatúry SAZ na usporiadanie ME dorastu 2024 priblížil delegátom 
náročnosť rozpočtu takéhoto podujatia, s tým, že poukázal aká rozdielna (neporovnateľne 
vyššia) je podpora takýchto podujatí zo strany štátu v iných krajinách.  
 
K bodu č. 8 Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
 
Správu o činnosti kontrolóra SAZ v roku 2020 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 priebežne vykonával kontrolu dodržiavania predpisov a rozhodnutí SAZ 
a jeho orgánov ale konal aj v záujme preventívnej činnosti zabrániť prípadnému nesúladu 
rozhodnutí s predpismi. Absolvoval viacero školení organizovaných hlavnou kontrolórkou. 
V roku 2020 bola schválená zmena zákona o športe. Na základe tejto zmeny zákona 
v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa 
ustanovenia podľa § 69 ods. 4 zákona o športe, ktoré hovoria o percentuálnom rozdelení 
štátneho príspevku, nie je nutné uplatňovať. Takáto situácia pretrváva i v roku 2021. 
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Kontrolór sa pravidelne zúčastňoval rokovaní Výkonného výboru SAZ, vykonával priebežnú 
kontrolu obsahu zápisníc a včasnosť ich zverejňovania na webe SAZ, poskytoval konzultačnú 
činnosť klubom, OAZ k smerniciam a predpisom SAZ. Kontroloval priebežne čerpanie rozpočtu 
SAZ, začlenenie do príslušných položiek, fyzickú prítomnosť kontrolovaných dokladov. 
Konštatoval, že niektoré kluby opakovane predkladajú doklady, ktoré nespĺňajú kritéria 
oprávnených výdavkov. Na základe podnetu vykonal kontrolu vyhodnotenia ÚTM, kde bolo 
zistené, že niektorí vedúci útvarov zaraďovali do vyhodnotenia neoprávnené výsledky. Tieto 
boli odstránené a následne boli financie prerozdelené ostatným ÚTM. Kontrolór sa podieľal 
na príprave a kontrole dokumentov k VZ SAZ 2020 aj k priebehu volieb,  vykonával dohľad nad 
predkladanými materiálmi k dnešnému VZ SAZ.  Žiaľ, bol i taký prípad, že účelovo pridelené 
prostriedky neboli športovcom vyčerpané a tieto boli vrátené na účet ministerstva.     
p. Malík vyzval prítomných k vzájomnému rešpektovaniu sa,  tolerancii a dodržiavaniu 
platných zákonov, predpisov  a uznesení.  
 
VZ SAZ schválilo Správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2020 spracovanú podľa zákona č. 
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ZA hlasovalo 72 delegátov, 
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.   
 
K bodu č. 9 Správa reprezentačného trénera SAZ 
 
Správu predniesol reprezentačný tréner SAZ p. Martin Pupiš. Správa bola stručná vzhľadom 
k tomu, že obsiahla správa bola prednesená na VZ SAZ v októbri 2020. Odvtedy sa konali 
Halové ME v Toruni v marci 2021, ktoré boli pre SAZ úspešné zásluhou zisku bronzovej medaily 
v behu na 60 m J. Volka. Plánované HMS v Nanjingu sa neuskutočnili. Slovenskí pretekári uspeli 
aj na EP vo vrhoch v máji 2021 v Splite. Nastupujúca generácia preukázala dobrú pripravenosť:  
Jakub Kubinec zvíťazil v hode oštepom v B finále mužov  v  osobnom rekorde 78,47 m (celkovo 
6. miesto),  kategóriu U23 v B finále vyhral oštepár Patrik Michalec tiež v osobnom rekorde 
72,15 (celkovo 7. miesto).  Hlavná vízia reprezentácie smeruje v roku 2021 k Olympijským 
hrám v Tokiu, kde majú zatiaľ istú účasť 2 pretekári: Matej Tóth a Michal Morvay. Ďalší atléti 
majú veľkú pravdepodobnosť účasti na OH na základe rankingu WA: Emma Zapletalová, 
Martina Hrašnová, Mária Katerinka Czaková, Ján Volko, Tomáš Veszelka, kandidátmi sú aj 
Miroslav Úradník, Stanislava Škvarková, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká a ďalší 
reprezentanti. Predpoklad je aby mal SAZ na OH výpravu atlétov s dvojciferným číslom.   Črtá 
sa početná výprava na nadchádzajúce ME U23 v Talline.  
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu reprezentačného trénera SAZ p. Martina Pupiša.  
 
