STANOVY
SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVAZU
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Tieto stanovy upravujú činnosť občianskeho združenia, ktoré má názov Slovenský atletický
zväz, v anglickom jazyku Slovak Athletic Federation. Oficiálny skrátený názov Slovenského
atletického zväzu je SAZ.
2. SAZ je dobrovoľným združením klubov pôsobiacich v atletike, oblastných atletických zväzov
a iných právnických osôb, pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ako aj individuálnych
členov.
3. SAZ je založený na dobu neurčitú, je právnickou osobou, ma právnu formu občianskeho
združenia podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
4. SAZ je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”).
5. Sídlom SAZ je Bratislava, Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava.
6. SAZ je jediným zástupcom slovenskej atletiky v Medzinárodnej asociácii atletických federácií
(ďalej len „IAAF“) a v Európskej atletickej asociácii (ďalej len „EA“).
7. SAZ je jediným predstaviteľom atletiky v Slovenskom olympijskom výbore (ďalej len „SOV“)
a v ostatných športových združeniach pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
8. SAZ uznáva, prijíma, aplikuje, sleduje a dodržiava Pravidlá atletických súťaží IAAF, pravidlá
a smernice IAAF a EA, pravidlá vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu Svetovej
antidopingovej agentúry (WADA), ako aj ich budúce dodatky.
9. Vzťahy neupravené týmito Stanovami SAZ alebo vnútornými predpismi SAZ sa riadia
všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. V prípade ak niektoré ustanovenie
týchto Stanov SAZ alebo vnútorných predpisov SAZ sa dostane do rozporu so všeobecne
záväzným právnym predpisom alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie Stanov
SAZ alebo vnútorných predpisov SAZ sa nepoužije a na miesto nich sa použije príslušné
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vykonávacieho predpisu. Ak sa
niektoré ustanovenie týchto Stanov SAZ alebo jeho časť, alebo vnútorných predpisov SAZ,
ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Stanov SAZ alebo vnútorných predpisov SAZ,
ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva
alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie.
Článok II.
Poslanie, ciele a hlavné činnosti SAZ
1. Poslaním SAZ je najmä:
a) vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre organizovanú atletiku na území Slovenskej republiky
ako člen IAAF a EA za SR Slovenskú republiku a člen Slovenského olympijského výboru,

b) organizovanie celoštátnych atletických súťaží v kategóriách dospelých a mládeže na území
Slovenskej republiky,
c) zabezpečovanie výberu a prípravy atlétov do športovej reprezentácie a ich účasti
na medzinárodných súťažiach,
d) zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov,
e) podpora a rozvoj atletiky vykonávanej na profesionálnej i amatérskej úrovni s osobitným
dôrazom na atletiku detí a mládeže.
2. Napĺňaním poslania SAZ sa dosahujú ciele SAZ a napĺňa sa verejný záujem v športe, ktorým je
podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie
na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života
obyvateľstva.
3.

Poslanie a ciele SAZ sa dosahujú vykonávaním hlavných činností SAZ. Hlavné činnosti sú
aktivity SAZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť SAZ,
ktoré nie sú podnikaním. Medzi hlavné činnosti SAZ patria najmä
a) reprezentovať záujmy atletického hnutia v spoločnosti,
b) vystupovať v mene atletického hnutia a presadzovať jeho záujmy voči medzinárodným
športovým organizáciám, národným športovým zväzom, národným športovým
organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám,
c) určovať filozofiu a koncepciu činnosti SAZ v záujme rozvoja atletiky, ktorá sa premieta
do strategického plánu SAZ a rozpočtu SAZ,
d) realizovať plán rozvoja atletiky,
e) vytvárať, viesť a aktualizovať zoznam športových reprezentantov,
f) navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk,
g) zabezpečovať prípravu športovej reprezentácie a jej účasť na významných súťažiach,
h) zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a o športových reprezentantov
a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
i) zaraďovať atlétov do zoznamu talentovaných športovcov podľa schválených výkonnostných
kritérií, viesť a zverejňovať na internetovej stránke SAZ zoznam talentovaných športovcov,
j) organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v atletike,
k) schvaľovať podmienky účasti členov SAZ v súťaži SAZ a po splnení podmienok účasti
v súťaži SAZ udeľovať členovi SAZ právo na účasť v súťaži SAZ,
l) určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v atletike a ich odbornú spôsobilosť
vyžadovanú na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu
a overovať ich odbornú spôsobilosť,
m) uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej
kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
n) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej
a publikačnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, športových manažérov, a iných osôb
vykonávajúcich odborné činnosti v rámci SAZ, a vzdelávanie podľa predpisov IAAF a EA
alebo iných medzinárodných športových organizácií,
o) podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
p) založiť na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou obchodnú spoločnosť
alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom,
alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou,
q) založiť na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry obchodnú spoločnosť
alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti,
r) založiť alebo podieľať sa na založení, vzniku a činnosti inej obchodnej spoločnosti ako sú
uvedené v písmene p) a q) s cieľom napĺňania poslania a úloh SAZ a získania ďalších
zdrojov ich financovania,
s) viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 zákona o športe a ich zmien,

t) poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
u) prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu,
opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia
proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
v) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu
a neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej
intolerancii v atletike,
w) vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SAZ a zabezpečovať ich jednotné
uplatňovanie v rámci atletiky,
x) vytvoriť systém na riešenie sporov medzi členmi SAZ,
y) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, komunikáciu, synergiu a slušnosť medzi
členmi SAZ,
z) oceňovať atlétov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky v atletike a osobnosti,
ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj atletiky.
Článok III.
Členstvo v SAZ
1. Členstvo v SAZ je dobrovoľné, môže byť riadne, individuálne a čestné. Práva a povinnosti
členov sú okrem týchto Stanov SAZ upravené aj ďalšími predpismi SAZ.
2. Členom SAZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky uvedené v Stanovách SAZ
a v Registračnom poriadku SAZ, ktorý upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania prihlášky
za člena SAZ. Na vznik členstva v SAZ nie je právny nárok.
3. Riadnymi členmi SAZ po splnení podmienok stanovených týmito Stanovami SAZ sú:
a) kluby s právnou subjektivitou, pôsobiace v atletike,
b) najviac štyri oblastné atletické zväzy (ďalej len „OAZ“),
c) iné právnické osoby ako subjekty uvedené v článku III. odsek 3, písm.a) a b), ktoré majú
záujem na zabezpečení rozvoja a podpory atletiky na Slovensku, ktorých stanovy, poslanie
a ciele činnosti nie sú v rozpore so Stanovami SAZ, poslaním a cieľmi činnosti SAZ,
napríklad združenia a iné organizácie pretekárov atlétov, trénerov, rozhodcov, iných
funkcionárov, školy, centrá voľného času.
4. Individuálnym členom SAZ sa môže stať fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva v SAZ,
podieľajúca sa na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach SAZ
a jeho členov najmä ako pretekár atlét, tréner, rozhodca alebo iný funkcionár.
5. Čestným predsedom SAZ môžu byť fyzické osoby, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj atletiky a športu. Čestným členom SAZ môžu byť fyzické osoby a právnické osoby,
ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj atletiky a športu.
6. Riadne členstvo v SAZ klubu podľa článku III. ods. 3 písm.a) a inej právnickej osoby podľa
článku III. ods. 3 písm.c) vzniká jeho súhlasom s členstvom v SAZ, rozhodnutím Výkonného
výboru SAZ o schválení riadneho členstva na základe žiadosti klubu alebo inej právnickej
osoby, podanej v zmysle Registračného poriadku SAZ, a zaplatením poplatku členského
príspevku klubu alebo inej právnickej osoby, za riadne členstvo v SAZ.
7. Riadne členstvo nového OAZ v SAZ vzniká jeho súhlasom s členstvom v SAZ, a rozhodnutím
Valného zhromaždenia SAZ o schválení riadneho členstva OAZ v SAZ na základe žiadosti
OAZ a zaplatením členského príspevku OAZ za riadne členstvo v SAZ.
8. Individuálne členstvo fyzických osôb v SAZ vzniká súhlasom fyzickej osoby s členstvom
v SAZ, a zaplatením členského príspevku za členstvo v SAZ a na základe:
a) prihlášky za člena klubu alebo inej právnickej osoby, ktorí sú riadnymi členmi SAZ, alebo
b) prihlášky za individuálneho člena SAZ podanej na Sekretariát SAZ.

