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Zápisnica  z 12. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  20.10.2021 na Štrbskom Plese, Vysoké Tatry 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Filo,  Mittermayer, Kirnová, Illéš,  Pupiš,  Kollárovič, Tóth, Gubrický,  

                     Blašková, Gigac  

Ospravedlnení: pp. Hanusová,  Mračnová, Malík                                       

 

Úvodom dvanásteho zasadnutia VV SAZ  privítal  všetkých prítomných p. Korčok, ktoré sa koná už po 

ôsmy raz za sebou tradične na Štrbskom Plese, v čase sústredenia reprezentácie SAZ, s výnimkou 

v roku 2020, kedy sa nekonalo sústredenie ani zasadnutie z dôvodu pandémie.   

     

 Program: 

1. Kontrola úloh – p. Kirnová   

2. Informácia o čerpaní rozpočtu a o hospodárení  SAZ – p. Gubrický 

3. Vyhodnotenie M SR (maratón, družstvá dorastu a st.žiactva, chôdze na 35 km)   – pp. Pupiš, Illéš  

4. Návrh na hodnotenie a prideľovanie bodov pre ÚTM v roku 2021 – p. Illéš 

5. Informácia o príprave M SR v cezpoľnom behu 2021, o príprave halovej sezóny a výberovom  

    konaní na usporiadateľov M SR v roku 2022 – p. Mittermayer  

6.  Informácia  predsedov oblastných atletických zväzov o činnosti oblastí v roku 2021 a o čerpaní  

    rozpočtu oblastí za rok 2021 – pp. Blašková, Illéš, Gigac, Hanusová 

7. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na ME v krose – p. Pupiš    

8. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický  

9. Informácia o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2021 – pp. Korčok, Gubrický      

10. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 – p. Kirnová  

11. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – p. Gubrický  

13. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

11/1 a 11/3 – splnené  

11/2 - trvá, VV SAZ ukladá poslať usporiadateľom M SR v polmaratóne ďakovný list za usporiadanie  

            M SR    T.: 30.9.    Z.: p. Gubrický   

11/4 -  splnené, predložený návrh podpory vrcholovej atletiky zameraný na podporu menovite 

             pretekárov, ktorí sa nedostali do podpory športových centier (NŠC, ŠCP, VŠC)                              

11/5  splnené,  výberové konanie na obsadenie pozície „Referent pre mládežnícku atletiku  

SAZ na zastupovanie počas materskej dovolenky“ bolo vyhlásené, prihlásili sa 2 kandidáti  
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11/6 – trvá, VV SAZ ukladá uskutočniť stretnutie so zástupcom MŠVVaŠ SR p. Smutným za účelom 

objasnenia, podmienok projektu „Šport na školách“    T.: 30.10.                        Z.: p. Illéš  

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 11. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.     

 

K bodu č. 2                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 20.9.2021 od p. Gubrického. Bolo 

konštatované, že sú naďalej nevyčerpané vysoké finančné čistky. Prenos nevyčerpaných štátnych 

dotácií do 31. marca 2022 bude možný oproti predpokladanej čiastke  v nižšej sume, nakoľko 

Zmluva s MŠ VVaŠ SR umožňuje prenos čerpania na nasledujúci rok len z dotácii zaslaných po 

31.8.2021. Na dotačnom účte SAZ je aktuálne  1 409 000 € plus dotácie na rekonštrukciu štadiónov. 

Zúčtovania nepredložili viacerí reprezentanti z TOP tímu, nulové čerpanie na činnosť má SsAZ, 

chýbajú vyúčtovania z klubov, účelové prostriedky určené na mládež, kluby, trénerom.  Je potrebné 

stanoviť si priority čerpania do konca roka 2021, aby bolo vyúčtovanie v súlade so zmluvou MŠ 

VVaŠ SR a ostala povolená finančná čiastka na 1. kvartál roka 2022.  

K bodu č. 3                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR (maratón, družstvá dorastu a st. žiactva a chôdze na 

35 km) predložené pp. Pupišom a Illéšom.  

