
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu  
konaného dňa 30.4.2022 v Banskej Bystrici 

 

Termín konania:   30. apríla 2022 / sobota / začiatok 10:00 hod. 

Miesto:    Banská Bystrica 

Pozvaní delegáti:   86 

Prítomní delegáti:   66 (viď. príloha - Prezenčná listina) 

Program: 

1. Otvorenie VZ SAZ 

2. Oceňovanie osobností 

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 2021. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Slovenská 
atletika s.r.o. v roku 2021. Výročná správa SAZ za rok 2021. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2022. 

8. Správa o činnosti kontrolóra SAZ 

9. Správa reprezentačného trénera SAZ 

10. Správa o činnosti 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. Logo SAZ 

16. Obed 

17. Diskusia 

18. Voľba člena Výkonného výboru SAZ 

19. Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii 

20. Návrh na uznesenie VZ SAZ 

21. Záver 

 
 
 



K bodu č. 1: Otvorenie VZ SAZ 
 
Na úvod VZ SAZ privítal prezident SAZ p. Peter Korčok prítomných delegátov, hostí a tiež aj čestného 
prezidenta SOŠV pána Františka Chmelára. Oznámil, že predsedajúcim VZ SAZ bude Vladimír Gubrický. 
Následne sa prešlo k nasledujúcemu bodu programu, ktorým bolo oceňovanie osobností. p. Gubrický 
vyzval p. Korčoka a p. Chmelára, aby odovzdali výročné ocenenia SOŠV. 
 
K bodu č. 2: Oceňovanie osobností 
 
Čestný prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) František Chmelár 
s prezidentom SAZ a viceprezidentom SOŠV Petrom Korčokom na VZ odovzdali ocenenia SOŠV za rok 
2020 (navrhoval ich SAZ) nasledujúcim osobnostiam z atletického hnutia: 
 
Bronzový odznak SOŠV: 
Naďa Bendová  - ocenenie prevzal p. A. Benda 
Jozef Hanušovský – ocenenie prevzal p. R. Benčík 
Róbert Kresťanko  
Roman Benčík 
  
Medaila SOŠV:  
Libor Charfreitag ml. (nebol prítomný) 
Jozef Kucej (nebol prítomný) 
Ján Záhončík 
 
Čestné uznanie SOŠV:  
Štefan Straňovský  
Peter Straňovský – ocenenie prevzal Š. Straňovský 
Štefan Mereš 
Kamil Nosian 
Vladislav Vovčko  
Alexander Bezkrovnyj (nebol prítomný) 
Vladimír Handl (nebol prítomný) 
Kazimír Hunčík (nebol prítomný) 
Ladislav Potočný (nebol prítomný) 
 
Peter Korčok na záver ocenil „Poďakovaním SAZ“ Františka Chmelára. p. Chmelár je osobnosťou, ktorá 
výraznou mierou formovala rozvoj športu od vzniku samostatného Slovenska. Vďaka svojmu veľkému 
prehľadu a nadhľadu v oblasti športu je pre neho inšpiráciou v práci. V mene SAZ poďakoval p. 
Chmelárovi  za podporu atletiky. 
 
K bodu č. 3: Schválenie Rokovacieho a Volebného poriadku VZ SAZ 
 
Predsedajúci VZ SAZ p. Gubrický skonštatoval, že z pozvaných 86 delegátov je prítomných 66, a teda 
VZ SAZ je uznášaniaschopné. Následne prešiel v zmysle rokovacích materiálov, ktoré boli podľa zákona 
zverejnené na webe SAZ a na informačnom systéme športu, k 3. bodu programu. Predsedajúci vyzval 
delegátov, že v prípade, ak majú pripomienky, či návrhy na doplnenie k Rokovaciemu a Volebnému 
poriadku, môžu sa prihlásiť o slovo. Keďže nebol prednesený žiadny doplňujúci návrh, pristúpilo sa k 
hlasovaniu o schválení Rokovacieho a Volebného poriadku VZ SAZ. 
 
Hlasovanie o schválení Rokovacieho a Volebného poriadku VZ SAZ: 
Za: 66 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 



Rokovací a Volebný poriadok VZ SAZ boli týmto schválené. 
 
K bodu č. 4: Schválenie programu VZ SAZ 
 
Nasledoval bod č. 4 - Schválenie programu VZ SAZ, a keďže nebol prednesený žiadny doplňujúci návrh, 
predsedajúci VZ SAZ p. Gubrický vyzval delegátov na hlasovanie k schváleniu programu VZ SAZ, ktorý 
zahrňoval nasledovné body: 
 
1. Otvorenie VZ SAZ 

2. Oceňovanie osobností 

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 2021. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Slovenská 

atletika s.r.o. v roku 2021. Výročná správa SAZ za rok 2021. Informácia o rozpočte SAZ na rok 2022. 

8. Správa o činnosti kontrolóra SAZ 

9. Správa reprezentačného trénera SAZ 

10. Správa o činnosti 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. Logo SAZ 

16. Obed 

17. Diskusia 

18. Voľba člena Výkonného výboru SAZ 

19. Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii 

20. Návrh na uznesenie VZ SAZ 

21. Záver 

 
Hlasovanie o schválení Programu VZ SAZ: 
Za: 66 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
Program VZ SAZ bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu č. 5: Voľba pracovných komisií VZ SAZ 
 
Nasledovala voľba pracovných komisií VZ SAZ a ako informoval p. Gubrický, podľa rokovacieho 
poriadku budú pracovať dve pracovné skupiny – volebná a návrhová komisia. Návrhová komisia bola 
po konzultácii s predsedami oblastí navrhnutá v zložení: pp. P. Filo za VV SAZ, D. Bělák za AZB, P. Buc 
za VsAZ, J. Chrenová za SsAZ a M. Giraltoš za ZsAZ.  
 
Hlasovanie o voľbe pracovných komisií VZ SAZ – návrhová komisia: 
Za: 66 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
Druhou komisiou, o ktorej sa rozhodovalo bola mandátovo-volebná komisia v zložení: pp. V. Gubrický 
za VV SAZ, T. Benko za AZB, M. Kompas za ZsAZ, R. Coma za SsAZ a M. Lučka za VsAZ. 