9. Funkcia čestného predsedu SAZ a čestné členstvo v SAZ vznikajú na základe rozhodnutia
Valného zhromaždenia SAZ, na základe návrhu VV SAZ, riadneho alebo individuálneho člena
SAZ.
10. Členstvo v SAZ zaniká vystúpením, nepredĺžením členstva, vylúčením, smrťou alebo právnym
zánikom člena SAZ alebo právnym zánikom SAZ. Člen SAZ môže byť zo SAZ vylúčený len
výnimočne, a to vtedy, keď závažným spôsobom poruší zákony Slovenskej republiky, Svetový
antidopingový kódex Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), Pravidlá atletických súťaží
IAAF, Stanovy SAZ, predpisy SAZ, alebo rozhodnutia orgánov SAZ. O vylúčení riadneho
člena, čestného predsedu SAZ a čestného člena zo SAZ rozhoduje Valné zhromaždenie SAZ.
o vylúčení individuálneho člena podľa čl. III ods. 8 písm.b) zo SAZ rozhoduje Disciplinárna
komisia SAZ. V prípade závažného disciplinárneho previnenia o vylúčení riadneho člena
a individuálneho člena zo SAZ môže rozhodnúť aj Disciplinárna komisia SAZ.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Člen SAZ má právo za podmienok uvedených v Stanovách SAZ a vo vnútorných predpisoch
SAZ najmä:
a) zúčastňovať sa na činnosti SAZ,
b) zúčastňovať sa ako atlét, tréner, rozhodca alebo iný funkcionár na súťažiach organizovaných
SAZ,
c) zúčastňovať sa, okrem riadnych členov podľa čl. III ods. 3 písm. c) Stanov SAZ
a individuálnych členov, ktorých individuálne členstvo v SAZ vzniklo podľa čl. III ods. 8
písm. b) Stanov SAZ, buď priamo alebo prostredníctvom svojich delegátov, na Valnom
zhromaždení SAZ,
d) navrhovať kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch SAZ,
e) byť navrhnutý za kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v orgánoch SAZ, ak spĺňa
podmienky kandidatúry určené predpismi SAZ,
f) predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, požadovať informácie o činnosti a hospodárení
SAZ,
g) upozorňovať na chyby a nedostatky v činnosti SAZ,
h) podieľať sa na finančných prostriedkoch určených v rozpočte SAZ na činnosť členov SAZ.
2. Člen SAZ má najmä tieto povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy SAZ, vnútorné predpisy SAZ a rozhodnutia orgánov SAZ,
b) včas a v stanovenej výške platiť SAZ členské príspevky,
c) podrobiť sa akejkoľvek súťažnej alebo mimosúťažnej kontrole vykonávanej IAAF
alebo iným orgánom, oprávneným vykonávať kontroly podľa Antidopingových
pravidiel IAAF,
d) dbať o všestranný rozvoj atletiky,
e) chrániť symboly SAZ,
f) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo meno a dobrú povesť SAZ,
g) do 6 mesiacov od účinnosti týchto Stanov SAZ upraviť svoje stanovy, resp. vnútorný
organizačný predpis tak, aby neodporovali ustanoveniam týchto Stanov SAZ.
Článok V.
Symboly SAZ
1. Symbolmi SAZ sú znak SAZ, vlajka SAZ a zástava SAZ.
2. Podmienky a spôsob používania symbolov SAZ stanoví VV SAZ vnútorným predpisom SAZ.

