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Zápisnica  z 15. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  19.1.2022 v Bratislave prezenčnou a on-line 

formou 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Pupiš, Kirnová,  Mittermayer, Gubrický, Malík, Baláž 

On-line:    pp. Asványi, Filo, Hanusová, Illéš, Kollárovič, Tóth, Blašková  

Ospravedlnení: pp. Mračnová, Gigac                                       

 

Úvodom pätnásteho zasadnutia VV SAZ  privítal  všetkých prítomných aj zúčastnených on-line formou 

p. Korčok na prvom zasadnutí v roku 2022. Na zasadnutie VV SAZ bol pozvaný p. Bielik, kde mu   

vedenie SAZ-u a VV SAZ oficiálne poďakovali  za odvedenú prácu v prospech atletiky  počas  

dlhoročného pôsobenia v pracovnom pomere na sekretariáte SAZ .   

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh – p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu a informácia o hospodárení  SAZ v roku 2021 – p. Gubrický 

3.  Predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 - pp. Korčok, Gubrický   

4.  Informácia o prolongácii členskej základne k 01.01.2022 a k 15.01.2022– p. Gubrický  

5.  Informácia o stave príprav H MSR v hale, V4, Elán mítingu + ďalších halových podujatí   

     – p. Mittermayer 

6.  Návrhy k Štruktúre súťaží SAZ -  p. Mittermayer    

7.  Návrh pracovnej verzie koncepcie reprezentácie na rok 2022 – p. Pupiš  

8.  Návrh pracovnej verzie koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku  2022 – p. Illéš 

9.  Informácia o zabezpečení účasti na HMS 2022, MS družstiev v chôdzi a ETC  – p. Pupiš  

10. Informácia o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2022, EYOF 2022 – pp.  

      Korčok, Asványi, Gubrický 

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

12. Predbežný návrh na konanie VZ SAZ v roku 2022  – p. Korčok  

13. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2022 – p. Kirnová  

14. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

16. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

14/1 a U I/14  splnené 

       

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 14. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      
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K bodu č. 2                                                                                                                                                  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a čerpaní rozpočtu k 18.1.2022 predloženú  

p. Gubrickým. Jednotlivé položky rozpočtu ešte nie sú definitívne, pretože stále prebieha 

dočerpávanie  finančných prostriedkov z roku 2021.  Zmluva s MŠVVaŠ síce umožňuje dočerpanie 

prostriedkov až do marca, avšak je predpoklad, že financie z roku 2021 budú dočerpané na prelome 

januára a februára. Následne by financovanie SAZ malo byť zabezpečené už v financií roku 2022. Po 

uzatvorení účtovníctva bude toto skontrolované účtovnými poradcami a bude vypracované  daňové 

priznanie. Bude snaha, aby bolo DP za rok 2021  podané v riadnom termíne a mohol tak prebehnúť 

aj audit a k termínu  konania VZ SAZ tak bude zabezpečené bezproblémové predloženie Výročnej 

správy SAZ.  

Zároveň bolo pre informáciu predložené neočistené hospodárenie Slovenskej atletiky s.r.o., 

s predpokladaným kladným hospodárskym výsledkom.  V priebehu mesiaca február budú vykonané 

závierkové účtovné operácie a bude vypracované daňové priznanie. Zároveň je plánovaná  ešte pred 

samotným auditom kontrola účtovníctva daňovými poradcami.      

p. Malík poukázal na nekoncepčné čerpanie v niektorých sekciách a potrebe zatriediť štruktúru 

čerpania významných podujatí. Pripomenul, že nedočerpaných 15 % na mládež v sume 42 000 € nie 

je nárokovateľných.  

p. Korčok  -  zdôvodnil navýšenie  čerpania oproti plánu  v prenájme haly Elán, ktorá bola vzhľadom 

k vzniknutej situácii poskytnutá k využívaniu atletických tréningov, rozpočet bol vždy po úpravách na 

VV SAZ schvaľovaný a upravovaný. Čerpanie financií v jednotlivých sekciách by malo byť v súlade 

s plánom aktivít stanovených na začiatku roka, s pravidelnými testovacími akciami, poradami. 