 
Hlasovanie o voľbe pracovných komisií VZ SAZ – mandátovo-volebná komisia: 
Za: 66 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
Návrhová a mandátovo-volebná komisia boli týmto zvolené za pracovné komisie VZ SAZ. 
 
K bodu č. 6: Výročná správa prezidenta SAZ 
 
p. Korčok požiadal na úvod prítomných hostí, aby si minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí nás od 
posledného VZ navždy opustili. 
p. Korčok ďalej pokračoval správou, v ktorej skonštatoval, že po náročnom roku 2020, ktorý výrazne 
ovplyvnila pandémia koronavírusu, nás čakal pre šport priaznivejší, ale rovnako náročný rok 2021. 
Minulý rok charakterizovalo množstvo opatrení, posúvanie podujatí, očkovanie pomáhajúce prekonať 
pandémiu prinieslo nádej, že sa vrátime do života spred pandémie. Realitou však bola neistota a chaos 
v nariadeniach a ich praktickej realizácii, čo komplikovalo nielen náš športový ale aj bežný - civilný život. 
Naši atléti absolvovali všetky medzinárodné vrcholné podujatia a my sme sa maximálne snažili 
organizovať domáce podujatia na čo najlepšej úrovni. Informoval, že o výsledkoch v roku 2021 a 
bilancovaní sezóny podal správu na Mimoriadnom VZ SAZ, ktoré sa konalo v novembri, na ktorom bol 
zároveň zvolený nový kontrolór SAZ, Marek Baláž, ktorý nahradil nášho dlhoročného kolegu pána 
Jozefa Malíka. 
 
p. Korčok následne poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na posúvaní Slovenskej atletiky vpred, a ktorí 
to robia so zanietením a s láskou ku kráľovnej športov. Ďakoval aj všetkým kolegom z Výkonného 
výboru (z ktorých boli všetci prítomní, menovite viceprezidentovi L. Asványimu, ďalej M. Pupišovi, R. 
Mittermayerovi, S. Hanusovej, P. Filovi, A. Kirnovej, M. Tóthovi, Z. Kolarovičovi), ďalej poďakoval aj J. 
Gigacovi a D. Blaškovej, predsedom oblastných atletických zväzov, členom všetkých komisií, 
sekretariátu na čele s generálnym sekretárom V. Gubrickým, reprezentačným trénerom (M. Pupišovi, 
M. Illéšovi, M. Laurenčíkovi, M. Lučkovi ako aj sekčným trénerom), rozhodcom či funkcionárom, ako aj 
zamestnancom zo stredísk vrcholového športu – DUKLA, NŠC a SCP, kolegom z SOŠV, pedagógom z 
Univerzít (prof. I. Čillíkovi, E. Laczovi), či ministerstva školstva, s ktorými prichádzame pracovne do 
kontaktu. Pokračoval, že jeden kolega nám tu dnes chýba, dlhoročný člen VV, predseda oblasti, 
predseda komisie mládeže či reprezentačný tréner: Martin Illéš. Priateľ, odborník v športe a významný 
funkcionár. Opustil nás nečakane a stále sa snažíme s tým vyrovnať. Som rád, že som mal možnosť ho 
poznať a spolupracovať s ním… Česť jeho pamiatke! 
 
p. Korčok ďalej informoval, že o výsledkoch našich športovcov hovoril vo svojej správe na 
Mimoriadnom VZ v novembri a odvtedy prebehlo úspešne zvládnuté vyhlásenie ankety Atléta roka 
2021, v ktorej po dlhšom čase kraľovala žena. Emma Zapletalová zvíťazila v ankete pred Jánom Volkom 
a Matejom Tóthom, prekvapením roka bola Viktória Forster a veteránom roka Milan Beliansky. Medzi 
trénermi boli v ankete najúspešnejší Peter Žňava, Matej Spišiak a Naďa Bendová s Róbertom 
Kresťankom. V ankete Slovenského športovca roka 2021 sa Emma Zapletalová umiestnila na slušnom 
13. mieste. 
 
V tohtoročnej sezóne príjemne prekvapila hlavne Viktória Forster, ktorá sa na HMS v Belehrade 
prebojovala do semifinále, na významných podujatiach slušne obstáli aj chodci na MS družstiev 
v ománskom Muscate – Miroslav Úradník a Tomáš Mencel, ktorí zhodne obsadili 17. miesto na 35 km 
v chôdzi mužov resp. 10 km v chôdzi juniorov. 
 
Zorganizovali sme kompletnú halovú atletickú sezónu (riaditeľom pretekov M-SR v hale bol Marco 
Adrian Drozda), zvládli sme aj medzinárodné halové podujatie Elán míting, Banskobystrickú latku – 
podujatie so strieborným štatútom svetových halových podujatí (na čele OV s Ľubomírom Roškom, 
Alfonzom Juckom), po ročnej prestávke bol zorganizovaný aj ČSOB Bratislavský maratón, veľké masové 



podujatie, ktoré pomáha popularizovať atletiku, ďalej 23.04.2022 Dudinskú päťdesiatku, podujatie so 
zlatým štatútom svetových chodeckých podujatí – jedno zo 6-tich na svete, poďakovanie patrí Júliusovi 
Korčokovi. Športovci na tomto podujatí dosiahli vynikajúce výsledky. Nasledujúci deň sa zúčastnil 
školských MS v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese – riaditeľom podujatia bol Roman Králik. 
Pripravujeme 57. ročník mítingu P-T-S so štatútom strieborného podujatia svetovej atletiky, ktorého 
riaditeľom bude už po 7. rok Vladimír Gubrický, rovnako aj EYOF v Banskej Bystrici – najvýznamnejšie 
podujatie na Slovensku v tomto roku, ktoré sa bude konať 24.-30.07.2022 a atletická časť bude pod 
taktovkou Vladimíra Gubrického a Jána Döménya, za EYOF Martina Škarbu, taktiež aj Ivana Čillíka, 
Mariána Kalabusa, Jána Koštiala, Zuzany Costin, ktorí pomáhajú s prípravou rozhodcov. Ide o veľké 
podujatie, aké sme na Slovensku ešte neorganizovali. 
 
p. Korčok ďalej informoval o pracovaní aj na ďalších projektoch, podujatiach, ako sú 100. ročník MMM 
– s prepojením na organizáciu XXXIII. olympijských hier v Paríži, beh Devín Bratislava a ďalšie podujatia. 
 
