
 

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU 

 

Termín konania:     17. novembra 2021 / streda / začiatok  9:00 hod. 

Miesto:     online formou 

Pozvaní oprávnení delegáti: 86 

Prítomní delegáti:    viď prezenčná listina z jednotlivých hlasovaní 

 

 

Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické opatrenia sa rokovanie Mimoriadneho 

Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu uskutočnilo online formou 

prostredníctvom telekomunikačných zariadení. 

1. Otvorenie Mimoriadneho VZ SAZ  

Mimoriadne Valné zhromaždenie prebiehalo online formou pripojením sa na link, ktorý bol 

zaslaný nahláseným delegátom a hosťom Mimoriadneho VZ SAZ. Pred samotným začiatkom 

rokovania generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický privítal všetkých pripojených 

a informoval ich, že v prípade, ak by potrebovali technickú asistenciu, aby sa obrátili na p. Jána 

Döményho, ktorý mal riešiť prípadné technické problémy. Následne odovzdal slovo 

prezidentovi SAZ Petrovi Korčokovi, ktorý tiež privítal všetkých delegátov a hostí 

Mimoriadneho VZ SAZ, poznamenal, že stretnutie bude prebiehať netradičnou online formou 

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a zdôraznil, že Mimoriadne VZ SAZ sa koná kvôli 

dôležitému bodu a to voľbe nového kontrolóra SAZ, keďže p. Malík sa vzdal ku dňu 31. 10. 

2021 svojej funkcie zo zdravotných dôvodov.   

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický na úvod spresnil technické záležitosti 

týkajúce sa orientácie na web stránke prenosu Mimoriadneho VZ SAZ a informoval 

o oficiálnom komunikačnom kanáli, kde bude možné zo strany delegátov písať návrhy, 

pripomienky a otázky, a tiež o priebehu riešenia prípadných technických problémov počas 

samotného hlasovania.  



 

Na začiatku rokovania bolo pripojených a účastných 73 z 86 delegátov s právom hlasovať, a tak 

predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický konštatoval, že Mimoriadne VZ SAZ 

je uznášaniaschopné. 

2. Schválenie Rokovacieho poriadku Mimoriadneho VZ SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický prešiel v zmysle rokovacích 

materiálov, ktoré boli podľa zákona zverejnené na webe SAZ a na informačnom systéme športu, 

k jednotlivým bodom Mimoriadneho VZ SAZ. V zmysle návrhu programu bol ako 1. bod 

schválenie rokovacieho poriadku dnešného Mimoriadneho VZ SAZ. Predsedajúci vyzval 

delegátov s tým, že ak majú otázku, pripomienku, návrh na doplnenie, môžu ich napísať 

na príslušný komunikačný kanál na web stránke. Keďže nebol prednesený žiadny doplňujúci 

návrh, pristúpilo sa k hlasovaniu o schválení Rokovacieho poriadku Mimoriadneho VZ SAZ. 

Hlasovanie o schválení Rokovacieho poriadku Mimoriadneho VZ SAZ.  

Prítomných: 73 delegátov      Za: 70 delegátov     Proti: 0 delegátov         Zdržali sa: 3 delegáti 

Rokovací poriadok Mimoriadneho VZ SAZ bol týmto schválený.  

3. Schválenie programu Mimoriadneho VZ SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický vyzval delegátov s tým, že ak majú 

otázku, pripomienku, návrh na doplnenie, môžu ich napísať na príslušný komunikačný kanál 

na web stránke. Keďže nebol prednesený žiadny doplňujúci návrh, predsedajúci Mimoriadneho 

VZ SAZ Vladimír Gubrický vyzval delegátov na hlasovanie k schváleniu programu 

Mimoriadneho VZ SAZ, ktorý zahrňoval nasledovné body: 

1. Otvorenie Mimoriadneho VZ SAZ 

2. Schválenie Rokovacieho poriadku Mimoriadneho VZ SAZ 

3. Schválenie programu Mimoriadneho VZ SAZ 

4. Voľba pracovných komisií Mimoriadneho VZ SAZ 

5. Správa prezidenta SAZ 

6. Schválenie Volebného poriadku Mimoriadneho VZ SAZ 

7. Voľba kontrolóra SAZ 



 

8. Návrh na uznesenie Mimoriadneho VZ SAZ 

Hlasovanie o schválení Programu Mimoriadneho VZ SAZ.  