K bodu č. 10 Správa predsedu Komisie mládeže SAZ 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie prezentáciu a Správu predsedu Komisie mládeže  SAZ  p. Martina 
Illéša. Konštatoval, že mládežnícka atletika bola pandémiou asi najviac zasiahnutá. Odhaduje 
sa, že asi 95 % členskej základne počas nej nešportovalo, halová sezóna 2021 pre mládež bola 
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len vo veľmi obmedzenom režime, Detská atletika v útlme, asi 30% mládeže v kluboch sa 
k tréningu zatiaľ nevrátilo.  Letná sezóna sa rozbieha pomaly.  
SAZ mieni pokračovať v projektoch a podpore mladých atlétov v celej vekovej škále od 5 do 25 
rokov.  
5-11 roční atléti sú podporovaní projektom Detská atletika (cca 8 000 členov), 11-15 roční sú 
podporovaní v systéme ŠT, PZPM (cca 3000 členov). Individuálna podpora začína od kategórie 
dorastu v ZPM „A“ (54 podporovaných pretekárov) a ZPM „B“ (52 podporovaných 
pretekárov), v TOP tíme SAZ je 22 členov. Najúspešnejší pretekári        sú následne zaraďovaní 
do podpory rezortných centier (v počte 38) a v TOP tíme MŠVVaŠ 7 pretekárov.   
Vrcholnými mládežníckymi podujatiami v roku 2021 budú ME U20 v Taline a MSJ v Nairobi. 
Uskutočnia sa aj medzištátne stretnutia U 18 a U16 v Českej republike, po školskej linke 
Majstrovstvá sveta ZŠ v 11.-19.9. v Belehrade. 
 
K bodu č. 11 Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie stručnú správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ prednesenú 
jej predsedom p. Ivanom Čillíkom. Komisii nebol doručený od VZ SAZ v októbri 2020 žiaden 
podnet na riešenie.  
 
K bodu č. 12 Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie správu Arbitrážnej rady  SAZ prednesenú jej predsedom p. 
Miroslavom Illéšom. Arbitrážnej rad SAZ bol doručený 1 podnet od Atletického oddielu STU 
Bratislava ohľadom vykonania kontroly hosťovania schváleného atléta. Takáto kontrola 
nepatrí do kompetencie Arbitrážnej rady SAZ, preto podnet nebol prerokovaný.    
 
K bodu č. 13 Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 
 
Bod programu bol na základe žiadosti zástupcu reprezentantov SAZ p. Mateja Tótha stiahnutý 
z programu (pozri bod programu 4) 
 
K bodu č. 14 Štruktúra súťaží v SAZ 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie informáciu o návrhu Štruktúry súťaží SAZ v roku 2021 prednesenú 
predsedom ŠTK komisie SAZ  p. Mittermayerom. Návrh vychádza zo štruktúry súťaží 2019 
avšak vzhľadom na vývoj pandemickej situácie nemá finálnu podobu. Bol predložený návrh 
aby VZ SAZ delegovalo právomoc Výkonnému výboru SAZ zabezpečiť chod súťaží 
a dodržiavanie Štruktúry súťaží SAZ na základe schválenej Štruktúry súťaží SAZ a na základe 
aktuálnej epidemiologickej situácie.   
 