Článok VI.
Orgány SAZ
1. Orgánmi SAZ sú:
a) Valné zhromaždenie SAZ (ďalej len „VZ SAZ“),
b) Výkonný výbor SAZ (ďalej len „VV SAZ“),
c) Kontrolór SAZ,
d) Arbitrážna rada SAZ (ďalej len „AR SAZ“),
e) Disciplinárna komisia SAZ (ďalej len „DK SAZ“),
f) Odvolacia komisia SAZ (ďalej len „OK SAZ“),
g) odborné komisie SAZ.
2. Orgány SAZ podľa odseku 1 písm.a) až f) sú orgánmi SAZ s rozhodovacou právomocou, orgány
SAZ podľa odseku 1 písm.g) sú orgánmi SAZ s poradnou právomocou.
3. Funkčné obdobie členov orgánov SAZ je štyri roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu
na zostávajúce funkčné obdobie. Funkčné obdobie kontrolóra SAZ je päť rokov. Funkčné
obdobie členov orgánov SAZ volených VZ SAZ končí zvolením nových členov týchto orgánov
na volebnom VZ SAZ.
4. Orgány SAZ v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe Stanov SAZ vydávajú predpisy,
rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SAZ.
5. Predpisy a rozhodnutia orgánov SAZ s rozhodovacou právomocou sú v celom rozsahu záväzné
pre všetkých členov SAZ. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, avšak orgány SAZ sú vždy
povinné stanoviská kontrolóra SAZ a odborných orgánov SAZ zohľadňovať pri svojich
rozhodnutiach. Orgány SAZ vydávajú odporúčania a stanoviská v rozsahu svojej pôsobnosti.
Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu
orgánov SAZ.
6. Vo veci konfliktu záujmov štatutárnych zástupcov SAZ, členov orgánov SAZ a ostatných členov
SAZ platia príslušné ustanovenia zákona o športe.
7. Za člena orgánu SAZ môže byť podľa predpisov SAZ zvolená alebo inak ustanovená fyzická
osoba, ktorá
a) je individuálnym členom SAZ, okrem funkcie predsedu a člena Odvolacej komisie SAZ,
pri ktorých sa členstvo v SAZ nevyžaduje,
b) má spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) súhlasí s kandidatúrou,
d) spĺňa ďalšie podmienky ustanovené zákonom o športe alebo určené predpismi SAZ.
8. Členovia orgánov SAZ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SAZ a športovej činnosti jeho členov až
do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov SAZ.
9. Zo zasadnutia každého orgánu SAZ s rozhodovacou právomocou sa musí vyhotoviť zápisnica,
ktorá obsahuje:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona
o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
10.Zápisnica zo zasadnutia orgánu SAZ s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
Článok VII.
Valné zhromaždenie SAZ
1. VZ SAZ je najvyšším orgánom SAZ.
2. VZ SAZ zvoláva VV SAZ, a to najmenej raz ročne. Zasadnutie VZ SAZ, ktoré nasleduje po
letných olympijských hrách, je volebné, pokiaľ nepríde ku skráteniu štvorročného voleného
obdobia odvolaním prezidenta SAZ alebo VV SAZ. V takomto prípade je volebné zasadnutie
VZ SAZ vždy po štyroch rokoch od zvolenia nového prezidenta SAZ a VV SAZ.
3. Na VZ SAZ majú právo zúčastniť sa ako delegáti s právom hlasovať členovia SAZ registrovaní
v SAZ k 1.januáru roku konania VZ SAZ, a to:
a) zástupcovia riadnych členov, klubov, za podmienok uvedených v článku VII., odsek 5,
písm.a) až c) Stanov SAZ,
b) zástupcovia OAZ za podmienok uvedených v článku VII., odsek 5, písm.d) Stanov SAZ,
c) zástupcovia atlétov za podmienok uvedených v článku VII., odsek 5, písm.e) a f)
Stanov SAZ,
d) zástupcovia športových odborníkov za podmienok uvedených v článku VII., odsek 5,
písm.g) a h) Stanov SAZ.
4. Na VZ SAZ má právo účasti kontrolór SAZ, nie však ako delegát s právom hlasovať.
Právo účasti na VZ SAZ, nie však ako delegáti s právom hlasovať, pokiaľ neboli na VZ SAZ
delegovaní ako delegáti s právom hlasovať, majú aj nasledovné osoby:
a) prezident SAZ, viceprezident SAZ, generálny sekretár SAZ, ústredný tréner, predsedovia
OAZ, členovia VV SAZ,
b) predseda a členovia AR SAZ,
c) predseda a členovia DK SAZ,
d) predseda a členovia OK SAZ,
e) čestní predsedovia SAZ a čestní členovia SAZ,
f) pozvaní hostia,
g) predsedovia odborných komisií SAZ,
h) zamestnanci Sekretariátu SAZ.
5. Na VZ SAZ sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe nasledovného kľúča:
a) 2 delegáti za klub – kluby, ktoré sa umiestnili v poradí klubov v roku predchádzajúcom roku
konania VZ SAZ v hodnotení podľa počtu bodov na M-SR v atletike na 1. – 10. mieste,
b) 1 delegát za klub – kluby, ktoré sa umiestnili v poradí klubov v roku predchádzajúcom roku
konania VZ SAZ v hodnotení podľa počtu bodov na M-SR v atletike na 11. – 20. mieste,
c) 1 delegát za klub – kluby umiestnené podľa počtu svojich členov registrovaných v SAZ
k 1.januáru roku konania VZ SAZ na 1. – 10. mieste,
d) 10 delegátov za každý OAZ – delegátov si zvolia OAZ na svojom VZ konanom v roku,
kedy sa uskutoční VZ SAZ,
e) 3 delegáti za atlétov, ktorí sú budú určení na základe volieb spomedzi atlétov za členov
Komisie atlétov SAZ členov Komisie atlétov SAZ spomedzi atlétov,

f) delegáti za atlétov, ktorí sú ako atléti členmi komisie športovcov MOV, SOV, IAAF
alebo EA,
g) 1 delegát za športových odborníkov, ktorý bude určený na základe volieb Trénerskej,
metodickej a zdravotníckej komisie SAZ spomedzi členov Trénerskej, metodickej
a zdravotníckej komisie SAZ,
h) 1 delegát za športových odborníkov, ktorý bude určený na základe volieb Komisie
rozhodcov SAZ spomedzi členov Komisie rozhodcov SAZ.
6. Delegát s právom hlasovať preukazuje oprávnenie byť delegátom predložením zápisnice
zo zasadnutia príslušného klubu, OAZ alebo odbornej komisie SAZ, o jeho zvolení.
7. Delegátom VZ SAZ s právom hlasovať nesmie byť člen orgánu SAZ len na základe výkonu
funkcie v orgáne SAZ.
8. Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas a všetky hlasy delegátov s právom hlasovať sú
si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta s právom hlasovať
môže na VZ SAZ zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný rovnakým spôsobom ako delegát
s právom hlasovať. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia
od delegáta VZ SAZ s právom hlasovať alebo jeho náhradníka nie je povolené.
9. Každý delegát s právom hlasovať podľa článku VII. odsek 5, písm. a), b), c), e), g) a h) môže
mať najviac dvoch náhradníkov. Delegáti s právom hlasovať podľa odseku 5 písm. d) môžu mať
za každý OAZ najviac šiestich náhradníkov, zvolených na VZ OAZ, ktorí nie sú viazaní
na zastupovanie konkrétneho delegáta. Volení náhradníci sú evidovaní v poradí určenom podľa
počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie náhradníkov je rozhodujúce pre zastupovanie
a nahradenie delegáta, ktorého oprávnenie delegáta zaniklo. Delegáta s právom hlasovať podľa
odseku 5 písm. f) nemožno zastupovať náhradníkom.
10. Oprávnenie byť delegátom VZ SAZ s právom hlasovať pred začiatkom VZ SAZ
preukázateľným spôsobom overí a zaznamená poverený zamestnanec Sekretariátu SAZ.
11. Riadni členovia SAZ, Komisia atlétov SAZ zastupujúca záujmy atlétov v SAZ, Trénerská,
metodická a zdravotnícká komisia SAZ a Komisia rozhodcov SAZ, zastupujúce záujmy
športových odborníkov v SAZ, ktorí sa zúčastňujú rokovania VZ SAZ prostredníctvom svojich
delegátov s právom hlasovať, zabezpečia ich voľbu alebo ustanovenie tak, aby mohli delegátov
VZ SAZ a ich náhradníkov, spolu s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi, oznámiť SAZ
najmenej 14 dní pred konaním VZ SAZ. V odôvodnených prípadoch môže volebná komisia VZ
SAZ uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch VZ SAZ a ich náhradníkoch.
12. Pozvánka na VZ SAZ, návrh programu VZ SAZ a podklady na zasadnutie VZ SAZ sa
zverejňujú na webovom sídle SAZ a v Informačnom systéme športu. SAZ zašle všetkým
delegátom s právom hlasovať oznámenie o zverejnení materiálov k VZ SAZ na webovom sídle
SAZ najmenej sedem dní pred konaním VZ SAZ.
13. VZ SAZ, okrem vecí, ktoré si vyhradí, prislúcha najmä:
a) schvaľovanie Stanov SAZ, ich zmien a doplnkov,
b) rozhodovanie o vzniku a zániku SAZ,
c) rozhodovanie o zmene názvu SAZ,
d) rozhodovanie o podobe symbolov SAZ,
e) rozhodovanie o vstupe a ukončení členstva SAZ v IAAF, EA, SOV a v ďalších
organizáciách a združeniach,