V ďalšej časti správy spomenul spoluprácu s RTVS – športový kanál, verejnoprávna TV vysielala atletiku 
z HMS, pripravujeme záznamy z našich podujatí ako napr. Dudinská 50tka, dohodnutá je aj spolupráca 
pri vysielaní mítingu P-T-S. Za posledné roky nám pomáha aj Mário Porubec, ktorý popularizuje atletiku 
cez videá SAZ aj v televízii TA3. p. Korčok ďalej poďakoval aj Gabovi Bogdányimu a Mariánovi Šimovi za 
spravodajstvo aj publicistiku, ktorí nás informujú, hlavne čo sa domácej atletickej scény týka, pomocou 
časopisu Slovenská Atletika, ktorý vychádza už od roku 2013 a doteraz vyšlo 38 jeho čísel, taktiež 
poďakoval aj ďalším spolupracovníkom, fotografom (Pavol Uhrín, Ján Luky, Peter Macko, Ján Súkup, 
Milan Ďuroch), či píšucim novinárom bratom Bogdányiovcom, alebo TV redaktorom Ivanovi Jankovi a 
ďalším. O web sa stará už niekoľko rokov Martin Hudec. 
 
p. Korčok ďalej spomenul napredovanie s výstavbou a rekonštrukciou atletických štadiónov, čo ho teší. 
Poďakoval MO SR a VŠC DUKLA za dokončenie Národného atletického štadióna (riaditeľom Romanovi 
Benčíkovi a Matejovi Tóthovi za dobrú spoluprácu a podporu atletiky), spomenul, že je možné si pozrieť 
projekt atletickej dráhy na UMB – čo je kľúčová športová infraštruktúra k organizovaniu ME do 18 rokov 
v Banskej Bystrici v roku 2024. Budúci týždeň sa bude prezentovať naša kandidatúra na zasadnutí rady 
Európskej atletiky v Mníchove. 
 
Informoval, že delegáti majú vo Výročnej správe všetky dôležité informácie a môžu si pozrieť aj ako sa 
menila členská základňa (rok 2021: počet klubov – 207, členov 19 318, t.j. navýšenie oproti roku 2020). 
Môže nás to napĺňať nádejou, že máme pred sebou svetlú budúcnosť. Mladším vekovým kategóriám 
prispôsobujeme súťaže v detskej a mládežníckej atletike, kde je práve najvyššia členská základňa. 
  
Na záver poprial všetkým, aby ich práca v atletickom hnutí naďalej bavila a napĺňala radosťou, a aby 
sme dokázali spoločným úsilím motivovať mladých ľudí k športovaniu. 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Výročnú správu prezidenta SAZ 
 
K bodu č. 7: Správa o hospodárení SAZ v roku 2021. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o. v roku 2021. Výročná správa SAZ za rok 2021. Informácia o rozpočte SAZ na 
rok 2022 
 
p. V. Gubrický  podal správu o hospodárení SAZ v roku, informáciu o hospodárení Slovenskej atletiky 
s.r.o. v roku 2021, výročnú správu SAZ za rok 2021 a informácie o rozpočte SAZ na rok 2022. Všetky 
podklady mali k dispozícii aj prítomní delegáti VZ, materiály aj v písomnej podobe boli zverejnené na 
webe SAZ a na USB kľúči, ktorý delegáti 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. 



 
SAZ delí svoju činnosť na hlavnú a tzv. vedľajšiu. V účtovnej závierke SAZ k 31.12.2021 boli vykázané 
celkové výnosy v čiastke 3 819 350,00 €, a z toho boli výnosy zdaňovanej činnosti vo výške 500,00 
€, celkové náklady boli vykázané vo výške 3 906 271,00 €. Všetky uskutočnené výdavky sú zverejnené 
v zmysle zákona na webovom sídle SAZ aj na informačnom systéme športu. Ku koncu roka 2021 boli 
financie SAZ na účte štátneho rozpočtu vo výške 418 000,00 €, ktoré sa prenášajú, z toho investičné 
prostriedky boli vo výške 300 000,00 €. Na druhom účte, ktorý obsahuje prostriedky na výstavbu 
štadiónov bolo 4 170 000,00 €, na účte Top tímu boli financie vo výške 6 019,00 €, ktoré boli 
dočerpávané a časť financií Top tímu bola vo výške 6 572,88 € vrátená MŠVVaŠ, keďže išlo o prostriedky 
Mateja Tótha, ktorý v roku 2021 ukončil kariéru. Stav financií na vlastnom účte bol 106 000,00 €.  
 
V kalendárnom roku 2021 predstavoval objem celkových výnosov obchodnej spoločnosti Slovenská 
atletika s.r.o. čiastku 135 231,00 € a náklady na činnosť spoločnosti boli vo výške 116 000,00 €. Rozdiel 
výnosov a nákladov predstavuje účtovný zisk vo výške 19 341,00 €. Daňová povinnosť daní z príjmov 
účtovnej jednotky za rok 2021 bola 617,00 €. p. Gubrický vysvetlil fungovanie obchodnej spoločnosti 
Slovenská atletika s.r.o., v rámci ktorej môžu byť realizované náklady pri organizácii podujatí, ktoré by 
nemohli byť financované zo SAZ.   
 
p. Gubrický ďalej informoval o získaných financiách z Európskej atletiky, konkrétne z podporného 
programu 24 000 CHF a tieto financie budú smerovať na zakúpenie novej kamery na vybavenie tímov 
zabezpečujúcich súťaže počas víkendov, aby mali k dispozícii potrebnú techniku.  
 