K bodu č. 15 Obed 
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K bodu č. 16 Diskusia 
 
p. Z. Národa – informoval, že klub STU Bratislava podpísal zmluvy s TOP pretekármi oddielu  
                         v záujme zvyšovania výkonov   

- navrhol, aby sa uskutočnilo  prehodnotenie prerozdelenia financií na podporu trénerov 
a prepracovala metodika na zvýšenie výkonnosti pretekárov  

- zvážiť ustanovenie 2 – 3 trénerov, ktorí by dohliadali na celý systém starostlivosti    
p. M. Pupiš – konštatoval, že nie sú ideálne podmienky, avšak systém starostlivosti o štátnu  
                  reprezentáciu majú plniť strediská, neočakávať zodpovednosť len od zväzov     
p. M.  Illéš – priblížil počet trénerov v systéme (na plný úväzok, pokrytých prostredníctvom  
                 NŠC, ŠŠ, čiastočne príspevkami od SAZ)  
p. P. Korčok – poukázal na dôležitosť priorít SAZ ako aj dôležitosť športovej infraštruktúry 
p. A. Kirnová – poďakovala za podporu vo voľbách do VV SAZ na VZ SAZ 2020 a informovala o  
                          povinnostiach vyplývajúcich z členstva v Rade EA, vyzvala na aktívne zapojenie  
                          sa väčšieho počtu žien  v prospech atletiky a ich podporu, odkaz Sveina Arneho  

Hansena popularizácie atletiky   
 
K bodu č. 17 Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ a Voľba kontrolóra SAZ 
 
Nakoľko uplynulo 5-ročné funkčné obdobie kontrolóra SAZ, v zmysle stanov SAZ bola 
vyhlásená voľba  kontrolóra SAZ.  Na základe skutočnosti, že je prihlásený jeden kandidát, 
predsedajúci VZ SAZ navrhol, aby bol predložený Volebný poriadok na funkciu kontrolóra  SAZ 
na  VZ SAZ dňa 6.6.2021  upravený v tom zmysle, že prebehne  verejná voľba.    
Delegáti VZ SAZ nemali k predloženému Volebnému poriadku VZ SAZ žiadne pripomienky.      
Predložený návrh Volebného poriadku VZ SAZ konaného dňa 6.6.2021 s verejným hlasovaním  
bol schválený.   ZA návrh verejného hlasovania do funkcie kontrolóra SAZ na ďalšie funkčné 
obdobie hlasovalo 71 delegátov, proti bol 1 delegát, nikto sa nezdržal hlasovania.   
Na funkciu kontrolóra SAZ bol navrhnutý 1 kandidát – p. Jozef Malík.  
Delegáti VZ SAZ v súlade s Volebným poriadkom VZ SAZ konaného 6.6.2021 zvolili za 
kontrolóra SAZ na ďalšie funkčné obdobie p. Jozefa Malíka. ZA hlasovalo 69 delegátov, nikto 
nebol proti a 3 delegáti sa zdržali hlasovania.     
 
K bodu č. 18 Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie kontrolóra 
 
VZ SAZ hlasovalo o: *návrhu odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2020 
v jednorazovej sume 1 500 € brutto, ktorú navrhol Výkonný výbor SAZ, a *pravidelnú mesačnú 
sumu  z pôvodných 660 € mesačne zvýšiť od 1.7.2021 na sumu 750 € brutto.  
ZA vyplatenie navrhnutej jednorazovej odmeny a pravidelnej odmeny mesačne 
v horeuvedených sumách hlasovalo 68 delegátov, nikto nebol proti a 4 delegáti sa zdržali 
hlasovania.   
 
K bodu č. 19 Návrh na úpravu Stanov SAZ 
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Návrh novelizácie Stanov SAZ obsahuje formálne úpravy a doplnenia, skratky (premenovanie 
IAAF na Svetovú atletiku  - WA, namiesto SOV – SOŠV), adresa sídla, ako aj  možnosť hlasovania 
aj v elektronickej forme  „per rollam“ , zrušenie Odvolacej komisie SAZ a ďalšie  zmeny 
vyplývajúce zo zmeny Zákona o športe.  
p. Filo upozornil, že po schválení Stanov SAZ bude potrebné do konca júna 2021 novelizovať 
aj Disciplinárny poriadok SAZ.  
 
p. Beliansky - predložil pripomienku k čl. VI ods. 7 ohľadom individuálneho členstva  
                        a pripomienku k čl. IX ods.  6 i)    
 
VZ SAZ po zahrnutí pripomienok z pléna schválilo novelizáciu Stanov SAZ. ZA hlasovalo 
plénum jednomyseľne počtom hlasov 72, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.    
 