Víťazom M SR v maratóne mužov sa stal T. Sahajda výkonom 2:22:02 pred M. Hladíkom (2.22:44) 

a M. Hujsom, súťaž družstiev vyhral BMSC Bratislava pred AO Slávia STU Bratislava a TJ Obal servis 

Košice. M SR žien vyhrala S. Sebestian výkonom 2:57.49 pred R. Roháčovou a M. Kusendovou, 

družstvá žien sa nevyhodnocovali.    

p. Filo – poukázal na problémovú súťaž družstiev, prihlasovanie, vyhodnocovanie                                

p. Asványi – nastolil otázku kontroly obuvi pretekárov, povinnosť vyplývajúca z pokynov WA, či bola 

zabezpečená     

M SR družstiev st. žiactva sa konali 2.10. v Trnave. Titul obhájili dievčatá z AK Bojničky (170,5 b.) 

pred MŠK Žiar nad Hronom (137 b.) a Naša atletika Bratislava (135 b.). Víťazmi v kategórii chlapcov 

sa stali AC Nové Zámky (277 b.) pred AC Malacky 187 b.) a MŠK Žiar nad Hronom (128 b.). Výkony 

boli negatívne ovplyvnené silným protivetrom.  

M SR družstiev dorastu sa uskutočnilo 3. októbra 2021 v Trnave, usporiadateľom bol SAZ. Súťaž 

dorastencov vyhral klub ACNZA (209 b.) pred OLYPB (178 b.) a ASKTT (142 b.), v kategórii 

dorasteniek zvíťazil klub NASA (225 b.) pred SLATN (198 b.) a STUKE (194 b.). Boli zaznamenané 

poľutovaniahodné konfliktné situácie trénerov.   

Prvé M SR v chôdzi na 35 km sa konali 17.10.2021 v Banskej Bystrici. Podujatie bolo zároveň M ČR. 

V kategórii mužov zvíťazil M. Úradník pred D. Černým ,  kategóriu žien vyhrala H. Burzalová.   



 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 

Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 3815 5500, e-mail: office@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

Bolo vyslovené poďakovanie M. Tóthovi ako riaditeľovi podujatia za jeho dobre zorganizovanie.  

12/1 VV SAZ ukladá zaslať poďakovanie usporiadateľom M SR v maratóne a MMM v Košiciach.                                                                                                                                                                    

 T.:30.10.                Z.: p. Gubrický   

K bodu č. 4                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie Návrh na hodnotenie a prideľovanie bodov pre ÚTM v roku 2021 

predložený p. Illéšom. Úpravy pre rok 2021 a prideľovanie bodov boli navrhnuté s prihliadnutím na 

špecifiká Covid 19 sezóny.  

p. Asványi – poukázal na chýbajúce informácie o výkonnostnom raste pretekárov zaradených do 

ÚTM, ich vypadnutie zo systému 

p. Illéš – súhlasil so spracovaním a predložením materiálu obsahujúcom informácie, ktoré útvary  

koho vychovali  

U I/12  VV SAZ schvaľuje predložené upravené bodovanie športových výsledkov členov ÚTM (ŠT 

a PZPM) za rok 2021 s prihliadnutím na špecifiká Covid 19 sezóny. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

12/2 VV SAZ ukladá predložiť materiál ohľadom efektivity využitia finančných prostriedkov 

pridelených pre ŠT a PZPM z pohľadu presadenia sa športovcov vo vyšších kategóriách za obdobie 

posledných 10 rokov   T.: november 2021  Z.: KM SAZ – p. Illéš 

 

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Mittermayerom o príprave M SR v cezpoľnom 

behu 2021,  ktoré sú v pláne  uskutočniť 20.11. v Dubnici nad Váhom, za predpokladu, že sa 

nezhorší pandemická situácia a budú sa dodržiavať pravidlá OTP, a o príprave halovej sezóny 

a vyhlásenom výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2022.  Veľký záujem je 

o usporiadanie majstrovských podujatí na ceste v behoch a v chôdzi. Zatiaľ nie je kolízia termínov M 

SR, avšak oblastné atletické zväzy nemajú záujem usporiadať oblastné halové majstrovstvá v hale 

v Banskej Bystrici.  