Následne V. Gubrický podal informácie o rekonštrukcii a výstavbe štadiónov, z ktorých aktuálne beží 
23 projektov. Pričom podotkol, že 3 projekty sa zatiaľ nepodarilo posunúť ďalej, konkrétne v mestách 
Svit, Malacky a Zvolen. Delegáti boli ďalej oboznámení so stupňom rozpracovanosti každého jedného 
projektu spolu s plánovaným časovým harmonogramom finalizácie jednotlivých projektov. Na záver p. 
Gubrický poďakoval p. Kalabusovi a p. Prokšovi za spoluprácu po technickej stránke a kontrolu 
štadiónov, aby boli štadióny v najvyššej kvalite. Ako 4. na Slovensku získal štadión v Čadci certifikát 
Svetovej atletiky a ďalšie budú pribúdať. 
 
p. Gubrický pokračoval o informovaní kontrole z NKÚ, ktorá na SAZ trvala 4 a pol mesiaca, ktorá sa 
zamerala na kontrolu verejného obstarávania, zmlúv, refundácií klubov, atlétov, cestovných príkazov 
ich uhrádzanie a pod. Konštatoval, že kontrola vo svojej záverečnej správe považuje SAZ za 
transparentný a za príklad dobrej praxe najmä v kontrole a obehu účtovných dokladov.  
 
Pridal informáciu k tohtoročnému podujatiu EYOF, kde SAZ zabezpečuje konanie súťaží v atletike. 
Prebieha finalizácia príprav podujatia a školenia rozhodcov.  Organizačný výbor zabezpečil materiálne 
vybavenie podľa výberu SAZ v hodnote 80 000 €, ktoré tiež zabezpečí toto podujatie na špičkovej 
úrovni. Miesto konania EYOF-u navštívil nedávno aj technický delegát, ktorý si prešiel všetky detaily 
areálu a športovísk.  
 
VZ SAZ prerokoval a vzal na vedomie Výročnú správu SAZ za rok 2021, prerokoval a vzal na vedomie 
informáciu o hospodárení SAZ v roku 2021, informáciu o rozpočte SAZ na rok 2022, informáciu 
o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. za rok 2021. VZ SAZ ďalej 
schvaľuje účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o. a ukladá zaúčtovať hospodársky výsledok 
SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o. v zmysle platných právnych predpisov, schvaľuje vysporiadanie 
výsledkov Slovenská atletika s.r.o. od roku 2014 – 2020, tzn. neuhradená strata z týchto rokov (v roku 
2018 a 2019) bude účtovne kompenzovaná účtovným ziskom z rokov 2014 – 2017 a 2020. 
 
Hlasovanie o schválení rozpočtového zámeru SAZ na rok 2022: 
Za: 66 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 



VZ SAZ schvaľuje rozpočtový zámer SAZ na rok 2022 predložený na VZ. 
 
K bodu č. 8: Správa o činnosti kontrolóra SAZ 
 
Správu o činnosti kontrolóra SAZ v roku 2021 v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a jeho článkov o úlohách kontrolóra predniesol p. Marek Baláž, ktorý bol 
do funkcie kontrolóra SAZ zvolený na Mimoriadnom VZ konaného 17. novembra 2021. Od zvolenia do 
funkcie absolvoval 3 online školenia kontrolórov národných športových zväzov, ktoré organizovala 
hlavná kontrolórka športu. Dňa 17. decembra p. Baláž úspešne absolvoval skúšku formou písomného 
odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa Zákona o športe, právnej a ekonomickej oblasti v 
športe a získal osvedčenie kontrolóra národného športového zväzu, ktoré je podmienkou pre 
preukázanie odbornej spôsobilosti kontrolóra. Kontrolór sa pravidelne zúčastňoval rokovaní 
Výkonného výboru SAZ a vykonával priebežnú kontrolu obsahu zápisníc a ich zverejňovania v zákonnej 
lehote na stránke SAZ. Cieľom činnosti kontrolóra bolo plniť nielen kontrolnú činnosť, ale najmä 
preventívnu činnosť tak, aby nevznikli žiadne sankcie alebo postihy z nedodržiavania právnych 
predpisov a to nielen z pohľadu zákona o športe, ale aj ostatných predpisov. 
 
V roku 2021 vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR na SAZ kontrolu pod názvom „Športové zväzy“, 
zameranú na spôsob rozdeľovania príspevku uznanému športu, na preverenie dodržiavania 
podmienok zmluvy o poskytnutí Príspevku uznanému športu a tiež na vnútorný kontrolný systém, 
a nastavenie riadiacich a kontrolných mechanizmov v rokoch 2018 - 2020. Kontrolou neboli zistené 
čerpané prostriedky nad rámec oprávnených nákladov v zmysle zmluvy o Príspevku uznanému športu 
medzi SAZ a Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. 
 
V závere správy sa M. Baláž poďakoval p. Jozefovi Malíkovi, ktorý mu cennými radami a skúsenosťami 
pomáha zorientovať sa v rozsiahlej činnosti funkcie kontrolóra. 
 
K bodu č. 9: Správa reprezentačného trénera SAZ 
 
Správu predniesol reprezentačný tréner SAZ p. Martin Pupiš, v ktorej zhodnotil dopady pandémie 
Covid nielen na šport na Slovensku, ale aj na celom svete. Poukázal na koniec silnej generácie atlétov, 
ktorí boli úspešní aj na medzinárodnom fóre a ukončili svoju športovú kariéru – Matej Tóth, Iveta 
Putalová, Lucia Vadlejch, Matúš Bubeník a ďalší. Po minulej sezóne vyzdvihol aj novú nastupujúcu 
generáciu mladých atlétov, napr. Emma Zapletalová, ktorá získala zlato na ME do 23 rokov, a tiež aj 
rozbiehajúca sa šprintérska skupina – Ján Volko a Viktória Forster. Dôležitým krokom v budovaní 
podmienok aj pre reprezentáciu je výstavba štadiónov po celom Slovensku. Informoval o dobrej 
spolupráci so strediskami, pričom najväčšie zastúpenia, čo sa počtu atlétov týka, má stredisko Dukla 
BB, ďalej v Športovom centre polície či Národnom športovom centre. Zhodnotil, že po minuloročných 
MED je kvalita slovenských atlétov lepšia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pričom jedným 
z dôvodov je aj stále sa rozširujúca členská základňa.  
 
