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Zápisnica z 10. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 13.9.2017 v Bratislave.  

  

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Mittermayer, Kollarovič, Filo, Malík, Garaj,     

                  Kirnová  Mračnová                                                    

Ospravedlnení: Tóth, Matanin, Lopuchovský, Illéš   

  

Program: 1. Kontrola úloh   

2. Informácia o hospodárení SAZ a návrh rozpočtu SAZ na rok 2017                                      

3. Návrh spôsobu rozdelenia účelových prostriedkov na šport mládeže medzi kluby  

                      SAZ v zmysle zmluvy s MŠ VVaŠ SR  

4. Vyhodnotenie MS veteránov v behu do vrchu  

5. Vyhodnotenie ME juniorov Grosseto   

6. Vyhodnotenie MS 2017 v Londýne                                                                      

7. Vyhodnotenie  Svetovej Univerziády Taipei 2017                                                  

8. Vyhodnotenie EYOF Győr 2017    

9. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2017    

10. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity                         

odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2017    

11. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese                          a 

príprave slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2017                     

12. Informácia o stave príprav EXCH Šamorín 2017   

13. Informácia o stave príprav webovej stránky SAZ, registračného systému SAZ                         a 

súťažného softvéru  

14. Návrh novely Organizačného poriadku SAZ   

15. Rôzne                                                  

  

Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 10. zasadnutí VV SAZ, ktoré 

sa koná po mimoriadne náročnom atletickom období s množstvom domácich a 

medzinárodných podujatí s účasťou početných výprav SAZ.            

  

VV SAZ schválil zápis z 9. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.    

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a návrhu rozpočtu SAZ na rok 2017. 

Rozpočtové položky boli oproti materiálu z posledného VV SAZ aktualizované k dátumu 

12.9.2017 s výnimkou miezd, ktoré budú rozčlenené podľa zaradenia pracovníkov tak, aby sa 

splnil záväzok vyplývajúci so zmluvy s MŠ VVŠ SR čerpania max. 15% štátnych dotácií na 

administratívu  a mzdy sekretariátu. Pracovníci vyčlenení na „Detskú atletiku“ budú zaradení 

do nákladov na mládež, niektoré výdavky budú presunuté k jednotlivým podujatiam. Prax 

ukazuje, že pripomienky k novému zákonu o športe boli opodstatnené, aj požiadavka povoliť 
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čerpanie na chod sekretariátu 25% z dotácií, aj vzhľadom na zvyšujúce sa administratívne 

nároky a povinnosti v súvislosti s platnosťou nového zákona o športe.  

Naďalej platí striktne sledovať čerpanie podľa schválených položiek,  doúčtovať náklady na už 

uskutočnené podujatia a šetrenie vo výdavkoch.    

*VV SAZ zobral na vedomie návrh spôsobu rozdelenia účelových prostriedkov na šport 

mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR. V zmysle podpísanej zmluvy s MŠ VVŠ 

SR je 15% účelových prostriedkov pre mládež na aktívnu členskú základňu vo výške 278 000 € 

na členskú základňu v období 1.10.2016 -30.9.2017, podmienkou sú 3 štarty registrovaného 

pretekára vo veku od 5 – 23 rokov.  Stanovené obdobie uznania štartov nie je vyhovujúce pre 

individuálne športy z hľadiska termínového kalendára, avšak financie je potrebné prerozdeliť 

podľa aktuálnej členskej mládežníckej základne. V prípade nepredloženia príslušných dokladov 

zo strany atletických klubov do 30. októbra bude nedočerpaná čiastka dodatočne 

prerozdelená na mládež.     

U I/10 VV SAZ schvaľuje rozdelenie 15% účelových dotácií na mládež  v zmysle zmluvy s MŠ 

VVŠ SR a v zmysle znenia Zákona o športe . Atletické kluby uplatňujúce si nárok na príslušnú 

čiastku  písomne potvrdia do 30. septembra 2017, že ich registrovaní mládežníci (ročník 

narodenia 1994 – 2011) sú aktívnymi športovcami v zmysle Zákona o športe.  ZA uvedený 

návrh hlasovali jednomyseľne 6 prítomní  členovia VV SAZ.        

