
            VZ SAZ 2020 – príhovor kandidáta na prezidenta SAZ. 

 

 

Vážené dámy, vážený páni, delegáti snemu SAZ.  

- Svoje predstavenie 

Uplynuli ďalšie 4 roky od doby, kedy sme si volili svojich zástupcov do VV SAZ .  Keďže 

v roku 2016 nedošlo k zásadnej zmene v zložení VV je možno povedať, že s malými 

kozmetickými zmenami je VV v tomto zložení už 8 rokov. Za uvedenú dobu sme mali veľmi 

dobrú možnosť dokonale spoznať jednotlivých členov, ich prácu, ich postoje a ich reakcie. 

Uvedomme si všetci, tak ako sme tu, že VV SAZ je skupina ľudí, ktorí nás medzi dvomi VZ 

zastupujú pred verejnosťou, zastupujú pred orgánmi štátnej správy, v našom mene uzatvárajú 

zmluvy, v našom mene vystupujú v médiách. Áno, presne toto je dikcia vyplývajúca z našich 

Stanov.  Pred 8 rokmi v roku 2012 sme vychádzali zo skromných podmienok, ktoré 

Slovenská atletika mala ešte eufórii doznievajúcej Londýnskej olympiády. Všetkých nás 

vtedy potešila najmä Lucia Klocová svojim úspešným vystúpením až vo finále 1500m.  

O to viac sme vkladali nádeje do nového predsedu, ktorý sám bol olympionik. Všetci sme 

predpokladali, že človek, ktorý zažil život vrcholového športovca od samého začiatku až po 

OH, bude svoje okolie motivovať k maximálnej profesionalite vo výkone každodennej 

funkcionárskej práce a podľa mňa ešte v duchu Fair Play. Sme športový zväz, sme športovci, 

sme tréneri budúcich športovcov, preto som presvedčený, že FAIR PLAY malo byť a má byť 

každodennou modlitbou nie pracovníkov SAZ, nie funkcionárov SAZ ale všetkých nás, ktorí 

v športe a v atletike vykonávame akúkoľvek činnosť.  

Bohužiaľ situácia sa v poslednom štvorročnom období natoľko zhoršila, že to vnáša doslova 

až nevraživosť do osobných medziľudských vzťahov. Nechcem povedať, že tak konajú všetci 

členovia VV. Čakal som , že vedenie na čele s Petrom Korčokom zakročí, pretože jeho 

kandidačný príhovor v roku 2012 tomu napovedal. Nestalo sa tak. Naopak, dlhodobo sa 

prehlbujú rozdiely medzi klubmi, medzi oblasťami a poukazovanie na tieto javy sa označuje 

ako činnosť proti atletike. Ľudia, ktorí majú atletike a atletickej verejnosti slúžiť sa nad nami 

vyvyšujú, arogantne správajú, ignorujú napriek tomu, že sú naši volení zástupcovia.  

V novembri 2018 sa 12 nespokojných zástupcov klubov a oblastí prvýkrát stretli nad situáciou 

v SAZ v B. Bystrici. Už vtedy sme sa všetci zhodli, že atletika nám v podstate nefunguje, 

nedostatky zakrývame až chorobným marketingom a nútime do toho aj atlétov. Všetci sme sa 

zjednotili na tom, že by sme dokázali preglgnúť horkú slinu povyšovania a arogancie ak by 

všetko fungovalo a mali sme adekvátne výsledky ale aj podmienky na svoju prácu. Doslova 

padali návrhy na predčasné VZ s voľbami.  Odvtedy uplynuli ďalšie dva roky. Situácia sa 

nezlepšila a výsledky v atletike sa podľa štatistík zhoršili. Nezakrývajme si oči úspešnými 

individuálnymi výsledkami. Sme v prvom rade individuálny šport. Vždy sa nájde zanietenec, 

ktorý bude pracovať aspoň pre svoje potešenie. Ale vždy sa nájdu aj individuálne talenty, 

ktoré sa výsledkovo presadia a je o nich počuť. Poviem jeden príklad. V roku 2012 sme 

o Jankovi Volkovi ani nesnívali. Mladá trénerka v ňom videla potenciál a snažila sa ho dostať 

do atletiky. Postupne sa prepracovali na úspešného juniorského reprezentanta SR.Vo februári 

2017 sme sa spoločne stretli na už niekoľkom tréningu v hale Elán v BA a trénerka sa mi 



sťažovala, že od januára píše ústrednému trénerovi, generálnemu sekretárovi a iným 

činovníkom SAZ, že nevie akú bude mať Janko podporu a ona nevie ako má nastaviť plán 

sústredení a prípravy na jar a počas sezóny. Podľa jej vyjadrení nedostala ani odpoveď na 6 e-

malov. A poznám mnoho takých, ku ktorým sa takto správajú  členovia VV. O pár dní Janko 

získal v Belehrade bronzovú medailu. V hoteli, kde sme ho vítali, generálny sekretár pri 

prípitku povedal cit -  „toto je práca VV SAZ“. Poviem rovno prešla ma chuť na prípitok. 