f) voľba volebnej komisie VZ SAZ na zabezpečenie prípravy a riadneho priebehu volieb
do orgánov SAZ,
g) voľba a odvolávanie prezidenta SAZ,
h) voľba a odvolávanie viceprezidenta SAZ,
i) voľba a odvolávanie ďalších 7 členov VV SAZ,
j) voľba a odvolávanie kontrolóra SAZ,
k) voľba a odvolávanie predsedu a členov DK SAZ, a to na základe návrhov OAZ tak,
aby každý OAZ mal v DK SAZ najmenej jedného člena,
l) voľba a odvolávanie predsedu a členov AR SAZ, a to na základe návrhov OAZ tak,
aby každý OAZ mal v AR SAZ najmenej jedného člena
m) voľba a odvolávanie predsedu a členov OK SAZ tak, aby boli splnené podmienky uvedené
v § 92 zákona o športe,
n) prerokovanie výročnej správy SAZ,
o) schválenie výročnej správy o činnosti kontrolóra SAZ,
p) schválenie náhrady za stratu času a odmeny za výkon funkcie kontrolóra SAZ,
q) požadovanie informácie o čerpaní rozpočtu SAZ v roku konania VZ SAZ a o rozpočtovom
zámere na nasledujúci rok,
r) požadovanie informácie o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú SAZ založila
a v ktorej sa SAZ zúčastňuje na podnikaní,
s) rozhodovanie o neprijatí za člena SAZ a o vylúčení člena zo SAZ,
t) schvaľovanie čestných predsedov SAZ, čestných členov SAZ a nových OAZ.
14. Záujemca o vykonávanie funkcie prezidenta SAZ, viceprezidenta SAZ a kontrolóra SAZ musí
doručiť na Sekretariát SAZ svoju kandidatúru na funkciu najneskôr 7 dní pred konaním
VZ SAZ. Záujemca o vykonávanie ostatných funkcií v orgánoch SAZ volených VZ SAZ musí
doručiť na Sekretariát SAZ svoju kandidatúru na funkciu najneskôr 7 dní pred konaním
VZ SAZ s tým, že SAZ zverejní kandidátov na prezidenta SAZ, viceprezidenta
SAZ, kontrolóra SAZ a na členov ostatných orgánov volených VZ SAZ, vrátane ich
navrhovateľa, najneskôr 3 7 dní pred konaním VZ SAZ na internetovej stránke webovom sídle
SAZ.
15. Na žiadosť delegáta VZ SAZ s právom hlasovať alebo člena SAZ, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený
zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
16. VZ SAZ je uznášaniaschopné, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať.
17. VZ SAZ rozhoduje hlasovaním, rozhodnutie VZ SAZ má formu uznesenia.
Na prijatie uznesenia VZ SAZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov VZ
SAZ s právom hlasovať v nasledovných prípadoch:
a) rozhodovanie o zmene Stanov SAZ,
b) rozhodovanie o reorganizácii súťaží organizovaných SAZ,
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako
1.000000,- EUR,
d) rozhodovanie o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by bol SAZ,
e) rozhodovanie o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa
§ 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by
bol SAZ.
18. Na prijatie uznesenia VZ SAZ v iných prípadoch ako sú uvedené v článku VII. odsek 10 17
Stanov SAZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov VZ SAZ.

19. VZ SAZ sa riadi rokovacím poriadkom a volebným poriadkom, ktoré si samo schvaľuje.
20. Na návrh prezidenta SAZ, delegáta s právom hlasovať alebo kontrolóra SAZ môže byť návrh
programu VZ SAZ pozmenený alebo doplnený na začiatku VZ SAZ pred schvaľovaním
programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať.
V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu VZ SAZ, môže VZ SAZ prijať len
odporúčania a stanoviská.
21. Ak nastane situácia, že na začiatku rokovania VZ SAZ, alebo v jeho priebehu, je VZ SAZ
neuznášaniaschopné, po uplynutí čakacej lehoty určenej predsedajúcim VZ SAZ bude VZ SAZ
rozpustené. VV SAZ je v tomto prípade povinný zvolať mimoriadne VZ SAZ najneskôr 90 dní
odo dňa, kedy sa malo konať VZ SAZ, ktoré bolo rozpustené pre neuznášaniaschopnosť.
13. Zo zasadnutia VZ SAZ a z konania volieb do orgánov SAZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorej
náležitosti upravuje zákon o športe.
Článok VIII.
Mimoriadne Valné zhromaždenie SAZ
1. VV SAZ zvolá mimoriadne VZ SAZ, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých jeho
členov. Ak dva po sebe nasledujúce mesiace nie je VV SAZ uznášaniaschopný, mimoriadne VZ
SAZ môže zvolať člen VV SAZ alebo kontrolór.
2. Mimoriadne VZ SAZ je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj prezident SAZ
alebo kontrolór SAZ.
3. VV SAZ je povinný zvolať mimoriadne VZ SAZ, ak to navrhnú
a) najmenej dva OAZ na základe žiadosti podpísanej štatutárnymi orgánmi OAZ, alebo
b) jedna tretina klubov formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov.
4. Ak uplynulo funkčné obdobie orgánov SAZ oprávnených zvolať mimoriadne VZ SAZ a noví
členovia týchto orgánov na ďalšie funkčné obdobie neboli zvolení, mimoriadne VZ SAZ je
oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAZ.
5. V návrhu na zvolanie mimoriadneho VZ SAZ sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe
rokovania mimoriadneho VZ SAZ.
6. Mimoriadne VZ SAZ sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon
(rozhodnutie prezidenta SAZ, VV SAZ, doručenie petície alebo návrhu) rozhodujúci pre jej
uskutočnenie.
7. Pre mimoriadne VZ SAZ primerane platia ustanovenia upravujúce riadne VZ SAZ.
Článok IX.
Výkonný výbor SAZ
1. VV SAZ je výkonným orgánom SAZ, ktorý riadi činnosť SAZ v období medzi VZ SAZ,
pokiaľ týmito Stanovami SAZ nie je rozhodovanie o určitých otázkach vyhradené iným
orgánom SAZ. Za svoju činnosť zodpovedá VZ SAZ.
2. Členmi VV SAZ sú prezident SAZ, viceprezident SAZ a ďalších 7 členov zvolených VZ SAZ.
Jedným z volených členov VV SAZ je zástupca atlétov, návrh na voľbu ktorého VZ SAZ
predkladá Komisia atlétov SAZ. Na každom zasadnutí VV SAZ majú právo účasti generálny