Rozpočet k predloženiu na VZ SAZ bude potrebné predložiť v upravenej štruktúre. 

p. Asványi – súhlasil, aby pridelené finančné prostriedky, ktoré vinou prijímateľa neboli včas 

v stanovenom termíne vyúčtované, „prepadli“ v prospech nového prerozdelenia rozpočtu SAZ    

U I/15 VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 18.1.2022 a ukladá pripraviť 

účtovnú závierku, daňové priznanie a audit SAZ k termínu 30.3.2022.   Z.: p. Gubrický  

U II/15 VV SAZ berie na vedomie predbežné hospodárenie Slovenská atletika s.r.o. za rok 2021 

a ukladá pripraviť účtovnú závierku, daňové priznanie a audit spoločnosti k termínu 30.3.2022.                                                                                                                   

K bodu č. 3                                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 predložený pp. Korčokom 

a Gubrickým. Finančné prostriedky na PUŠ od MŠVVaŠ SR pre rok 2022 sú v porovnateľnej výške  ako 

v roku 2021. Predstavujú sumu 2 963 885 €, čo je cca o 4000 € viac. Očakáva sa pridelenie finančných 

prostriedkov na usporiadanie niektorých tradičných významných podujatí SAZ. Celkový rozpočet 

predbežne vykazuje stratu v sume mínus 250 000 €. Jedná sa však o predbežný návrh rozpočtu 

a jednotlivé položky sa budú ešte upravovať v súlade s vyjasnením reálnych nákladov  (napr. 
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reprezentačných akcií a ďalších nákladových položiek). Vo finále musí byť  rozpočet SAZ vyrovnaný. 

Zvýšené nároky na rozpočet SAZ budú vyplývať aj z usporiadania EYOF 2022, podporných programov 

SAZ v oblasti klubov, mládeže, trénerov a podujatí, zvýšenia cien energií, reálnych nákladov na správu 

a prevádzku, zakúpenie reprezentačného oblečenia výprav na vrcholné podujatia, mzdové náklady, 

ap.   

p. Asványi – informoval o komunikácii s Ministerstvom financií SR za účelom finančnej analýzy 

nákladov, možnosť úpravy vyhlášky k daniam z nehnuteľností (kluby nie sú schopné platiť prenájmy,  

zvýšené ceny energií, zvážiť možnosti magistrátov miest podieľať sa na nákladoch pri správe 

športovísk), argumentovať počtom štartujúcich. 

 

p. Pupiš – poukázal na potrebu stanoviť si priority, brať do úvahy čo je v prospech SAZ, atletiky, 

prínosom v porovnaní s vynaloženými financiami (usporiadanie EYOF, level P-T-S, čo prináša 

zabezpečovanie školského športu – prenos zodpovednosti za zrušenú SAŠŠ na zväzy ap.) 

 

p. Korčok – pripomenul, že „všetko so všetkým súvisí“, zásluhou vysokej úrovne  P-T-S sa dostal jej 

program do vysielania STV, aj usporiadanie EYOF a ďalších atletických podujatí zvyšuje kredit SAZ. 

Zvyšuje sa konkurencia športov, náklady na činnosť a podujatia narastajú, preto je potrebné hľadať 

rezervy, možnosti úspor. 

 

p. Kollárovič – informoval o rokovaní predsedov OAZ a konsenze  prerozdeleniu financií: 19 000 € pre 

AZB, 31 000 € pre ZsAZ, 32 000 € pre SsAZ a 18 000 € pre VsAZ. Podporil myšlienku zachovať školský 

šport, ktorý je dôležitý pri identifikácii a podpore talentovaných atlétov (ako príklad objavenia 

talentov na školských M SR  - V. Forster, Z. Karafová a ďalší).  