 

K bodu č. 6  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu  predsedov oblastných atletických zväzov o činnosti oblastí, o 

uskutočnených podujatiach v roku 2021 a o čerpaní  rozpočtu oblastí za rok 2021, predloženú 

predsedami jednotlivých OAZ.  

 

p. Illéš informoval o činnosti ZsAZ – od SAZ mali pridelené financie vo výške 36 077 €, z ktorých 

zatiaľ vyčerpali 29 000 €. Do konca roka 2021 plánujú nákup náčinia klubom a organizátorom 

podujatí v sume cca 6 000 €.  Za problém považujú neuskutočnené halové M ZsAZ.   
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p. Gigac informoval o činnosti SsAZ – čerpanie rozpočtu zatiaľ evidujú v sume cca 33 000 € 

(príspevky usporiadateľom na podujatia, riadenie súťaží, oblečenie pre rozhodcov, náčinie pre 

usporiadateľov vrátane projektu mládežnícka atletika SsAZ). 

 

p. Kollároviť (na základe podkladov od p. Hanusovej) predložil informáciu o činnosti VsAZ, ktorého 

rozpočet na rok 2021  bol v sume 21 537 €. Výdavky evidujú zatiaľ v sume 17 147,65 €, majú 

objednané zakúpenie štartovacej pištole. V novembri plánujú usporiadať M VsAZ v cezpoľnom behu 

všetkých kategórii za predpokladu, že to dovolí vývoj pandemickej situácie.  

 

p. Blašková predložila správu o uskutočnených podujatiach a stave čerpania rozpočtu  AZB. Výdavky 

na uskutočnené podujatia sú v sume 18 536 €. V pláne majú do konca roka 2021 usporiadať M AZB 

v cezpoľnom behu a 2 halové podujatia.    

 

K bodu č. 7                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na ME 

v krose 12.12.2021 v Dubline, predložené p. Pupišom na základe podkladov od P. Kováča. Boli 

predložené mená pretekárov, ktorí zatiaľ splnili nominačné kritéria: U23 E. Dušková (otázna je účasť 

M. Bičanovej po operácii), juniorky U 20 – L. Hazuchová, Z. Michaličková a L. Šišoláková, juniori U20 

– M. Staník. V pláne je účasť 8 člennej výpravy vrátane trénera a oficiála.  

p. Asványi – poukázal na dlhotrvajúci problém obsadzovania bežeckých disciplín na vrcholných  

podujatiach a preto je potrebné sledovať výkonnosť po celý rok   

p. Korčok – pripomenul, že je potrebné, aby reprezentačný tréner mal prehľad o každom 

kandidátovi na účasť na vrcholné podujatia a aký výkon možno od nominovaných očakávať     

K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov 

predloženú p. Gubrickým.  

V prevádzke sú štadióny: v Kysuckom Novom Meste a Žiari nad Hronom, Martine,  dokončené 

v Čadci a Dubnici nad Váhom. Výstavba štadiónov sa uskutočňuje: v Žiline, Humennom, Spišskej 

Novej Vsi, Považskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Krupine, Dolnom Kubíne, Moldave nad Bodvou.  

Odovzdané stavenisko je  v Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši. Uskutočňuje sa verejné obstarávanie 

v Nitre, Nových Zámkoch a v Lučenci. V Košiciach je v štádiu prípravy projektová dokumentácia 

a verejné obstarávanie, v Banskej Bystrici je príprava prevzatia staveniska. Vo Zvolene nastalo 

prehodnotenie realizácie projektu zo strany mesta, vo Svite zatiaľ nie je zaistené spolufinancovanie 

a v Malackách bolo zrušené verejné obstarávanie. Viacerí realizátori požiadali SAZ o pomoc s 

financovaním, refundáciou nákladov, presunom zmluvných termínov z roku 2021 do roku 2022.    
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VV SAZ konštatoval, že videá, reportáže  uverejňované na webe SAZ aj v TA3 spracované p. 