 

Vážené delegátky a delegáti. Je 5 min po dvanástej aby sme morálny ale najmä športový 

úpadok slovenskej atletiky zastavili. Preto som sa rozhodol prijať kandidatúru uvedených 

zástupcov klubov a oblastí, ktorí sme sa prvýkrát stretli v novembri 2018. V tom čase sa síce 

hovorilo o úplne inom mene. Ale posledné udalosti tohto roka, kedy arogancia jednotlivých 

ľudí bola povýšená nad pravidlá World athletics, nad disciplinárny poriadok SAZ,  ma 

presvedčili aby som zdvihol rukavicu a uvedenej arogancii postavil svoju osobu. Tak ako som 

uviedol v mojom životopise – manažérske funkcie ma sprevádzajú celým profesijným 

životom. Vždy som mal pri sebe ľudí, od ktorých sa bolo čo učiť. Vždy som si pozorne názor 

vypočul a aj keď sa iný názor nerealizoval tak určite zanechal vo mne stopu. Vždy som mal 

pri sebe zástupcu starších pracovníkov. Ale jedno som od začiatku praktikoval sám od seba – 

vždy som rozhodol na základe úsudku, ktorý som nadobudol s informácií minimálne dvoch 

strán ak nie z viac strán. Život ma naučil, že jednostranné informácie ak nie sú pravdivé, tak 

sa mne vypomstia viac ako ich pôvodcovi, pretože z mojich úst už je to ohováranie. 

 

Preto v spoločnom tíme sme sa od začiatku dohodli, že všetko, čo bude zverejnené bude mať 

podklad v skutočných faktoch. Nič nebude na základe „jedna pani povedala“. Každý si musí 

byť vedomí veľkej zodpovednosti za svoje činy a svoje výroky. Všetky videá a ich obsahy 

viem doložiť písomnými dokumentami. Všetky štatistiky dokonca vyplývali z materiálov 

verejne dostupných na webe SAZ. Spoloční kandidáti so mnou nemáme záujem 

o poškodzovanie mena atletiky. Nemáme záujem o poškodzovanie mena klubov alebo osôb. 

Budem trvať na dôslednom vyvodení zodpovednosti ak by sa tak stalo. Neznamená to však, 

že budeme verejnosť klamať a najmä , že si budeme klamať do vlastných radov. Nikto nedal 

mandát VV klamať a zavádzať verejnosť. Vzhľadom na podklady, ktoré mám, nik nedal 

mandát VV zavádzať orgán štátnej správy.  

Moja kandidatúra na prezidenta SAZu je postavená na programe tvorby a realizácie 

progresívnej budúcnosti slovenskej atletiky. 

 

To znamená aj všestranný jej rozvoj vo všetkých oblastiach a na všetkých úsekoch: 

organizácia, riadenie, personalistika, mládež, dospelí, veteráni, infraštruktúra, medzinárodný 

styk, diplomacia, marketing, médiá, kluby, štátna reprezentácia a najmä  atletické podujatia, 

ktoré sme zanedbali. 

Budem sa usilovať zabrániť nezdravému a škodlivému preferovaniu iba jednej , či zopár 

zložiek. Takisto  klientelizmu a protekcii. 

- v tomto zmysle navrhnem urobiť rekonštrukciu výkonného výboru SAZu 

- navrhnem, aby zamestnanci SAZu neboli členmi VV s hlasom rozhodujúcim 

- navrhnem, aby predsedovia oblasti boli opäť členmi VV s hlasom rozhodujúcim 



-navrhnem ustanoviť funkciu ústredného trénera SAZ alebo športového riaditeľa ako 

zamestnanca zväzu s manažérskym zameraním na plný úväzok ako základnú podmienku 

výkonu takejto funkcie – s rozšírenými právomocami ale aj ohodnotením. 

- navrhnem aby všetci zamestnanci SAZ a členovia VV SAZ zabezpečili svoju nestrannosť 

individuálnym členstvom v SAZ . 

- budem aktívne dozerať na pravidelnú činnosť odborných komisií, spoločne s ústredným 

reprezentačným trénerom tak, aby výsledky ich práce slúžili k dokonalému servisu atlétom, 

trénerom a klubom a celému atletickému hnutiu.  

- budem trvať na zavedení tkz. inkubátoroch rozvoja zanedbaných disciplín podobne ako to 

navrhol mládežnícky tréner, ktorý vychoval niekoľko mládežníckych reprezentantov Jakub 

Valachovič – jeho návrh bol okomentovaný gen. sekretárom, že sa nerozumie atletike. 