Prítomných: 73 delegátov   Za: 72 delegátov     Proti: 0 delegátov     Zdržali sa: 1 delegát 

Program Mimoriadneho VZ SAZ bol týmto schválený. 

4. Voľba pracovných komisií Mimoriadneho VZ SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický prešiel podľa programu k voľbe 

pracovných komisií a informoval, že tak ako je zvykom, budú pracovať dve komisie. Novinkou 

je, že predsedovia týchto komisií budú prítomný fyzicky vo vysielacích priestoroch 

Mimoriadneho VZ SAZ, ostatní členovia komisií boli upovedomení a prevádzajú dozor online 

a následne potvrdia svojimi podpismi zápisy jednotlivých komisií.  

Schvaľovanie Návrhovej komisie Mimoriadneho VZ SAZ v zložení: Peter Filo (predseda), 

členovia Dag Bělák (za AZB), Miroslav Illéš (za ZsAZ), Katarína Zboranová (za SsAZ), Marcel 

Nemec (za VsAZ). 

Prítomných: 74  delegátov    Za: 70 delegátov    Proti: 2 delegáti      Zdržalo sa: 2 delegáti 

Týmto bola Návrhová komisia Mimoriadneho VZ SAZ schválená. 

Ďalej nasledovalo schvaľovanie Mandátovo-volebnej komisie Mimoriadneho VZ SAZ 

v zložení: Vladimír Gubrický (predseda), členovia Tomáš Benko (za AZB), Matúš Kompas 

(za ZsAZ), Roman Coma (za SsAZ), Marek Lučka (za VsAZ). 

Prítomných: 75 delegátov   Za: 72 delegátov   Proti: 2 delegáti        Zdržali sa: 1 delegát 

Týmto bola Mandátovo-volebná komisia Mimoriadneho VZ SAZ schválená. 

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický oznámil, že dnešné Mimoriadne VZ 

SAZ berie na vedomie Vladimíra Gubrického, ako predsedajúceho Mimoriadneho VZ SAZ, 

Ivanu Brinzovú a Ivetu Putalovú ako zapisovateľky Mimoriadneho VZ SAZ. Ďalej informoval 

o prítomnosti p. Zuzany Zajíčkovej, ktorá bola menovaná ako pozorovateľ z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby dozerala na celý priebeh Mimoriadneho VZ SAZ 

a na voľbu Kontrolóra SAZ. 



 

5. Správa prezidenta SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický odovzdal slovo prezidentovi SAZ 

Petrovi Korčokovi, ktorý poďakoval v mene celej atletickej komunity p. Jozefovi Malíkovi 

za jeho odvedenú celoživotnú prácu, skúsenosti a vedomosti, ktoré venoval atletike v rôznych 

riadiacich pozíciách. Ďalej zdôraznil, že veľmi si jeho prácu váži a ocenil jeho svedomité 

a poctivé dozeranie na činnosti v SAZ v posledných šiestich rokoch na pozícii kontrolóra SAZ.  

Následne pokračoval v zhodnotení olympijského roka a atletického snaženia, ktoré posledných 

5 rokov smerovalo hlavne k tomu, aby sa uspelo na OH v Tokiu, pričom podotkol, že sa tieto 

ambície úplne nenaplnili, v porovnaní s predchádzajúcimi OH v Rio de Janeiro. Poukázal na to, 

že je potrebné vedieť sa do budúcnosti postarať o športovcov, ktorí dokážu rozvinúť svoju 

mieru talentu a nominovať sa na OH, aby mohli dosahovať čo najväčšie úspechy.  