Porubcom sú prínosom.   

 

U II/12 VV SAZ schvaľuje vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa  udeliť mandát  štatutárnym 

zástupcom SAZ refundovať  preukázateľné náklady na rekonštrukciu štadióna pred samotnou 

kolaudáciou s tým, že v prípade neuskutočnenia kolaudácie v stanovenom termíne má realizátor 

povinnosť príslušné financie vrátiť.  Zároveň VV SAZ poveruje štatutárov na uzatváranie dodatkov k 

zmluvám na predĺženie termínu realizácie do konca roka 2022. 

 ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 9                                                                                                                                                            

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2021 

predloženú  pp. Korčokom a Gubrickým. Bol prenesený návrh, aby sa vyhlásenie uskutočnili 

4.11.2021 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave za podmienok dodržania OTP Covid opatrení. 

Vyplnené hlasovacie lístky budú doručené na SAZ do 21.10. Predpokladaná účasť na vyhlásení je 

250 osôb. Pozvanie prijal čestný hosť p. Karel Pilný, bývalý prezident Česko-slovenského atletického 

zväzu. Do bohatého programu bude zahrnuté udeľovanie získaných ocenení EA, zaradenie nových 

členov do Siene slávy SAZ.  

U III/12 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia vyhlásenia ankety Atlét roka 

4.11.2021. V prípade nepriaznivého vývoja pandemickej situácie  a nutnosti zmeny termínu, ukladá 

navrhnúť vhodný náhradný termín aby sa podujatia mohli zúčastniť vyhlasovaní reprezentanti a ich 

tréneri.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.       Z.: pp. Gubrický, Pupiš    

VV SAZ zobral na vedomie návrh Komisie  pre návrhy kandidátov do Siene slávy SAZ v roku 2021.  

U IV/12 VV SAZ schválil zaradenie osobností SAZ do Siene slávy v roku 2021: pp. Matej Tóth, 

Ladislav Petrovič, Alena Hejtmánková – Holárková a in memoria p. Alexander Binovský.                                                                     

ZA uvedený návrh hlasovalo 9 členov SAZ.   

K bodu č. 10  

VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 

predloženú  p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: *30.10. nahlásiť štatistické údaje na WA 

a EA, * 31.10. zaslať formuláre, prihlášky o zaradenie do WA Tour v chôdzi do kategórie Gold, Silver, 

Bronz, *1.11  možnosť nahlásiť záujem o usporiadanie WMTRC pre rok 2023, *4.11. predbežné 

prihlášky na PEM klubov v cezpoľnom behu., *22.11. sa uskutoční online prehliadka miesta ME 

2022. Ďalšie termíny v predloženom materiáli.    

 

K bodu č. 11                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie Návrh novelizácie smerníc SAZ predložených p. Filom: *Smernica SAZ 
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10/2021 O technických delegátoch, *Smernica SAZ 11/2021 O športových odborníkoch , * Smernica 

SAZ 12/2021 O rozhodcoch atletiky, *Smernica SAZ 13/2021 O projekte Detskej atletiky 

a *Smernica SAZ 14/2021 o poplatkoch SAZ a Smernica SAZ 15/2021 Organizačný poriadok SAZ.  

VV SAZ konštatoval, že nakoľko sa uskutočnia zasadnutia Komisie mládeže a Detskej atletiky SAZ po 

zasadnutí VV SAZ,  bod programu novelizácie smerníc sa odkladá na nasledujúce zasadnutie VV SAZ.   