K bodu č. 20 Hlasovanie o  návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii SAZ 
 
Hlasovanie sa uskutočnilo priebežne počas rokovania, Návrh uznesenia VZ SAZ ako celku 
v bode 21. 
 
K bodu č. 21 Uznesenie VZ SAZ   
 
Predseda Návrhovej komisie VZ SAZ predniesol Návrh uznesenia zo Zasadnutia Valného 
zhromaždenia SAZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. júna 2021 v Banskej Bystrici.  VZ SAZ: 
 
1. Berie na vedomie: 
 

a) Annu Kirnovú ako zapisovateľa VZ SAZ konaného dňa 06.06.2021. 
 

b) Výročnú správu prezidenta SAZ. 
 

c) Prerokovanie Výročnej správy SAZ za rok 2020 spracovanej podľa zákona č.440/2015 
Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
d) Správu o hospodárení SAZ v roku 2020. 

 
e) Informáciu o rozpočte a o priebežnom hospodárení SAZ v roku 2021. 

 
f) Informáciu o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s.r.o. 

za rok 2020. 
 

g) Správu ústredného trénera SAZ. 
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h) Správu predsedu Komisie mládeže SAZ. 
 

i) Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ. 
 

j) Správu o činnosti Arbitrážnej rady SAZ. 
 
2. Schvaľuje: 
 

a) Rokovací poriadok VZ SAZ konaného dňa 06.06.2021. 
 

b) Program VZ SAZ konaného dňa 06.06.2021. 
 

c) Voľbu členov Návrhovej komisie VZ SAZ konaného dňa 06.06.2021: 
➢ Peter Filo 
➢ Dag Bělák 
➢ Marcel Nemec 
➢ Katarína Zboranová 
➢ Miroslav Illéš 

 
d) Voľbu členov Mandátovo-volebnej komisie VZ SAZ konaného dňa 06.06.2021: 

➢ Vladimír Gubrický 
➢ Tomáš Benko 
➢ Matúš Kompas 
➢ Marek Lučka 
➢ Roman Coma 

 
e) Výročnú správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2020 spracovanú podľa zákona 

č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

f) Volebný poriadok na voľbu kontrolóra SAZ na VZ SAZ konanom dňa 06.06.2021. 
 

g) Voľbu Jozefa Malíka za kontrolóra SAZ. 
 

h) Návrh zmeny Stanov SAZ. 
 

i) Účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o. a ukladá zúčtovať hospodársky 
výsledok SAZ a Slovenská atletika s.r.o. za rok 2020 v zmysle platných právnych 
predpisov na účte nerozdelený zisk minulých rokov. 

 
j) Odmenu za výkon funkcie kontrolóra SAZ za rok 2020 vo výške 1.500,- EUR a mesačnú 

odmenu za výkon činnosti kontrolóra SAZ vo výške 750,- EUR mesačne. 
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3. Ukladá: 
 

a) VV SAZ zabezpečiť v roku 2021 chod súťaží a dodržiavanie Štruktúry súťaží SAZ na 
základe schválenej Štruktúry súťaží SAZ a na základe aktuálnej epidemiologickej 
situácie. 

ZA horeuvedené uznesenia ako celku hlasovalo 72 prítomných delegátov s právom hlasovať. 
Nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania.  
 
 
 
K bodu č. 22 Záver  
Na záver VZ SAZ prezident SAZ p. Peter Korčok poďakoval delegátom za účasť, že si našli čas 
v nabitom atletickom programe aj za príspevky v rámci diskusie. Zagratuloval p. Malíkovi 
k zvoleniu do funkcie kontrolóra SAZ. Všetkým delegátom poprial aby strávili pri atletike čo 
najviac pekných chvíľ a aby všetci nebilancovali straty ale pozitíva. 
   
Zapísala: p. Anna Kirnová 
Overili: pp. Jozef Malík, Peter Filo 