V roku 2022 už prebehli napr. HMS, od ktorých boli najväčšie očakávania, no výsledky boli slabšie ako 
po minulé roky, keďže aj konkurencia bola extrémne silná a slovenskej výprave sa nepodarilo získať 
finálové umiestnenia. Ďalšími podujatiami s dobrými výsledkami boli MS v chôdzi a EP vo vrhoch. 
Najväčšou výzvou v tomto roku sú MS a ME, a tiež aj mládežnícke podujatia – EYOF, MS do 18 rokov, 
MS juniorov a Svetová univerziáda.  
 
Cieľmi v roku 2022 je zabojovanie o umiestnenie v prvej osmičke na MS resp. ME, získanie minimálne 
jednej medaily a štyroch finálových umiestnení na mládežníckych podujatiach. Z pohľadu kvalifikácie 
sa na podujatiach, pričom rankingové kľúče sú dosť náročné a predpoklad účasti na MS v Eugene, by 
mohlo mať osem slovenských atlétov. Istotu účasti na týchto MS má zatiaľ iba Emma Zapletalová.  
 



V závere vyzdvihol mladú generáciu atlétov, ktorá sa v súčasnosti dokáže veľmi dobre presadiť, čo je 
dobrou správou. A podotkol, že je potrebné koncepčne udržiavať starostlivosť o mládež, predovšetkým 
po dvoch rokoch pandémie a opatrení.  
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu reprezentačného trénera SAZ p. Martina Pupiša. 
 
K bodu č. 10: Správa o činnosti komisie mládeže SAZ  
 
Správu o činnosti Komisie mládeže predniesol p. Milan Laurenčík, ktorý sa v úvode poďakoval každému 
z členov komisie, ktorí sa podieľali na rozvoji mládežníckej atletiky. Pokračoval zhodnotením, že 
pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila tiež mládež nielen v pretekovej, ale aj tréningovej 
činnosti. ME dorastu boli na základe rozhodnutia usporiadateľa zrušené. 
Na ME do 23 rokov v Talline dosiahla najlepší výsledok Emma Zapletalová s trénerom Petrom Žňavom, 
v prvej desiatke sa umiestnil aj Matej Baluch na 100 m prekážok s trénermi Edmundom a Igorom 
Kováčom. Na juniorskom šampionáte Európy v Talline najlepší výsledok 12. miesto získala Viktória 
Forster v behu na 100 m prekážok.  
Juniorské MS v Nairobi, Viktória Forster, zverenkyňa Kataríny Adlerovej finišovala vo finále 
v najkratšom šprinte na 6. mieste v slovenskom rekorde 11,54 s. Zúčastnila sa i finále na 100 m 
prekážok, kde po kolízii bola diskvalifikovaná. 
Ostatní atléti (Kurucová - tréner Mečiar, Švecová - tréner Švec, Šula ml. - tréner Šula, Ragasová - tréner 
Pupiš) skončili v druhej desiatke. 
Halová sezóna 2022, bola protipandemickými obmedzeniami zasiahnutá o niečo menej ako halová 
sezóna v roku 2021. Podarilo sa usporiadať MSR vo všetkých vekových kategóriách. 
 
p. Laurenčík predstavil plánované medzinárodné mládežnícke podujatia na rok 2022. Začiatkom júla 
sú plánované ME dorastu v Izraeli a  MS Juniorov v Columbii. 
Najvýznamnejšie podujatie sa bude konať 24.-30.7.2022 v Banskej Bystrici. Európske olympijské hry 
mládeže. Medzištátne stretnutia sú plánované vo všetkých kategóriách: U16 Znojmo, U18 Maďarsko 
aj U20 Maribor. 
 
Pod vedením Jaroslava Dobrovodského a Radovana Tomečka je veľmi dobre rozbehnutým projektom 
Detská atletika pre 5 -11 ročných, ktorá má v roku 2022 v pláne až neuveriteľné množstvo aktivít. 
Bola vydaná veľmi užitočná publikácia Detská atletika II. Praktická príručka pre trénerov.  Usporadúvajú 
sa pravidelné školenia nových trénerov DA. Svojich priaznivcov si našli i súťaže na facebooku 
a instagrame. 
 
Pretekári vo veku 11-15 rokov sú podporovaní v systéme športových tried, prípravkách zväzovej 
prípravy mládeže a v projekte Mládežnícka atletika. Je to cca 3 000 členov. V ZPM „A“  je pre rok 2022 
podporovaných 63 pretekárov, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 7 pretekárov a v ZPM „B“ je 
21 podporovaných pretekárov, čo je pokles oproti minulému roku o 31 pretekárov. V Top tíme SAZ je 
17 pretekárov. 
 
p. Laurenčík ďalej informoval VZ o projekte EYOF 2022. V rámci tohto projektu pretekári už obdržali 
kvalitnú výstroj a bolo uskutočnené jesenné sústredenie vo Vysokých Tatrách v termíne 17.-
25.10.2021  pre 30 nádejných účastníkov EYOF-u. Pre rok 2022 je v termíne 11.-17. júla plánované 
spoločné sústredenie nominovaných účastníkov a ich osobných trénerov. 
 
Plánované mládežnícke podujatia  poriadané na našom území, EYOF 2022 a atletické dorastenecké 
ME 2024 by mali napomôcť propagovať atletiku u mladej generácie.   
 
VZ SAZ zobralo na vedomie prezentáciu a Správu Komisie mládeže SAZ. 
 



K bodu č. 11: Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ  
 
O činnosti Disciplinárnej komisie informoval zúčastnených p. Ivan Čillík, predseda komisie. 
Disciplinárna komisia pracovala v zložení pp. Š. Straňovský, P. Kalabus, D. Blašková, P. Buc. V roku 2021 
dostala Disciplinárna komisia jeden podnet na disciplinárne konanie, ktorý bol pred oficiálnym 
rokovaním vyriešený. V súčasnosti komisia nerieši žiaden podnet. 
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ. 
 