K bodu č. 12                                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach o prijatie nových  

klubov prihlásených do SAZ. O členstvo v SAZ požiadali kluby: *Bratislava runners (BARUN) – bol 

podmienečne schválený na VV SAZ 17.12.2021 a doplnil stanovy o rozvoj atletiky,  *Milujem 

behanie (MENGY) v Turčianskych Tepliciach– spĺňa všetky podmienky prijatia, a občianske 

združenie * Sila a zdravie, názov POWERFIT PODOLÍNEC vo Vyšných Ružbachoch (POWER) – nemá 

v cieľoch rozvoj atletiky, a Atletický klub Centrum v Novej Bani (AKC) – nedoručili stanovy a po 

doplnení stanovených kritérií  klubu  Obyčajný človek z Hontianských Moraviec (ATLET).   

U V/12 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov do SAZ:  *Bratislava runners (BARUN), *Milujem 

behanie (MENGY) v Turčianskych Tepliciach,  potvrdzuje členstvo klubu Obyčajný človek 

z Hontianských Moraviec (ATLET),       

a poveruje p. Gubrického komunikovať s klubom POWER za účelom doriešenia žiadosti o prijatie  

požiadať  Atletický klub Centrum v Novej Bani (AKC) o doručenie platných stanov klubu.  

ZA horeuvedené hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

 

K bodu č. 13 Rôzne 

p. Korčok – informoval o účasti delegátov SAZ na Kongrese EA 14.10. v Lausanne. Na Kongrese EA     

bol zvolený prezident EA p. Dobromir Karamarinov/BUL,  vice-prezident p. Jean Gracia/FRA a 2 

členovia Rady EA – pp. Jurgen Kessing/GER a p. Henryk Olszewski/POL. Spomedzi 3 kandidátov na 

usporiadanie Volebného kongresu v apríli 2023 uspel Belehrad v prvom kole volieb počtom hlasov 

25. Bratislava získala 18 hlasov, čo nestačilo odolať lobingu Balkánskej atletickej asociácie. 

Bratislave bola aj vzhľadom na skvelú prezentáciu ponúknutá možnosť usporiadať EA Convention 

v októbri 2023, ktorej súčasťou je aj vyhlásenie Atlét roka EA. Aj zásluhou SAZ bolo odsúhlasené 

zaradenie 20 km a 35 km v chôdzi na ME v neolympijskom roku, počnúc rokom 2022. 

V olympijskom roku bude zaradená do programu ME len 20 km v chôdzi a polmaratón (nie 35 km 

ani maratón). 

- informoval o snahe získať garanciu vlády pridelenia financií na usporiadanie ME U18 v roku 2024    

-informoval o avizovanom sa vzdaní sa funkcie kontrolóra SAZ p. Malíka zo zdravotných dôvodov 

k 31.10.2021          
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-informoval o potrebe vyhlásenia mimoriadneho VZ SAZ v jesennom termíne 2021 k otázke voľby  

nového kontrolóra              

-informoval o novom termíne národného behu Devin – Bratislava 28.11.2021, vydanie publikácie 

Slovenský bežecký klenot – 100 rokov Národného behu Devín – Bratislava  od Miroslava Hazuchu    

– informoval možnosti zaradenia  do vyššej kategórie WA Tour chodecké podujatia SAZ  (Gold, 

Silver alebo Bronz) pre rok 2022                                                                                                                                                                                

-navrhol pre zamestnancov SAZ  vyplatiť podľa plánu 13. plat v októbrovej výplate                                                                                                              

-pripomenul aby na nasledujúcom VV SAZ boli  navrhnutí oficiáli z VV SAZ na výjazdy na jednotlivé 

vrcholné atletické podujatia EA, WA a medzištátne podujatia 

p. Gubrický – informoval o pokračujúcej kontrole NKÚ na SAZ a o žiadostiach o podporu atletických 

podujatí, žiackej chodeckej ligy, ap. ,                                                                                                                  

-informoval o členskej základni SAZ k 5.10.2021 – v 207 kluboch registrovaných 18557 členov  

p. Tóth – informoval o stretnutí Komisie atlétov, vyzýva zapájať sa do spolupráce (členmi sú 

Gajanová, Ledecká, Úradník, Lomnický, Beer) 

p. Asványi – informoval o výstavbe štadióna v Petržalke, pripravené na podpis Memorandum 

o spolupráci so SAZ, výstavba bude fungovať v osobitnom režime riešenia, vrátane pozemkov             