sekretár SAZ, ústredný tréner SAZ, predsedovia OAZ, a kontrolór SAZ a čestní predsedovia
SAZ, ktorí nie sú členmi VV SAZ, nemajú právo na zasadnutí VV SAZ hlasovať, ale majú
právo podávať návrhy a vyjadrovať sa k prejednávaným záležitostiam. Na prerokovanie
konkrétneho problému môže VV SAZ prizvať iné osoby.
3. Každý člen SAZ, nečlen VV SAZ, ktorý je zvolený za člena Rady IAAF alebo za člena Rady
EA, sa na obdobie svojho funkčného obdobia v Rade IAAF alebo v Rade EA stáva ďalším
členom VV SAZ so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Takémuto členovi
VV SAZ potvrdzuje členstvo vo VV SAZ najbližšie zasadnutie VZ SAZ.
4. VV SAZ je volený na medziobdobie medzi dvoma volebnými VZ SAZ. Funkčné obdobie
VV SAZ nesmie byť dlhšie ako 50 mesiacov, okrem ak sa nepodarí zvolať uznášaniaschopné
VZ SAZ. Vtedy VV SAZ vykonáva svoju činnosť až do zvolenia nového VV SAZ.
4. Mandát člena VV SAZ vzniká jeho zvolením VZ SAZ. V prípade členov SAZ, nečlenov VV
SAZ, vzniká mandát člena VV SAZ ich zvolením alebo menovaním za člena Rady IAAF
alebo za člena Rady EA spôsobom, ktorí si určujú IAAF a EA vo svojich vnútorných
predpisoch a ich následným potvrdením na najbližšom zasadaní VZ SAZ.
5. Mandát člena VV SAZ zaniká:
a) v prípade všetkých členov VV SAZ uplynutím funkčného obdobia VV SAZ, odstúpením
VV SAZ, odvolaním VZ SAZ, vzdaním sa mandátu člena VV SAZ, smrťou
alebo vyhlásením za mŕtveho,
b) v prípade členov VV SAZ, ktorým vznikol mandát člena VV SAZ ich zvolením za člena
Rady IAAF alebo za člena Rady EA, aj skončením vykonávania funkcie člena Rady IAAF
alebo člena Rady EA spôsobom, ktorí si určujú IAAF a EA vo svojich vnútorných
predpisoch.
6. VV SAZ najmä:
a) navrhuje termín a pripravuje konanie VZ SAZ, informáciu o konaní VZ SAZ zverejňuje
na internetovej stránke SAZ minimálne 15 dní pred konaním VZ SAZ, pozvánku a návrh
programu zverejňuje na internetovej stránke webovom sídle SAZ minimálne 7 dní pred
konaním VZ SAZ a podklady ku každému bodu, o ktorom sa bude hlasovať na VZ SAZ,
zverejňuje na internetovej stránke webovom sídle SAZ minimálne 3 7 dní pred konaním
VZ SAZ,
b) zabezpečuje zverejnenie kandidátov na prezidenta SAZ, viceprezidenta SAZ a kontrolóra
SAZ a na členov ostatných orgánov volených VZ SAZ, vrátane ich navrhovateľa, najneskôr
3 7 dní pred konaním VZ SAZ na internetovej stránke webovom sídle SAZ,
c) zabezpečuje zverejnenie zápisnice a prezenčnej listiny zo zasadnutia VZ SAZ na webovom
sídle SAZ, ako aj jej zaslanie všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia VZ
SAZ, najneskôr 10 25 dní odo dňa konania VZ SAZ,
d) zabezpečuje zverejnenie správy volebnej komisie VZ SAZ ihneď po konaní volieb,
e) rozhoduje o všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované VZ SAZ alebo o veciach,
ktoré si nevyhradilo na rozhodovanie VZ SAZ, alebo ktoré VZ SAZ nevyhradilo
na rozhodovanie inému orgánu SAZ, resp. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré sú uvedené
v týchto Stanovách SAZ,
f) menuje a odvoláva generálneho sekretára SAZ a ústredného trénera SAZ,
g) do zvolenia nového člena VV SAZ, DK SAZ, AR SAZ a OK SAZ kooptuje člena VV SAZ,
DK SAZ, AR SAZ alebo OK SAZ,
h) pripravuje a predkladá VZ SAZ výročnú správu SAZ,
i) pripravuje a predkladá VZ SAZ na schválenie hospodárenie SAZ, informáciu o čerpaní
rozpočtu SAZ v roku konania VZ SAZ a o rozpočtovom zámere na nasledujúci rok,
a zabezpečuje ich zverejnenie,

j) určuje osobu, ktorá pripraví a predloží na VZ SAZ správu o hospodárení a činnosti
obchodnej spoločnosti, v ktorej sa SAZ zúčastňuje na podnikaní,
k) navrhuje zástupcov SAZ v obchodnej spoločnosti, v ktorej sa SAZ zúčastňuje na podnikaní,
l) rozhoduje o schválení riadneho členstva uchádzača o členstvo v SAZ, okrem schvaľovania
riadneho členstva OAZ v SAZ,
m) predkladá VZ SAZ návrhy na čestných predsedov SAZ a čestných členov SAZ,
n) zriaďuje odborné komisie SAZ a menuje ich predsedu a členov,
o) schvaľuje smernice SAZ a iné normy SAZ a ich zmeny, okrem tých noriem SAZ,
ktorých schvaľovanie patrí do právomoci VZ SAZ. Smernice SAZ a iné normy SAZ a ich
zmeny nesmú byť v rozpore so Stanovami SAZ.
7. VV SAZ sa ku svojmu rokovaniu schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac, najmenej
však raz za dva mesiace. Rokovanie riadi prezident SAZ, ním poverený člen VV SAZ, prípadne
osoba určená prezidentom SAZ. Pri svojich rokovaniach sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý si
sám schvaľuje. Formou rozhodovania VV SAZ je uznesenie. O rokovaní a o prijatých
rozhodnutiach sa spisuje zápis. Povinnosťou VV SAZ je zabezpečiť zverejnenie výpisu
zápisnice a prezenčnej listiny z rokovania VV SAZ na internetovej stránke webovom sídle SAZ
do 10 25 dní odo dňa konania VV SAZ.
8. VV SAZ je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. VV SAZ
rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Na prijatie uznesenia VV SAZ je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VV SAZ.
Článok X.
Prezident SAZ, viceprezident SAZ a generálny sekretár SAZ
1. Prezident SAZ a viceprezident SAZ sú volení do svojich funkcií VZ SAZ. Funkčné obdobie
prezidenta SAZ a viceprezidenta SAZ je zhodné s funkčným obdobím VV SAZ. nesmie byť
dlhšie ako 50 mesiacov, okrem ak sa nepodarí zvolať uznášaniaschopné VZ SAZ. Vtedy
prezident SAZ a viceprezident SAZ vykonávajú svoju činnosť až do zvolenia nového prezidenta
SAZ a viceprezidenta SAZ.
2. Generálny sekretár SAZ a ústredný tréner SAZ sú do svojich funkcií menovaní VV SAZ
na základe výsledkov výberového konania na tieto funkcie.
3. Štatutárnymi zástupcami SAZ sú prezident SAZ, viceprezident SAZ a generálny sekretár SAZ,
sú oprávnení konať v mene SAZ v rozmedzí a spôsobmi, ktoré sú dané týmito Stanovami SAZ,
vnútornými predpismi SAZ a rozhodnutiami VV SAZ. Každý z nich môže konať samostatne.
4. Majetkovoprávne veci týkajúce sa SAZ v sume do 20.000,- EUR vrátane môže podpísať
každý štatutárny zástupca SAZ samostatne, majetkovoprávne veci týkajúce sa SAZ v sume
nad 20.000,- EUR musí podpísať prezident SAZ spolu s ďalším štatutárnym zástupcom SAZ.
Pracovnoprávne veci podpisuje generálny sekretár SAZ.
Článok XI.
Kontrolór SAZ
1. Kontrolór SAZ je najvyšším kontrolným orgánom SAZ, voleným VZ SAZ.
2. Funkčné obdobie kontrolóra SAZ je 5 rokov. Kontrolór SAZ je oprávnený vykonávať svoju
funkciu až do zvolenia nového kontrolóra SAZ na zasadnutí VZ SAZ nasledujúcom po uplynutí
jeho funkčného obdobia.