- podporím  viac tie kluby, kde sa naozaj robí atletika s výsledkami v mládežníckej a najmä 

seniorskej reprezentácii a nie len tie, ktoré majú početnú členskú základňu  

 

 

Funkciu kontrolóra by mal vykonávať nezávislý a dôveryhodný finančný odborník 

s ekonomickým alebo  právnickým vzdelaním s bonusom daňového poradcu alebo audítora, 

najlepšie z externého prostredia. 

 

Dám priestor po vzore SOŠV zriadiť pri SAZe radu starších, bývalých atletických 

funkcionárov, pretekárov, trénerov, rozhodcov, dnes už seniorov-dôchodcov ochotných pre 

atletiku sa angažovať ako poradný orgán s cieľom využiť ich skúsenosti i rady s účasťou na 

rokovaní VV raz za ¼ roka. 

 

Podporím spoločné sústredenia žiakov, dorastencov, juniorov, dospelých v jednotlivých 

disciplínach po sekciách podľa potrieb danej disciplíny. 

 

Vytvorím čo najlepšie podmienky pre účinnú , efektívnu spoluprácu s klubmi a strediskami  

vrcholovej atletiky s VŠC Dukla v Banskej Bystrici a NŠC či ŠCP v Bratislave 

 

Marketing, ekonomiku, financie SAZu i SA s.r.o. absolútne stransparentním  - budú 

zverejňované všetky odmeny atlétom, trénerom, klubom – už sa nestane, že dostanete otázku 

– „či chceš peniaze alebo to chceš zverejniť“ – ako sa to stalo mne resp. Danielovi za MS 

U17.  Budú zverejňované všetky výberové konania a ich závery aj s odôvodnením. Budú 

zverejnené všetky dotácie na kluby menovite po kluboch vrátane materiálnej podpory klubov. 

 

Budem sa usilovať zlepšiť spoluprácu s ministerstvom školstva, kde prostredníctvom ŠT sú 

už teraz dvere otvorené – nie len oficiálne ale aj osobne. 

 

V oblasti osvety a propagácie dám priestor na prienik do zahraničia  na začiatku minimálne 

tak, že webové sídlo SAZ bude ponúkať aj anglickú, nemeckú a ruskú mutáciu. Bude 

doplnené o všetky štatistické údaje, ktoré boli stiahnuté, budú pravideľne aktualizované 

historické tabuľky a zavesené tiež na webe 

 

Bolestivou a zanedbanou v slovenskej atletike je výchova trénerov a najmä vytváranie 

podmienok pre ich prácu. Tu budem veľmi dôsledne viesť celý proces v tejto oblasti 

k zlepšeniu aj čo sa týka čo najväčšej možnej profesionalizácii v spolupráci s MŠVVaŠ 

formou navýšenia finančných kapitol na tento účel. 

 



Podľa najväčšieho generálneho reklamného partnera SAZ bude pomenovaná atletická liga 

s možnosťou poskytnutia kompletných sád dresov pre ligové tímy podľa vlastných návrhov s 

logom generálneho partnera SAZ.  Zároveň budem od začiatku presadzovať obnovenie série 

známych mítingov (v minulosti Grand Prix Slovakia - Družba KE, Istropolitana BA, 

Agrokomplex NR, Kritérium SNP BB, Atleticky most Dubnica). Dôvod je: málo pretekov pre 

seniorskú kategóriu a kategóriu do 23r. Vhodne to začleniť do sezóny, vyplniť diery pred 

začiatkom atletickej Ligy a v hluchom období po M-SR. 

 

Navrhnem dovybaviť  každý kraj kompletnou časomierou (aj s vetromerom, blokmi, pištoľou, 

notebookmi a kanceláriou pretekov - všetko musí byť kompatibilné).  Najväčšie kluby, ktoré 

organizujú preteky notebookom s programom kancelárie pretekov.  K tomu vyškoliť ľudí 

mimo iného aj zo zákona na ochranu osobných údajov. 

 

 

  Ručím za to, že rozbehnutý proces rekonštrukcií alebo výstavby nových štadiónov nebude 
zastavený – tak ako sa šušká.  Verejnosti budú predložené všetky zmluvy, projekty, výberové 
konania. Budú odkomunikované aj prípadné neúspechy resp. problémy. Nepoznám človeka 
v tejto sále, ktorý by nestál o nové atletické štadióny. Naopak, na podnety s klubov budem 
ochotný spoločne so zástupcami klubov riešiť ich problémy v spolupráci so samosprávami.  
 
 
Vážený delegáti.  
Teraz by sa  ste možno očakávali aby som povedal, že prosím zvoľte ma za prezidenta SAZ.  
Nie nepoviem to.  Ale prosím vás o zamyslenie. Máte – máme pár minút nato, aby sme 
súčasný stav, kedy vedenie chce ísť ďalej v nezmenenej zostave a tvári sa, že práve teraz sa 
zmení, zmenili naopak my.  8 rokov otvorilo oči mnohým. Ja ponúkam 4 roky absolútneho 
reštartu s vašou pomocou.   
Ďakujem. 
                             
 