Napriek tomu zhodnotil tohtoročnú sezónu celkovo ako úspešnú, aj vďaka výsledku Jána 

Volka, ktorý ziskom bronzu skompletizoval svoju medailovú zbierku na ME v hale, Emme 

Zapletalovej, ktorá triumfovala ME do 23 rokov a stala sa aj Atlétkou roka 2021 a Viktórii 

Forster, ktorá dosiahla dve finálové umiestnenia na MS do 20 rokov. 

Poďakoval športovcom a trénerom, ktorí túto sezónu reprezentovali Slovensko, a tiež aj tým, 

ktorí v tomto roku ukončili svoju aktívnu činnosť, konkrétne Matejovi Tóthovi, Ivete Putalovej 

a Lucii Vadlejch za reprezentáciu Slovenska a SAZ. 

Ďalej prezident SAZ Peter Korčok spomenul dôležitý projekt rekonštrukcie a výstavby 

atletických štadiónov, ktoré vďaka tomuto projektu na Slovensku pribúdajú a zdôraznil, že verí, 

že ide o správny impulz, ktorý slovenskej atletike pomôže. V tomto roku pribudol štadión 

v mestách Banská Bystrica, Čadca a Martin. Za štadión v Banskej Bystrici poďakoval 

Ministerstvu obrany SR, že sa podarilo vybudovať národný atletický štadión, ktorý by mal 

pomôcť pri organizácii významných európskych podujatí, pretože okrem budúcoročného 

EYOF-u stále kandidujeme aj na ME dorastencov v roku 2024. Prezident SAZ ďalej 

informoval, že v priebehu budúceho roka by mali postupne pribudnúť aj ďalšie atletické 

štadióny, o ktorých SAZ pravidelne informuje na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach 

prostredníctvom článkov Gabriela Bogdányiho a videí Mária Porubca. Aktuálne napreduje 



 

výstavba štadiónov v Považskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej Vsi, Humennom, 

Žiline, Košiciach, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Krupine, Nitre a Piešťanoch. Celkovo 

by tak na Slovensku malo byť už 26 štadiónov so 400 metrovým oválom vo viacerých mestách, 

čo vytvorí podmienky na realizovanie atletických súťaží a dôstojnejšie podmienky pre atlétov.  

Peter Korčok pokračoval informáciou o kontrole z NKÚ, ktorá bola na SAZ 4 mesiace 

a kontrolovala spôsob využitia príspevku uznanému športu pre NŠZ, pričom podobná kontrola 

bola spolu na štyroch NŠZ. Kontroloval sa aj vnútorný kontrolný systém a nastavenie riadiacich 

a kontrolných mechanizmov využívaných financií v rámci SAZ. Prezident Peter Korčok 

poďakoval generálnemu sekretárovi Vladimírovi Gubrickému a celému kolektívu sekretariátu 

SAZ, že kontrolu popri iných činnostiach zvládli a momentálne je SAZ vo fáze prejednávania 

záverečnej správy NKÚ, ktorá je z jeho pohľadu pre SAZ naozaj priaznivá a máme v nej len 

niektoré odporúčania, ktoré budeme postupne aplikovať.  

Ďalej informoval o pripravovanej termínovej listine halovej sezóny, ktorá už je zverejnená, 

no uvidí sa, čo pandemická situácia v Slovenskej republike dovolí pri jej realizácii. Taktiež verí, 

že sa podarí zabezpečiť tréningovú činnosť v hale, ktorú chceme maximálne využívať 

pre atletiku. 

Na záver Peter Korčok zhodnotil, že budúci rok bude mimoriadne náročný pre vrcholových 

atlétov a čakajú nás MS a ME v atletike, halové MS, ME dorastu a budeme organizovať EYOF 

v Banskej Bystrici. Prezident SAZ však verí, že sa dokážeme na tieto podujatia dôstojne 

pripraviť a budúci rok bude pre slovenskú atletiku úspešný.  