2. Kontrolór SAZ nemôže byť členom VV SAZ, AR SAZ, DK SAZ a OK SAZ, ani iného orgánu
SAZ, kde by jeho činnosť mohla byť v konflikte záujmov s výkonom funkcie kontrolóra SAZ.
3. Kontrolór SAZ vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov SAZ,
b) dodržiavanie právnych predpisov,
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SAZ.
4. Podmienky na výkon funkcie kontrolóra SAZ, práva a povinnosti, spôsob vykonávania
kontroly, úlohy pri kontrole a postup pri kontrole upravuje zákon o športe.
Článok XII.
Arbitrážna rada SAZ
1. AR SAZ je orgánom SAZ, ktorý rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti, odvolania
a iné otázky súvisiace s činnosťou členov SAZ, keď ich riešenie nespadá do kompetencie iných
orgánov ustanovených podľa týchto Stanov SAZ. Je odvolacím orgánom SAZ vo veciach
disciplinárnych previnení členov SAZ, okrem disciplinárnych previnení vo veci porušenia
pravidiel podľa § 88 zákona o športe.
2. AR SAZ má 5 členov, tvoria ju predseda a ďalší 4 členovia. Predsedu a členov AR SAZ volí
VZ SAZ a to tak, aby každý OAZ mal najmenej jedného člena a najviac dvoch členov. Počet
členov AR SAZ je vždy nepárny. Funkčné obdobie AR SAZ je zhodné s funkčným obdobím
VV SAZ.
3. Činnosť AR SAZ riadi predseda, v jeho neprítomnosti určený člen AR SAZ, ktorý je oprávnený
zastupovať predsedu AR SAZ. Činnosť AR SAZ sa riadi Štatútom AR SAZ ktorý schvaľuje VV
SAZ. O činnosti AR SAZ predkladá na VZ SAZ správu predseda AR SAZ.
4. AR SAZ je schopná uznášať sa, ak je prítomný nadpolovičný počet členov AR SAZ. AR SAZ
rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičného
počtu všetkých členov AR SAZ.
5. Mandáty členov AR SAZ a jej funkčné obdobie sa riadi primerane ustanoveniami článku VI,
ods.3 a článku IX., odseky 4 a 5 a 6 týchto Stanov SAZ.
6. Člen AR SAZ nemôže byť kontrolórom SAZ, členom VV SAZ, DK SAZ a OK SAZ.
Článok XIII.
Disciplinárna komisia SAZ
1. DK SAZ je disciplinárnym orgánom SAZ, ktorý je príslušný na disciplinárne konanie
za disciplinárne previnenia, ktorého sa dopustil športovec, športový odborník, atletický oddiel
športového klubu alebo atletický klub, riadny člen SAZ alebo iná osoba, ktorá má príslušnosť
k SAZ individuálny člen SAZ, za porušenie Pravidiel atletických súťaží IAAF, Svetového
antidopingového kódexu WADA, Stanov SAZ a ostatných predpisov SAZ alebo rozhodnutí
SAZ, ktorého sa dopustili v čase, keď mali príslušnosť k SAZ.
2. DK SAZ má 5 členov, tvoria ju predseda a ďalší 4 členovia. Predsedu a členov DK SAZ volí
VZ SAZ a to tak, aby každý OAZ mal v DK SAZ najmenej jedného člena a najviac dvoch
členov. Počet členov DK SAZ je vždy nepárny. Funkčné obdobie DK SAZ je zhodné
s funkčným obdobím VV SAZ.

3. Činnosť DK SAZ riadi predseda, v jeho neprítomnosti určený člen DK SAZ, ktorý je oprávnený
zastupovať predsedu DK SAZ. Činnosť DK SAZ sa riadi Disciplinárnym poriadkom SAZ,
ktorý schvaľuje VV SAZ. O činnosti DK SAZ predkladá na VZ SAZ správu predseda DK SAZ.
4. DK SAZ je schopná uznášať sa, ak je prítomný nadpolovičný počet členov DK SAZ. DK SAZ
rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičného
počtu všetkých členov DK SAZ.
5. Mandáty členov DK SAZ a jej funkčné obdobie sa riadi primerane ustanoveniami článku VI,
ods.3 a článku IX., odseky 4 a 5 a 6 týchto Stanov SAZ.
6. Za disciplinárne previnenia môže DK SAZ športovcovi alebo športovému odborníkovi uložiť
disciplinárne opatrenia v súlade s Disciplinárnym poriadkom SAZ.
7. Člen DK SAZ nemôže byť členom VV SAZ, kontrolórom SAZ, členom AR SAZ a OK SAZ.
Článok XIV.
Odvolacia komisia SAZ
1. Odvolacia komisia SAZ je odvolacím orgánom SAZ vo veci porušenia pravidiel podľa § 88
zákona o športe.
2. OK SAZ má 3 členov, tvoria ju predseda a ďalší 2 členovia. Funkčné obdobie OK SAZ je
zhodné s funkčným obdobím VV SAZ. Predsedu a členov OK SAZ volí VZ SAZ
3. Činnosť OK SAZ riadi predseda, v jeho neprítomnosti určený člen OK SAZ, ktorý je oprávnený
zastupovať predsedu OK SAZ. Činnosť OK SAZ sa riadi zákonom o športe a Disciplinárnym
poriadkom SAZ.
4. OK SAZ je schopná uznášať sa, ak je prítomný nadpolovičný počet členov OK SAZ. OK SAZ
rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, na ktorého prijatie je potrebný súhlas nadpolovičného
počtu všetkých členov OK SAZ.
5. Mandáty členov OK SAZ a jej funkčné obdobie sa riadi primerane ustanoveniami článku VI,
ods.3 a článku IX., odseky 4 a 5 a 6 týchto Stanov SAZ.
6. Člen OK SAZ nemôže byť kontrolórom SAZ, členom VV SAZ, AR SAZ a DK SAZ.
Článok XV.
Odborné komisie SAZ
1. Odborné komisie SAZ sú odborným orgánom SAZ.
2. Odborné komisie SAZ v rámci ich pôsobnosti vydávajú odporúčania a stanoviská.
3. Predsedu a členov každej odbornej komisie SAZ menuje VV SAZ na obdobie, ktoré je zhodné
s funkčným obdobím VV SAZ.
4. Názov a náplň činnosti jednotlivých odborných komisií SAZ vymedzí VV SAZ v organizačnom
poriadku SAZ. Úlohou odborných komisií SAZ je odborné posudzovanie otázok súvisiacich
s činnosťou SAZ, príprava podkladov na rozhodovanie VV SAZ a príprava vnútorných
predpisov SAZ.