 

p. Tóth – súhlasné stanovisko k stanoveniu priorít,  zodpovednosť Organizačných výborov podujatí  

                                                                                                                                                                                                         

U III/15 VV SAZ berie na vedomie predložený pracovný návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 a ukladá 

vedeniu SAZ dopracovať rozpočet a pripraviť ho k prijatiu k budúcemu VV SAZ.       T:  16.2.2022      

K bodu č. 4                                                                                                                                                             

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne k 01.01.2022 a k 15.01.2022  

predloženú p. Gubrickým. K 1.1.2022 bolo prolongovaných 15 648 členov v 195 kluboch SAZ. 

Následne k 15.1. sa zvýšil počet prolongovaných členov na 16 222 v 200 kluboch. Bol predložený 

prehľad počtu členov podľa roku narodenia – evidencia ročníkov narodenia od 1927  až 2019. Je 

predpoklad, že v priebehu sezóny bude členská základňa naďalej stúpať s uvoľňovaním covidových 

opatrení a možností trénovať a zúčastňovať sa na atletických podujatiach.  
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p. Filo – informoval o podaní odvolania p. Gavenčiaka, atletický klub Naša atletika prolongovala jeho 

zverencov, nie však jeho ako trénera.   

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav H MSR v hale, V4, Elán mítingu + ďalších 

halových podujatí   predloženú p. Mittermayerom. Príprava na halové podujatia v spolupráci s p. 

Drozdom pokračuje v súlade s aktuálnou vyhláškou, mládežnícke podujatie  pre atlétov U18 v režime 

OP (vrátane samotestov), Elán Míting v režime OTP.  Zatiaľ platí obmedzenie počtu účastníkov 

podujatia 100. Propozície budú aktualizované v súlade s platnou vyhláškou.  

p. Gubrický informoval o podanej požiadavke na výnimku v zmysle platných vyhlášok adresovanej na 

MŠVVaŠ , aby sa podujatia V4,  Elán míting a M SR dospelých mohli konať  bez obmedzení počtu 

účastníkov a v režime OTP.  

  

K bodu č. 6  

VV SAZ berie na vedomie návrh k Štruktúre súťaži SAZ o Dorasteneckej lige predložené  p. 

Mittermayerom. VV prijal záver, že súťaž sa v sezóne 2022 neuskutoční z dôvodu nie jednoznačného 

záujmu oslovených družstiev, nie úplne vhodne zvolených jesenných termínov a neistej pandemickej 

situácie. VV ukladá pracovnej komisii dopracovať k budúcej sezóne Súťažný poriadok Dorasteneckej 

ligy a nájsť vhodnejšie termíny kôl voči vrcholnému podujatiu, nastaviť systém súťaží v oblastiach ako 

postupovú súťaž k dorasteneckej lige. VV ukladá ŠTK zorganizovať kvalitný míting pre kategóriu 

dorastu v termíne prvého kola dorasteneckej ligy. 

K bodu č. 7                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie návrh pracovnej verzie koncepcie reprezentácie na rok 2022 a predbežnú 

kalkuláciu nákladov na reprezentáciu SAZ v roku 2022 predložené p. Pupišom. Vzhľadom k 

okolnostiam nebolo možné predložiť rozpočet nákladov na všetky podujatia EA a WA.  WA len cez 

víkend spustila Ranking pre MS v Oregone, EA pre ME v Mníchove ešte vôbec nie, chýbajú  pokyny 

k niektorým podujatiam pod patronátom EA. Podobne SAUŠ nemá schválený rozpočet a nevie 

identifikovať pravidlá účasti na SU v Číne a na AMS v cezpoľnom behu v Portugalsku. Bude tiež 

potrebné zadefinovať podmienky účasti výpravy SAZ na EYOF v Banskej Bystrici. V tejto fáze považuje 

za najdôležitejšie zadefinovať postupy smerom k HMS v Belehrade, MS družstiev v chôdzi v Muscate  

a na EP vo vrhoch v Leirii.  