-informoval o pokračovaní kôl Bežeckej ligy 

p. Kirnová – informovala o prihláške vrhačských trénerov na Summite 19.-20.11.2021 v Talline, za 

SAZ tréneri pp. P.Pankuch a R. Oravec, schválený finančný príspevok od EA                                               

-informovala o problémoch s udeľovaním víz pre účastníkov Site visit v Oregone 7.-9.11.2021            

-informovala o povinnosti účasti zástupcov účastníckych krajín  na pracovnom stretnutí k projektu 

„Athletics 4 Health“ 29.-31.10. vo Varšave  

p. Blašková – žiada finančnú podporu na činnosť AZB vzhľadom na vysoké prenájmy 

p. Kollárovič – poukázal na nezáujem MŠVVaŠ SR zaradiť majstrovské súťaže pre stredné školy 

p. Gigac – pripomenul projekt atletiky SsAZ, vrátane školenia trénerov, súťaže pre najmladších 

žiakov 

p. Illéš – informoval o výcvikovom tábore vo Vysokých Tatrách pre kandidátov EYOF 2022, prizvaná 

E. Zapletalová motivovať mladých atlétov  

p. Filo – informoval o plánovanom školení rozhodcov pre EYOF, ak to umožní Covid situácia, tak ešte 

4.12.2021 v Bratislave školenie atletických  rozhodcov 1. a 2. stupňa  

p. Pupiš – predložil návrh na zaradenie pretekárov do VŠC Dukla Banská Bystrica a projekt podpory 

vrcholovej atletiky (5 reprezentantov), prípadne ďalší, ktorí nemajú finančné zabezpečenie možnosť 
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uchádzania sa o olympijské štipendium. Odporučil  poradie pre jednorazové štipendia zo SAUŠ pre 

atlétov - vysokoškolákov      

p. Mittermayer – informoval o možnej kolízii plánovaného termínu 18.-19.6.2022 v Banskej Bystrici 

ako generálka pred EYOF  (kolízia s futbalom)                                                                                                  

-informovalo pripomienkach p. Ozoráka k súťažiam SAZ, bude prizvaný na zasadnutie ŠTK SAZ  

U VI/12 VV SAZ schvaľuje pre  pracovníkov sekretariátu SAZ odmeny - 13. plat vyplatený 

v októbrovej výplate vzhľadom na náročnú atletickú sezónu . ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ                                                                                                   

U VII/12 VV SAZ schvaľuje projekt podpory vrcholovej atletiky, ktorí sa nedostali do podpory 

športových centier (NŠC, ŠCP, VŠC): D. Ledecká, M. Kučera, M. Weigertová, P. Dömötör a V. 

Kaňuchová. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

U VIII/12 VV SAZ schvaľuje predložený návrh zaradenia pretekárov do VČS Dukla Banská Bystrica a 

návrh zmluvných športovcov. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

U IX/12 Na základe oznámenia  kontrolóra  SAZ p. Jozefa Malíka, že sa ku dňu 31.10.2021 vzdáva zo 

zdravotných dôvodov funkcie kontrolóra SAZ, musel VV SAZ reagovať na vzniknutú situáciu. 

Z dôvodu, aby  SAZ nestratil oprávnenie prijímateľa verejných financií (v zmysle zákona o športe, ak 

národný športový zväz nemá kontrolóra, stráca štatút prijímateľa verejných financií), bolo 

navrhnuté rýchle zvolanie mimoriadneho VZ SAZ on line formou.   

VV SAZ hlasovaním per rollam 31.10.2021 rozhodol o zvolaní mimoriadneho  zasadnutia Valného 

zhromaždenia Slovenského atletického zväzu na stredu 17.11.2021 o 9.00. Zároveň bolo 

rozhodnuté, že mimoriadne  zasadnutie VZ SAZ sa uskutoční on-line formou.                                            

ZA hlasovalo  9 členov VV SAZ.  

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 24.11.2021 

Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický   

 

 