5. Výpisy zo zasadnutí odborných komisií SAZ musia byť zverejnené na internetovej stránke SAZ
do 5 10 dní odo dňa ich konania.
Článok XVI.
Sekretariát SAZ
1. Sekretariát SAZ (ďalej len „sekretariát“) zabezpečuje administratívnu agendu, styk s členmi
a orgánmi SAZ, styk s príslušnými organizáciami a združeniami pôsobiacimi na území
Slovenskej republiky, medzinárodný styk a vytvára a zabezpečuje organizačné podmienky
pre činnosť orgánov SAZ.
2. Sekretariát riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny sekretár SAZ. Zamestnanci sekretariátu
sú priamo podriadení generálnemu sekretárovi SAZ.
3. Zloženie sekretariátu, pracovnú náplň zamestnancov sekretariátu a kompetencie sekretariátu
schvaľuje VV SAZ na návrh generálneho sekretára SAZ za podmienok uvedených v týchto
Stanovách SAZ.
4. Podmienky činnosti sekretariátu sú upravené vo vnútorných predpisoch SAZ.
Článok XVII.
Oblastné atletické zväzy
1. OAZ sú riadnymi členmi SAZ. Majú vlastnú právnu subjektivitu s právnou formou občianskeho
združenia, združujú najmä kluby pôsobiace v nimi riadených atletických súťažiach.
2. Podmienky činnosti OAZ sú určené stanovami OAZ, ktoré nesmú byť v rozpore so Stanovami
SAZ. Môžu v rámci OAZ organizovať a riadiť majstrovské súťaže vo všetkých kategóriách.
3. OAZ môžu navrhovať svojich zástupcov do orgánov SAZ za podmienok uvedených v týchto
Stanovách SAZ a vnútorných predpisoch SAZ.
4. OAZ je povinný na požiadanie VV SAZ, kontrolóra SAZ alebo Sekretariátu SAZ poskytnúť
SAZ informáciu o spôsobe hospodárenia s finančnými prostriedkami a materiálom, ktorý SAZ
poskytol na jeho činnosť.
5. OAZ a ich členovia sú povinné do 6 mesiacov od účinnosti Stanov SAZ upraviť svoje stanovy
tak, aby neodporovali ustanoveniam týchto Stanov SAZ.
Článok XVIII.
Hospodárenie SAZ
1. Hospodárenie SAZ sa riadi podľa schváleného rozpočtu.
2. Rozpočet SAZ zostavuje a schvaľuje VV SAZ.
3. Hospodárenie a účtovníctvo SAZ sa riadi zákonom o športe a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Článok XIX.
Príjmy a výdavky SAZ
1. Príjmy SAZ tvoria najmä
a) členské príspevky,
b) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného
a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
c) výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo súťaží a iných podujatí,
e) poplatky z prestupov atlétov,
f) poplatky za registráciu atlétov a ostatných členov SAZ,
g) poplatky za udelenie licencií,
h) poplatky za overenie odbornej spôsobilosti športového odborníka,
i) poplatky z činnosti odborných komisií a iných orgánov SAZ,
j) poplatky za družstvá súťažiace v majstrovských súťažiach SAZ (základný vklad
pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku určuje VV SAZ,
k) príspevky od medzinárodných športových asociácií a iných medzinárodných organizácií,
l) výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
m) príspevok uznanému športu,
n) príspevok na národný športový projekt,
o) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,
p) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je SAZ spoločníkom,
q) príjmy z predaja vstupeniek,
r) príjmy zo sponzorského,
s) dary a iné príspevky,
t) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
u) iné príjmy.
2. Príjmom SAZ sú aj odmeny športovej reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor
medzinárodnej súťaže určil priamo športovému reprezentantovi.
3. Výdavky SAZ predstavujú najmä výdavky na pokrytie nákladov hlavných činností SAZ
podľa schváleného rozpočtu SAZ v súlade s potrebami plnenia cieľov a úloh podľa schváleného
plánu rozvoja atletiky na príslušné obdobie.
4. Výdavky SAZ slúžia najmä na
a) zabezpečenie činnosti družstiev športovej reprezentácie,
b) prerozdelenie medzi kluby pomerne podľa počtu súťažiacich družstiev,
c) rozvoj mládežníckej atletiky,
d) starostlivosť o atletické talenty,
e) zabezpečenie organizovania atletických súťaží a iných atletických podujatí,
f) podporu činnosti OAZ,
g) podporu investičných projektov SAZ,
h) výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry osobitného významu pre atletiku,
vrátane infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií,
i) vzdelávanie v športovej činnosti a osobitne v atletike,
j) prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe, osobitne v atletike a v boji
proti manipulácii súťaže,
k) odmeny atlétov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných družstiev,
l) činnosť orgánov SAZ,
m) podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a osobitne atletiky,
n) dary a iné príspevky,

o) všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov určených predpismi SAZ, a to tak
výdavky schválené VV SAZ, ako aj výdavky, ktoré je VV SAZ oprávnený vynaložiť
v rámci svojej právomoci.
5. Informácia o použití príspevku uznanému športu sa zverejňuje na internetovej stránke webovom
sídle SAZ a v informačnom systéme športu.
Článok XX.
Zánik SAZ
1. Zániku SAZ predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. O zániku SAZ
rozhoduje VZ SAZ formou uznesenia, na prijatie ktorého sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch
tretín všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. O návrhu na zánik SAZ musia byť
členovia SAZ informovaní najneskôr 60 dní pred konaním VZ SAZ.
2. K zrušeniu SAZ bez likvidácie môže dôjsť jeho zlúčením s iným združením. Pri zlúčení
prechádza majetok SAZ na združenie, s ktorým sa zlučuje.
3. K zrušeniu SAZ s likvidáciou môže dôjsť vtedy, keď jeho majetok neprechádza na právneho
nástupcu podľa odseku 2 tohto článku. Na vykonanie likvidácie musí byť vymenovaný
likvidátor, ktorého menovanie a výšku odmeny schvaľuje VZ SAZ, ako súčasť uznesenia podľa
odseku 1 tohto článku. Uznesenie musí obsahovať aj dátum vstupu SAZ do likvidácie.
4. Dňom vstupu SAZ do likvidácie likvidátor preberá právomoci VV SAZ a iných orgánov SAZ,
týkajúce sa majetku a záväzkov SAZ. Likvidátor SAZ má právo vystupovať v mene SAZ
voči iným právnym subjektom.
5. Dňom vstupu SAZ do likvidácie zanikajú všetky oprávnenia vystupovať a konať v mene SAZ
uvedené v článku IX. týchto Stanov SAZ. Ostatné právomoci orgánov SAZ nie sú vstupom
SAZ do likvidácie dotknuté.
6. Likvidátor vykoná likvidáciu SAZ podľa platných právnych predpisov. Po jej skončení zvolá
mimoriadne VZ SAZ a oboznámi ho s výsledkami.
7. Likvidačný zostatok bude po skončení likvidácie SAZ prevedený na právnickú osobu,
ktorá preberie na seba záväzok, že tento majetok bude prevedený v prospech nového národného
atletického zväzu, pokiaľ by tento vznikol.
Článok XXI.
Povinnosti SAZ vyplývajúce z Pravidiel atletických súťaží IAAF
1. SAZ sa zaväzuje, že žiadnej fyzickej osobe, ktorá je členom SAZ, nebude udelený súhlas
k zastupovaniu oprávneným zástupcom (tzv. manažérom), a že žiadny oprávnený zástupca
(tzv. manažér) nedostane oprávnenie k činnosti, pokiaľ medzi fyzickou osobou, ktorá je členom
SAZ a oprávneným zástupcom (tzv. manažérom) nebude uzatvorená písomná zmluva,
obsahujúca minimálne ustanovenia z Pokynov IAAF pre riadenie činnosti členských federácií
IAAF alebo oprávnených zástupcov (tzv. manažérov).
2. SAZ sa zaväzuje dodržiavať Svetový antidopingový kódex Svetovej antidopingovej agentúry
(WADA), Antidopingové pravidlá IAAF a Procedurálne smernice IAAF, uvedené v Kapitole 3
Pravidiel atletických súťaží IAAF, národnú antidopingovú reguláciu a procesné smernice
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky upravujúce spôsob kontroly a postihu dopingu
v športe, v znení zákona o športe. Všetci členovia SAZ sú povinní dodržiavať vyššieuvedené
predpisy a riadiť sa nimi.