K bodu č. 12: Správa o činnosti Arbitrážnej rady SAZ  
 
Predseda Arbitrážnej rady p. Marián Kalabus predniesol správu o činnosti, v ktorej informoval, že od 
posledného VZ riešila rada dva podnety. Prvý podalo občianske združenie Hraj na tie nohy Bratislava, 
ktorý sa týkal prestupu Karola Šulu z klubu Slávia UK Bratislava do BK HNTN Bratislava, kedy materský 
klub nesúhlasil s prestupom. Druhým podnetom bolo odvolanie klubu AC Stavbár Nitra proti 
schváleniu prestupu Rudolfa Hudeca do klubu Slávia STU Bratislava dôvodom bol nesúhlas klubu AC 
Stavbár Nitra, ktorý sa však nepreukázal, keďže odvolanie bolo podané 1 deň po stanovenej 14 dňovej 
lehote, a tak Arbitrážna rada odvolanie zamietla.  
 
VZ SAZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Arbitrážnej rady SAZ. 
 
K bodu č. 13: Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ 
 
Ako zástupca reprezentantov vystúpil p. Matej Tóth, ktorý je rád, že najpodstatnejšia pre SAZ je 
podpora reprezentantov a športovcov a sú na prvom mieste činnosti SAZ. Zhodnotil, že SAZ je jedným 
z najkompetentnejších, či už je to profesionalitou, prehľadom, podmienkami na športovanie, ale aj 
samotnou infraštruktúrou, ktorá sa aj v súčasnosti stále zlepšuje. Vyzval prítomných ako aj 
funkcionárov k podpore športovcov, aby sa zapájali do komunikácie s členmi komisie atlétov, v prípade 
otázok alebo nejakého problému.  
 
VZ SAZ zobralo na vedomie vystúpenie zástupu reprezentantov SAZ. 
 
K bodu č. 14: Štruktúra súťaží v SAZ  
 
Návrh štruktúry súťaží SAZ v roku 2022 bol prednesený predsedom ŠTK komisie SAZ p. Róbertom 
Mittermayerom, ktorý bol zverejnený aj na webovom sídle SAZ. Štruktúra súťaží bola naposledy 
schvaľovaná v roku 2019, a od nej sa odvíjala aj štruktúra súťaží v rokoch 2020 a 2021. Nakoľko kvôli 
Covid opatreniam sa nepodarilo štruktúru súťaží odsúhlasiť na VZ SAZ, tak sa fungovalo na základe 
štruktúry schválenej v roku 2019. Zmenou oproti roku 2019 je pridanie ďalších disciplín v chôdzi, a sú 
nimi chôdza na 10 km juniori, 10 000 m chôdza, 35 km chôdza aj 35 000 m chôdza, 20 km chôdza a k nej 
20 000 m chôdza, tieto úpravy sú z dôvodu, aby sa pretekári vďaka rankingu mohli dostať na vrcholné 
podujatia.  

A. súťaže jednotlivcov v hale: M – SR mužov a žien v hale, M - SR juniorov a junioriek v hale, M - SR 
dorastencov a dorasteniek v hale, M - SR st. žiakov a st. žiačok v hale, M - SR vo viacboji v hale 
mužov a žien, juniorov a junioriek, dorastencov a dorasteniek, st. žiakov a st. žiačok, ml. žiakov 
a ml. Žiačok, M –SR veteránov a veterániek v hale 

B. súťaže jednotlivcov vonku: M – SR na dráhe mužov a žien, M – SR na dráhe mužov a žien do 23 

rokov, M – SR na dráhe juniorov a junioriek, M - SR na dráhe dorastencov a dorasteniek, M - SR na 

dráhe st. žiakov a st. Žiačok, M - SR v maratóne mužov a žien, M - SR v polmaratóne mužov a žien, 

M – SR v chôdzi mužov na 10 km a žien na 10 km, M - SR v chôdzi mužov na 20 km a žien na 20 km, 

v chôdzi mužov na 20 000 m  a žien na 20 000 m, M - SR v chôdzi mužov na 35 km a žien na 35 km, 



v chôdzi mužov na 35 000 m  a žien na 35 000 m, M - SR v chôdzi juniorov na 10 km a junioriek na 

10 km, v chôdzi juniorov na 10 000 m a junioriek na10 000 m, M - SR mužov a žien v behu na 10 

km na ceste, M - SR juniorov a junioriek v behu na 10 km na ceste, M - SR v cezpoľnom behu mužov 

a žien, juniorov a junioriek, dorastencov a dorasteniek, st. žiakov a st. žiačok, ml. žiakov a ml. 

Žiačok, M - SR mužov a žien v behu do vrchu, M - SR juniorov a junioriek v behu do vrchu, M – SR 

mužov a žien v horskom behu, M - SR vo viacbojoch v kategórií mužov, žien, juniorov, junioriek, 

dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov, ml. Žiačok, M – SR veteránov 

a veterániek na dráhe a ceste. 

C. súťaže družstiev: M - SR družstiev st. žiakov a st. žiačok a M - SR družstiev dorastencov a 

dorasteniek - jednorazová súťaž. Účasť na základe postupu z dlhodobej oblastnej súťaže. (Dve 

družstvá z Majstrovstiev AZB, VsAZ, SsAZ, ZsAZ. Oblasť, z  ktorej je majster SR, má právo poslať o 

jedno družstvo viac). M - SR družstiev mužov a žien  - jednorazová súťaž.  Účasť 8 družstiev mužov 

a žien na základe poradia oddielov podľa súčtu bodov, ktoré získali pretekári oddielu v súťaži 

družstiev – Atletická liga. M - SR družstiev  mužov a žien na ceste v chôdzi -  jednorazová súťaž. M 

- SR družstiev mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. 

žiakov, ml. žiačok v cezpoľnom behu -  jednorazová  súťaž. M - SR družstiev  mužov a žien v 

polmaratóne  - jednorazová súťaž. M - SR družstiev  mužov a  žien v  maratóne -  jednorazová súťaž. 

M - SR družstiev mužov, žien juniorov a junioriek v behu na 10 km -  jednorazová súťaž 

D. oblastné súťaže: jednotlivcov hala a vonku: M – AZB, M – ZsAZ, M – SsAZ, M – VsAZ mužov, žien, 

juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov, ml. žiačok, najml. 

žiakov, najml. žiačok a súťaže družstiev vonku. 