K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie  návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku  2022 predloženej 

p. Illéšom. V TOP tíme mládeže SAZ 2022 je návrh na zaradenie 5 pretekárov do A skupiny, 8 atlétov 

do B skupiny a 8 do C skupiny. TOP team je určený pre pretekárov vo veku narodenia 2005 a starší, 

pričom ak niekto bude preradený do TOP MŠ, vypadne z podpory SAZ.  Bol predložený zoznam 69 



 

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 

atlétov ZPM A a 21 atlétov ZPM B s návrhom pridelenia financií na prípravu, resp. výstroj na základe 

splnenia limitov, výkonov  pre zaradenie do ZPM v roku 2021.  

p. Illéš taktiež predložil návrh financovanie ÚTM pre rok 2022 na základe získaných bodov z roku 

2021.   

p. Malík – poukázal na fakt, že pri kontrole údajov predložených ÚTM zo 42 útvarov malo len 10 

útvarov správne  uvedené hodnoty, na čo v minulosti boli navrhnuté sankcie.  

p. Korčok – poukázal na snahu SAZ a reprezentačných trénerov presadiť, aby čo najviac atlétov bolo 

zaradených do podpory z NŠC, VŠC a ŠCP napriek tomu sa vzhľadom na zmenu stratégie NŠC sa do 

strediska dostalo o polovicu menej atlétov ako doteraz.   

p. Asvánayi – požiadal o úpravu pridelených financií na prípravu G. Gajanovej vzhľadom na jej 

perspektívu (postup,  výkonnostné ciele, účastníčka OH), zabezpečenie pokrytia nákladov na prípravu 

 

U IV/15 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje návrh pridelenia financií pre pretekárov ZPM 

a ÚTM za predpokladu naplnenia príjmov rozpočtu SAZ. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.    

U V/15 VV SAZ   ukladá zaoberať sa pokrytím finančných prostriedkov na prípravu G. Gajanovej  

v záujme vytvorenia podmienok, aby mohla výkonnostne napredovať.  

                         T.: priebežne                                                               Z.: TK a KM SAZ, Pupiš, Illéš  

 

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení účasti na HMS 2022, MS družstiev v chôdzi 

a ETC predloženú p. Pupišom.  

HMS 18.-20.3. v Belehrade: momentálne má splnený limit k účasti 1 pretekár – J. Volko. Ďalšími 

kandidátkami k účasti sú: M. Weigertová/60 m, S. Škvarková/60 m prek., G. Gajanová/ 800 m. 

Zvažuje sa spôsob dopravy mikrobusom v záujme vyhnúť sa letiskám. Neočkovaní budú povinní 

absolvovať po príchode antigénové alebo PCR testy každých 48 hodín.  

MS družstiev c chôdzi 4.-5.3. v Muscate:  predbežné prihlášky boli pre 12 chodcov a 5 oficiálov. 

O nominácii sa rozhodne po M SR v chôdzi v hale 30.1. v Bratislave. Pred samotným podujatím je 

v pláne aklimatizačné sústredenie v Dubaji. Uvažuje sa o kombinovanej doprave letecky do Dubaja, 

a z Dubaja do Muscatu autobusom. Všetci účastníci majú povinnosť byť plne zaočkovaní proti 

Covidu. 

EP vo vrchoch 12.-13.3. v Leirii: predbežné prihlášky boli zaslané na 7 vrhačov a 3 oficiálov. P. 

Hanušovský požiadal SAZ  o zabezpečenie sústredenia pred podujatím v Monte Gordo pre 2 

oštepárov a 1 trénera, odkiaľ sa presunú na miesto EP. O konečnej nominácii sa rozhodne po H 

MSR.      
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K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 

2022, EYOF 2022 predloženú pp. Korčokom, Asványim a Gubrickým.  