6. Schválenie Volebného poriadku Mimoriadneho VZ SAZ  

Prezident SAZ Peter Korčok odovzdal slovo predsedajúcemu Mimoriadneho VZ SAZ 

Vladimírovi Gubrickému, ktorý informoval, ako bude prebiehať hlasovanie pri voľbe 

kontrolóra SAZ, ktoré je tajné, pričom počet delegátov, ktorí boli prítomní pri jednotlivých 

hlasovaniach, je samostatne dokumentovaný ku každému z nich. Ďalej pokračoval podľa 

programu a pristúpil k schváleniu Volebného poriadku Mimoriadneho VZ SAZ. Od delegátov 

na výzvu predsedajúceho Mimoriadneho VZ SAZ neprišli žiadne pripomienky ani návrhy. 

 



 

Hlasovanie o schvaľovaní Volebného poriadku Mimoriadneho VZ SAZ. 

Prítomných:  76 delegátov    Za: 73 delegátov    Proti: 1 delegát      Zdržali sa: 2 delegáti 

Volebný poriadok Mimoriadneho VZ SAZ bol týmto schválený. 

7. Voľba kontrolóra SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický skonštatoval v mene Mandátovo-

volebnej komisie Mimoriadneho VZ SAZ, že na Mimoriadne VZ SAZ bolo pozvaných 86 

oprávnených delegátov s právom hlasovať. Na funkciu kontrolóra SAZ sa prihlásili dvaja 

kandidáti, a to Marek Baláž (návrh ZsAZ) a Alexander Čakloš (návrh AK Spartak Dubnica nad 

Váhom), ktorí predložili potrebné doklady, čím spĺňajú kritériá, ktoré určuje Zákon o športe na 

kandidatúru na funkciu kontrolóra SAZ. 

Hlasovanie o voľbe kontrolóra SAZ. 

Prítomných:  76 oprávnených delegátov 

Za Mareka Baláža: 59 delegátov. 

Za Alexandra Čakloša: 13 delegátov. 

Zdržali sa: 4 delegáti 

Za kontrolóra SAZ na obdobie nasledujúcich 5 rokov bol zvolený kandidát Marek Baláž. 

8. Návrh na uznesenie Mimoriadneho VZ SAZ  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický odovzdal slovo predsedovi návrhovej 

komisie Mimoriadneho VZ SAZ Petrovi Filovi,  ktorý delegátom predstavil návrh na Uznesenie 

Mimoriadneho VZ SAZ konaného online formou dňa 17. 11. 2021. 

Následne Peter Filo odovzdal slovo predsedajúcemu Mimoriadneho VZ SAZ Vladimírovi 

Gubrickému, ktorý vyzval delegátov ku schvaľovaniu predloženého návrhu uznesenia 

Mimoriadneho VZ SAZ. 

Hlasovanie o schválení predloženého Uznesenia Mimoriadneho VZ SAZ. 

Prítomných:  76 delegátov    Za: 70 delegátov    Proti: 0  delegátov   Zdržali sa: 6 delegáti 



 

Uznesenie Mimoriadneho VZ SAZ bolo týmto schválené. 

 

9. Záver  

Predsedajúci Mimoriadneho VZ SAZ Vladimír Gubrický sa poďakoval delegátom za účasť na 

Mimoriadnom VZ SAZ a odovzdal slovo prezidentovi SAZ Petrovi Korčokovi, ktorý zhodnotil 

priebeh Mimoriadneho VZ SAZ, ako aj novú skúsenosť s online formou jeho realizovania. 

Následne pogratuloval p. Marekovi Balážovi ku zvoleniu na funkciu kontrolóra SAZ a poprial 

mu, aby prácu vykonával čo najsvedomitejšie, a aby sa mu v práci darilo. Na záver prezident 

SAZ Peter Korčok poprial všetkým pekný sviatočný deň a poďakoval sa za účasť. 

 

Zapísali: 

Ivana Brinzová 

Iveta Putalová 

 

Overil: 

Peter Filo 