E. oblastné súťaže: družstiev vonku: M – AZB družstiev, M – ZsAZ družstiev, M – SsAZ družstiev, M – 

VsAZ družstiev mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. 

žiakov, ml. žiačok, najml. žiakov, najml. žiačok.  

F. súťaže organizované SAZ, subjektami SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ Mítingy, 

kolá Atletickej ligy, bežecké súťaže, chodecké súťaže, postupové súťaže, dlhodobé súťaže, klubové 

alebo oddielové súťaže, veteránske súťaže. Súťaže organizované SAZ, subjektami SAZ, športovými 

odborníkmi združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ. 

G. školské súťaže: školské majstrovské súťaže družstiev alebo jednotlivcov v rámci okresných, 

krajských, slovenských súťaží. Súťaže organizované subjektami SAZ alebo športovými odborníkmi 

združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ.  

H. súťaže registrovaných pretekárov mladších kategórií v rámci projektu Detská atletika: súťaže 

organizované subjektami SAZ, športovými odborníkmi združenými v SAZ pri dodržaní pravidiel 

atletiky a rozsahu pretekania sa v SAZ. Štruktúru súťaži Slovenského atletického zväzu schvaľuje 

Valné zhromaždenie SAZ.  Rozsah pretekania sa v SAZ pre všetky kategórie schvaľuje VV SAZ na 

návrh ŠTK SAZ. Propozície jednotlivých podujatí schvaľuje ŠTK SAZ  v zmysle platného "Rozsahu 

pretekania sa v SAZ“ 

 
Hlasovanie o schválení návrhu Štruktúry súťaží SAZ na rok 2022: 
Za: 64 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
VZ SAZ schvaľuje návrh Štruktúry súťaží SAZ na rok 2022. 
 
K bodu č. 15: Logo SAZ 
 
p. Vladimír Gubrický oboznámil prítomných, že vo svojich materiáloch obdržali aj návrhy nového loga 
SAZ v rôznych prevedeniach a možných použitiach – na hlavičkovom papier, na banneroch a pod. Logo 
bolo vytvorené za účelom zmodernizovania súčasného loga SAZ, ktoré sa používa už niekoľko rokov.  



Hlasovanie o schválení návrhu Loga SAZ: 
Za: 64 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
VZ SAZ schvaľuje návrh nového Loga SAZ. 
 
 
K bodu č. 17: Diskusia  
 
V rámci diskusie pred VZ SAZ predstúpili delegáti p. Marcel Lopuchovský, p. František Chmelár,              
p. Adam Pajunk, p. Peter Buc, p. Zdeněk Národa, p. Juraj Szák a p. Branislav Droščák. 
 
p. Marcel Lopuchovský poukázal na potrebu, zamerať sa viac na prácu s nielen mládežníckymi atlétmi 
A ale aj B kategórie, ktorí reprezentujú SR, organizovať pre nich viac spoločných sústrední, testovať ich 
smerom k EYOF-u a ME do 18 rokov, na ktoré Slovensko kandiduje. Položil otázku či  je vhodné 
kandidovať na usporiadanie vrcholných podujatí. 
Ďalej upozornil na to, že jedno vzdelávanie trénerov, ktoré sa robí raz ročne nie je postačujúce. 
 
- p. Korčok – informoval o  dôležitosti organizovať významné podujatia na Slovensku ako je EYOF. 
- p. Pupiš – uviedol, že ako kľúčové vníma pokúsiť sa o formu centralizácie, a to na úrovni športových 
škôl čo vyplýva aj z rozpočtu SAZ. Navrhol vytvoriť koncept výberu talentov a identifikáciu talentov pre 
atletiku na dlhšie obdobie. 
- p. Laurenčík – konštatoval, že projekt EYOF bol vypracovaný dopodrobna pre jednotlivých pretekárov, 
ktorý by mohli byť účastníkmi. Zdôraznil aj, že treba brať do úvahy obdobie pandémie, kde nemali 
vrcholné podujatie, takže nastavovať v takýchto podmienkach koncepciu bol problém. 
- p. Asvanyi – poukázal na dôležitosť navrhovania podnetov od trénerov, klubov v sekciách. Ďalej 
poukázal, že organizovanie ME do 18 rokov a EYOF-u má spoločenský význam a je to forma 
zviditeľnenia atletiky.  
 
p. František Chmelár  - vyjadril uznanie SAZ za zlepšenie podmienok pre atletiku, ktorá sa za posledné 
roky na Slovensku mimoriadne zmohla, aké výsledky postupne dosahuje. Poznamenal, že keďže štát 
nie je v takej kondícii aby mohol lepšie finančne zabezpečiť šport na Slovensku, je potrebné preto 
pracovať  efektívne s tým čo máme k dispozícií. Výsledky sú dôležité, ale nemôžu byť samoúčelne. Bez 
podujatí a bez ich organizácie aj na Slovensku (EYOF, ME U18), bez mládeže, bez záujmu verejnosti 
nebude mať šport lepšie podmienky.  
 
p. Adam Pajunk sa vyjadril ohľadom rozdeľovania financií pre atlétov do 23 rokov. 
 
- p. Gubrický – Financie sú rozdelené v zmysle návrhu Komisie mládeže, ktorá podala návrh, ktorý bol 
schválený na VV.  Na budúci rok, ak sa nič neudeje, budú financie rozdelené tak, ako to určuje Zákon 
o športe.  
 
p. Peter Buc  poukázal na potrebu vyškoľovania nových trénerov na stredných a vytrvaleckých tratiach  
resp.  organizácií stretnutí, kde by si mohli tréneri vymieňať trénerské poznatky. 
 
- p. Pupiš – informoval o možnosti tieto aktivity organizovať cez sekcie, ktoré majú dotácie minimálne 
na úrovni 10 000€ a je možne tieto aktivity organizovať.                                        
- p. Gubrický – upozornil na to, že veľa trénerov ani nie je ochotných sa podeliť o trénerské poznatky. 
 
p. Zdeněk Národa – sa informoval ohľadom rozpočtu na rok 2022. Informoval o účasti AO TJ Slávia STU 
na ME klubov v cezpoľnom behu v Lisabone, kde poukázal, že ako jediná krajina sme mali nízke 
zastúpenie. Navrhol aby SAZ užšie spolupracoval so Slovenskou asociáciou univerzitného športu 
(SAUŠ). 