  

22. ročník Banskobystrickej latky 15.2. : platí informácia ako bola predložená na decembrovom 

zasadnutí VV SAZ. Podujatie má štatút WA Indoor Tour Silver, je prísľub  účasti  viacerých   

skokanských  hviezd, vrátane medailistky z OH v Tokiu. Ak naplní prísľub austrálska reprezentantka, 

počet zúčastnených krajín v doterajšej histórii podujatia bude 47. Zatiaľ platia obmedzenia kapacity 

a počtu divákov.      

Dudinská 50-ka  23.4.2022: Uskutočňujú sa rokovania k zabezpečeniu usporiadania. 

Spoluorganizátorom usporiadateľa SAZ bude mesto Dudince. Viacero krajín plánuje usporiadať svoje 

Majstrovstvá v chôdzi na tomto podujatí. V priebehu nasledujúceho týždňa sa uskutoční ďalšie 

z pracovných stretnutí.    

P-T-S 9.6. (10.6.)  v Šamoríne:  pokračujú rokovania so zainteresovanými stranami a zástupcami x-

bionics. Hod kladivom bude  zaradený do programu, avšak vzhľadom k tomu, že v nasledujúcom 

týždni sa uskutoční futbalový zápas a z dôvodu možnosti, že by sa nestihol dať do pôvodného stavu 

poškodený trávnik, plánuje sa, že hod kladivom sa uskutoční deň pred podujatím v Trnave.   

EYOF 2022 v Banskej Bystrici:  Uskutočňujú sa pravidelné on-line porady. P. Costin navrhla úpravu  

časového programu. Je pripravená zmluva na podpis so SAZ k usporiadaniu EYOF a upresnenia 

kompetencií. Platí stanovený termín naplánovanej obhliadky športovísk ku kandidatúre ME U18 

v 2024, ktorá sa uskutoční 16.-17.2. Banskej Bystrici.       

 

 K bodu č. 11 

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

predloženú p. Gubrickým.  

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

a Dubnici nad Váhom. Výstavba štadiónov pokračuje v Žiline, Humennom, Spišskej Novej Vsi, 

Považskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Krupine, Dolnom Kubíne, Moldave nad Bodvou, Banskej Bystrici 

(UMB), Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Lučenci. 

Verejné obstarávanie sa pripravuje v Nitre - hľadanie riešení s VÚC a nový rozpočet, v Nových 

Zámkoch prebieha VO, nezmenená situácia je vo Zvolene, Malackách, vo Svite. Zatiaľ sú ohrozené 3 

projekty, u ktorých nebol podpísaný dodatok k zmluve. Je potrebné uskutočniť opätovné stretnutia 

so snahou  zvrátiť nepriaznivú situáciu. Naďalej pokračuje komunikácia SAZ s realizátormi projektu.  
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K bodu č. 12                                                                                                                                                                 

VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh na konanie VZ SAZ v roku 2022  predložený p. 

Korčokom.  Pokiaľ to umožnia protipandemické opatrenia,  návrh uskutočnenia výročnej  schôdze 

prezenčne je na 30. apríla 2022.                                                                                                                                                          

K bodu č. 13  

VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  o záväzných termínoch WA a EA v roku 2022  p. 

Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: *21.1. možnosť zakúpenia vstupeniek na MS v Oregone 

pred spustením oficiálneho predaja,  *27.1. záverečné prihlášky EPM klubov v cezpoľnom behu 

v Oeiras, * 31.1. predložiť analýzu výsledkov 1. časti projektu Erasmu „Athletics 4 Health“, 

*31.1. zaslať žiadosť na WA v prípade upgradu National Permit World Ranking E kategórie, *1.2. 

zaslať na WA on-line formulár na schválenie dresov SAZ na podujatia WA 2022,  * 10.2. prihláška na 

seminár pre „Manažérov komunikácie“, ktorý sa uskutoční 30.3.-1.4. v Mníchove, *10.2. predložiť 

nomináciu a podklady na SAUŠ k AMS v cezpoľnom behu /POR, *14.2. záverečné prihlášky na  MS 

družstiev v chôdzi 4.-5.3.2022 v Muscate/Omán, * 21.2.  zaslanie prihlášky na „Young Leaders 

Forum“, ktoré sa koná 17.- 22.8. v Mníchove,  *2.3. záverečné prihlášky na EP vo vrhoch 

v Leirri/POR,  * 7.3. záverečné prihlášky na HMS 18.-20.3.2022 v Belehrade/SRB. Ďalšie termíny 

v predloženom materiáli.    