3. SAZ v súvislosti s kontrolou a postihom dopingu v športe:
a) má oprávnenie podieľať sa na koordinácii súťažných a mimosúťažných dopingových
kontrol prostredníctvom oprávnených orgánov alebo osôb. Správu o vykonaných kontrolách
sa SAZ zaväzuje jeden krát ročne predložiť IAAF,
b) sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť IAAF, aby vykonávala dopingové kontroly na súťažiach
organizovaných SAZ a koordinovaných IAAF,
c) uznáva právo IAAF vykonávať neohlásené mimosúťažné dopingové kontroly u fyzických
osôb, ktoré sú členmi SAZ,
4. Pokiaľ nie je uvedené v osobitných pravidlách alebo predpisoch IAAF niečo iné, všetky spory,
ktoré sa týkajú členov SAZ, bez ohľadu na to, ako vznikli, či sa týkajú dopingu alebo iných
záležitostí súvisiacich s ich činnosťou upravenou v týchto Stanovách SAZ, budú odstúpené
na vyriešenie príslušným orgánom uvedeným v Stanovách SAZ.
Osoba, ktorej sa to týka, má právo:
a) na prerokovanie sporu v primeranej lehote pred spravodlivým, nezávislým a nestranným
orgánom,
b) na informáciu o obvinení, ktoré bolo proti nej vznesené,
c) predložiť dôkazy na svoju obhajobu vrátane práva povolať a vypočúvať svedkov,
d) nechať sa zastupovať v konaní inou splnomocnenou osobou a v prípade, ak táto osoba
vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka
a prekladateľa. Náklady splnomocnenej osoby, tlmočníka a prekladateľa znáša osoba,
ktorej sa spor týka,
e) na včasné a písomne vyhotovené odôvodnenie rozhodnutia príslušného orgánu SAZ.
5. Ak ide o spor, ktorý nemá disciplinárnu povahu, orgánom, ktorý je príslušným konať
a rozhodovať v rámci SAZ, je Arbitrážna rada SAZ.
6. Ak vznikne spor medzi SAZ a IAAF, tento bude odstúpený na vyriešenie Rade IAAF,
ktorá musí podľa okolností daného prípadu stanoviť postup rozhodnutia o tomto spore.
7. Ak vznikne spor medzi SAZ a inou členskou federáciou IAAF, tento bude odstúpený
na vyriešenie Rade IAAF, ktorá musí podľa okolností daného prípadu stanoviť postup
rozhodnutia o tomto spore.
Článok XXII.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto Stanovy SAZ boli prerokované a schválené na VZ SAZ konanom v Šamoríne Banskej
Bystrici dňa 21.05.2016 23.04.2017 a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia, okrem článku
VII. ods.3, článku VII. ods.4 , článku VII. ods.5 a článku VII. ods.7, ktoré nadobúdajú účinnosť
od 01.06.2016 okrem článku VII. ods.3, písm.d) a článku VII. ods.5, písm.g),h),
ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.05.2017.
2. Delegáti VZ SAZ určení podľa Stanov SAZ zo dňa 22.11.2014 sa považujú za riadnych
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať počas celého zasadnutia VZ SAZ konaného dňa
21.05.2016.
2. Delegáti VZ SAZ určení podľa Stanov SAZ zo dňa 21.05.2016 sa považujú za riadnych
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať počas celého zasadnutia VZ SAZ konaného
dňa 23.04.2017.

3. Všetci riadni členovia SAZ sú povinní do 6 mesiacov od účinnosti Stanov SAZ zosúladiť svoje
stanovy so Stanovami SAZ a následne ich do 31.12.2017 zaslať na Sekretariát SAZ.
3. Funkčné obdobie a zloženie VV SAZ ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Stanov SAZ ostáva
zachované do uplynutia funkčného obdobia VV SAZ. Členom VV SAZ sa dňom nadobudnutia
účinnosti Stanov SAZ stáva zástupca atlétov. Funkcia predsedu a členov Dozornej rady SAZ
zaniká ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Stanov SAZ.
4. Funkčné obdobie členov orgánov SAZ menovaných VV SAZ, ktorí vykonávajú funkcie
v orgánoch SAZ ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto Stanov SAZ, ostáva zachované
do uplynutia ich funkčného obdobia. To neplatí v prípade funkcie predsedu a členov
Disciplinárnej komisie SAZ, ktorých funkcia zaniká ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto
Stanov SAZ.
5. Kontrolór SAZ sa zvolí po schválení Stanov SAZ na VZ SAZ konanom dňa 21.05.2016
na päťročné funkčné obdobie s tým, že výkon jeho funkcie začína plynúť po zániku funkcie
predsedu Dozornej rady SAZ.
6. Člen VV SAZ za atlétov sa zvolí po schválení Stanov SAZ na VZ SAZ konanom dňa
21.05.2016 na funkčné obdobie do konania riadneho volebného VZ SAZ v roku 2016.
7. Predseda a členovia AR SAZ, DK SAZ a OK SAZ budú zvolení po schválení Stanov SAZ
na VZ SAZ konanom dňa 21.05.2016 na funkčné obdobie s tým, že ich funkčné obdobie
uplynie primerane v súlade s funkčným obdobím VV SAZ zvoleného na riadnom volebnom VZ
SAZ v roku 2016.
8. Záujemcovia o výkon funkcie kontrolóra SAZ, predsedu a člena AR SAZ, DK SAZ a OK SAZ
a člena VV SAZ za atlétov sú oprávnení ohlásiť svoju kandidatúru na výkon funkcie
po schválení Stanov SAZ na VZ SAZ konanom dňa 21.05.2016.
9. Všetci riadni členovia SAZ, individuálni členovi SAZ a čestní členovia SAZ, ktorí boli členmi
SAZ pred účinnosťou Stanov SAZ sa považujú za riadnych členov SAZ, individuálnych členov
SAZ a čestných členov SAZ podľa týchto Stanov SAZ.
10. Všetci riadni členovia SAZ sú povinní do 6 mesiacov od účinnosti Stanov SAZ zosúladiť svoje
stanovy so Stanovami SAZ a následne ich do 31.12.2016 zaslať na Sekretariát SAZ.