- p. Gubrický – informoval ohľadom rozpočtu 2022. 
- p. Korčok – vyjadril snahu zo strany SAZ pri spolupráci so SAUŠ. 
- p. Pupiš – poukázal, že spolupráca so Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAÚŠ)  je na  dobrej 
úrovni  avšak v rámci možností. 
 
p. Branislav Droščák položil otázku, prečo sa hovorí o koncepcii podpory trénerov na športových 
školách resp. športových škôl a centralizácií.  
 
-p. Pupiš – konštatoval, že podpora trénerov stredných športových škôl resp. škôl,  by mala vychádzať 
od štátu. Ďalej poukázal na dôležitosť centralizácie športovcov, a aby bol financovateľný tréner na 
športovej škole, tak potrebuje mať 16 zverencov. Cieľom SAZ je hľadať zdroje na pokrytie trénerov.  
 
p. Juraj Szák sa spýtal, či nie je vízia postaviť v Bratislave atletickú halu. 
- p. Korčok – informoval, že najbližšia vízia je výstavba atletickej haly v Košiciach.  
- P. Pupiš – potvrdil, že vízia na výstavbu atletickej haly je, ale realizácia je komplikovaná.  
 
K bodu č. 18: Voľba člena Výkonného výboru SAZ 
 
p. V. Gubrický podal návrh na zmenu volebného poriadku, aby voľba člena Výkonného výboru SAZ 
neprebehla tajne, ale aby bola verejná, keďže je navrhnutý iba 1 kandidát.  
 
Hlasovanie o zmene volebného poriadku VZ SAZ. 
Za: 62 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 2 delegáti 
 
VZ SAZ schvaľuje zmenu volebného poriadku. 
 
Nasledovala samotná voľba na funkciu člena Výkonného výboru SAZ na zostávajúce funkčné obdobie 
súčasného Výkonného výboru SAZ. Jediným kandidátom, ktorý bol navrhnutý na túto funkciu je 
Veronika Ľašová, ktorá s nomináciou súhlasila.   
 
Hlasovanie o voľbe člena Výkonného výboru SAZ. 
Za: 59 delegátov  Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 5 delegáti 
 
VZ SAZ zvolil Veroniku Ľašovú ako člena Výkonného výboru SAZ. 
 
K bodu č. 19: Hlasovanie o návrhoch uznesení predložených Návrhovej komisii 
 
Návrhovej komisii neboli predložené žiadne návrhy na uznesenia. Následne predseda Návrhovej 
komisie VZ SAZ p. Filo predniesol Návrh uznesenia zo Zasadnutia Valného zhromaždenia SAZ, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 30. apríla 2022 v Banskej Bystrici. VZ SAZ: 
 

1. berie na vedomie: 

a. Ivetu Putalovú a Ivanu Brinzovú ako zapisovateľky VZ SAZ 

b. Výročnú správu prezidenta SAZ 

c. Prerokovanie auditovanej Výročnej správy SAZ za rok 2021 spracovanej podľa zákona 

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

d. Správu o hospodárení SAZ v roku 2021 

e. Informáciu o rozpočte SAZ 2022 



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

v roku 2021 

g. Správu ústredného trénera SAZ 

h. Správu o činnosti Komisie mládeže SAZ 

i. Správu o činnosti Disciplinárnej komisie SAZ 

j. Správu o činnosti Arbitrážnej rady SAZ 

k. Správu zástupcov reprezentantov SAZ 

2. schvaľuje: 

a. Rokovací poriadok VZ SAZ 

b. Program VZ SAZ 

c. Voľbu členov Návrhovej komisie VZ SAZ v zložení: 

• Peter Filo 

• Dag Bělák 

• Peter Buc 

• Jana Chrenová 

• Milan Giraltoš 

d. Voľbu členov Mandátovo-volebnej komisie VZ SAZ v zložení: 

• Vladimír Gubrický 

• Tomáš Benko 

• Matúš Kompas 

• Marek Lučka 

• Roman Coma 

e. Rozpočtový zámer SAZ na rok 2022 

f. Výročnú správu o činnosti kontrolóra SAZ za rok 2021 spracovanú podľa zákona č. 

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

g. Štruktúru súťaží v SAZ 

h. Nové logo SAZ 

i. Volebný poriadok na voľbu člena VV SAZ 

j. Voľbu Veroniky Ľašovej za člena VV SAZ 

k. Účtovnú závierku SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o. a ukladá zúčtovať hospodársky 

výsledok SAZ a Slovenská atletika s.r.o. za rok 2021 v zmysle platných právnych 

predpisov 

l. Vysporiadanie výsledkov hospodárenia Slovenskej atletiky s.r.o. za obdobie od roku 

2014 – 2020, tzn. neuhradená strata minulých rokov (2018 – 2019) bude účtovane 



kompenzovaná nerozdeleným ziskom minulých rokov, dosiahnutých v rokoch 2014 – 

2017 a v roku 2020 

 
K bodu č. 20: Návrh na uznesenie VZ SAZ  
 
Hlasovanie o Návrhu na uznesenie SAZ. 
Za: 59 delegátov Proti: 0 delegátov  Zdržali sa: 0 delegáti 
 
VZ SAZ schválilo Návrh uznesenia VZ SAZ. 
 
K bodu č. 21: Záver  
 
Na záver VZ SAZ prezident SAZ p. Peter Korčok poďakoval delegátom za účasť, všetkým, ktorí predniesli 
správy o činnosti za oblasti, ktoré majú v kompetencii. Ďalej pogratuloval Veronike Ľašovej, ktorá 
získala mandát do roku 2024 ako členka VV a zároveň je aj predsedníčka Komisie mládeže. Poďakoval 
za príspevky do diskusie ako aj zúčastneným hosťom VZ.  
 
Zapísali:  
 
Ivana Brinzová 
Iveta Putalová 
 
Overili: 
 
PaedDr. Peter Korčok, PhD. MBA 
Ing. Vladimír Gubrický 
Ing. Jozef Malík  
 
 
 
 
 

 
 
 