 

K bodu č. 14                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila – k dnešnému zasadnutiu nie sú predložené návrhy 

Smerníc SAZ. 

K bodu č. 15                                                                                                                                                          

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

SAZ: * PERUN o.z Bratislava (PERUN) a * MARAS team Prešov (MARAS). Uvedené kluby vykazujú 

činnosť, avšak nemajú vo svojich  stanovách uvedenú podporu a rozvoj atletiky. Po preverení súladu 

stanov týchto klubov so Stanovami SAZ bude rozhodnuté o prijatí do SAZ na nasledujúcom 

zasadnutí VV SAZ.   

1/15 VV SAZ ukladá preveriť splnenie podmienok kandidátov na nových členov SAZ 

                                                     T.: 16.2.      Z.: p. Gubrický                                                                                            

K bodu č. 16 Rôzne 

p. Filo – informoval o pripravovanom školení rozhodcov v spolupráci s p. Kalabusom za SsAZ a p. 

Hanusovou za VsAZ 

p. Illéš – informoval o zámere princípov prerozdelenia 15% pre mládež  
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p. Korčok – pripomenul, že je na zodpovednosti nás všetkých zabezpečiť dobre pripravený rozpočet, 

brať do úvahy aj prerozdelenie 300 000 € na dovybavenie štadiónov    

p. Kollárovič – informoval o účasti na seminári pre skoky, prednášatelia pp. Piaček, Ruffíni, Ľ. Benko 

predniesli hodnotné príspevky, uskutočnilo sa aj testovanie, celé podujatia pozitívne hodnotené            

- informoval o zámere usporiadať halové Majstrovstvá VsAZ v Nyiregyhádze, vzhľadom na bližšiu 

vzdialenosť, menšie obmedzenia účasti a požiadal o možnosť čerpania príspevku od SAZ na činnosť 

VsAZ na toto podujatie (VV SAZ súhlasí)   

p. Blašková – informovala o nadchádzajúcom zasadnutí VV AZB, kde bude predmetom rokovania aj 

usporiadanie halových  M AZB    

p. Hanusová – informovala o osobnej situácii, od februára odchádza do dôchodku, po absolvovaní 

liečebného pobytu po operácii bude mať viac času  od marca venovať sa atletike                                           

- informovala o aktuálnej situácii ohľadom výstavby štadióna v Košiciach – mesto KE nepovažuje 

výstavbu za vhodnú, nedostatok parkovacích miest v okolí  

p. Asványi – poukázal na potrebné rozhodnutia ohľadom jednotlivých podujatí SAZ 2022,  vrátane 

P-T-S mítingu a optimálnych nákladov, potrené rozhodnúť o formáte Bežeckej ligy 2022   

p. Mittermayer - informoval o požiadavke usporiadania halových M SR veteránov 30.1. v Bratislave 

pred Elán mítingom a o požiadavke BFC Banská Bystrica usporiadať h M SR v chôdzi náhradný 

termín 11.2.    

p. Baláž – informoval o úspešnom absolvovaní skúšok 17.12. na funkciu kontrolóra SAZ (VV SAZ 

gratuluje) 

p. Gubrický – informoval o spornom bode v návrhu  Zmluvy medzi MŠ VVaŠ SR a SAZ, ktorý je nad 

rámec Zákona o športe (štatutári klubov, členovia SAZ čo majú živnosť, nemôžu fakturovať služby 

SAZ-u)   

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 15. alebo 16. februára 2022. 

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

 

 