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Majstrovstiev sveta veteránov v behu do vrchu 

2.septembra 2017 v Pruskom – Vršatci. Na podujatí štartovalo zo 618 prihlásených  518 bežcov 

z 19 krajín sveta. Problém ubytovania v súvislosti s nedostavaným hotelom na Vršatci sa 

vyriešil náhradným riešením – otvárací ceremoniál, štart pretekov aj slávnostné vyhlásenie 

výsledkov bolo v pastoračnom centre v Pruskom,  ubytovanie pre oficiálov WMRA v hoteli 

Krym v Trenčianských Tepliciach. Pozitívom bol zisk 3 zlatých medailí slovenskými bežcami – 

S. Schweigerová W 35, K. Paulínyová W40, družstvá W35, strieborné medaily – M. Matanin M 

40, I. Hulvátová W 45, V. Novák M 75 a ďalšie medailové umiestnenia jednotlivcov a družstiev.    

Uskutočnil sa odber 2  antidopingových testov a bola konštatovaná dobrá spolupráca s ADA  

SR. Je predpoklad, že stanovený rozpočet podujatia v sume cca 60 000 €  bude  vyrovnaný.  

Podujatie bolo po organizačnej aj spoločenskej stránke usporiadané na vysokej úrovni.  

Spokojnosť vyjadrili  technický delegát Poliak  p. Andrzej Pucharz, hospodárka WMRA 

Kanaďanka p. Nancy Hobbs, podpredseda pre súťaže  WMR p. Brian Keaveney aj zúčastnené 

výpravy a pretekári.   

p. P. Korčok poďakoval p. Bakytovi a organizačnému výboru MS veteránov v behu do vrchu 

2017 za skvelé odvedenú prácu a šírenie dobrého mena SAZ.      

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME juniorov 20.-23.7.2017 v Grossete.   

Na podujatie bolo nominovaných šesť pretekárov s A limitom, štyria  s B limitom a 1 pretekárka 

s limitom z roku 2016. Ambície pred odchodom na podujatie – 1x do 8. a 2x do 12. miesta boli 

prekonané. Najúspešnejšia z výpravy SAZ bola ziskom bronzovej medaily Gabriela Gajanová 

(z 21 štartujúcich) v behu na 800 m časom  2:07,15 a podielom na 8. mieste v behu na 4x400 

m štafety (spolu s Takácsovou, Zapletalovou, Žilkovou a Šimlovičovou) v slovenskom 



 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION  
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •   

www.atletikasvk.sk  

juniorskom rekorde 3:44,74, resp. 3:44,46). Do finále sa prebojoval  a dosiahol 8. miesto v 

osobnom rekorde Jakub Kubinec (štartovalo 23 pretekárov) v hode oštepom výkonom 73,28 

resp. 69,80.   

Vedúci výpravy p. Illéš vyzdvihol dobrú prácu trénera p. Slouku, ktorého pretekárka Gajanová 

opätovne získala medailu (aj  na MEJ  17 ročných 2016 v Tbilisi),  dobre odvedenú prácu 

fyzioterapeuta A. Foltýna  a vyslovil poďakovanie všetkým osobným a zúčastneným trénerom 

ako aj pracovníkom sekretariátu SAZ za organizačné zabezpečenie účasti na podujatí.        

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v Londýne 2017.  V histórii samostatnosti SR sa 

na MS zúčastnil najnižší počet pretekárov – 4 so splneným limitom a 1 na základe výberu IAAF 

v svetovom rebríčku, čo považuje za výsledok viacerých vplyvov (generačná výmena, zranenia, 

ukončenie kariéry, materské povinnosti, sprísnené nominačné kritéria, ap.). Z nominovaných 

pretekárov mal najvyššie ambície s umiestnením vo finále kladivár M. Lomnický, ktorý 

napokon skončil na 13. mieste a jeho výkon 74,26 m  bol sklamaním. Ďalšie pretekárky – 

kladivárka N. Lomnická na 28. mieste (64,60 m) a chodkyňa M. Katerinka Czaková na 36. 

mieste (1:35:11) podali priemerné výkony,  D. Majdán v chôdzi na 50 km sklamal, preteky na 

25 km z dôvodu vyčerpanosti ukončil. Pozitívne hodnotenie si zaslúži J. Volko za postup do 

semifinále a celkové 15. miesto v behu na 200 m výkonom 20,33 resp. 20,52 a 28. miesto v 

behu na 100 m v slovenskom  rekorde 10,15 z rozbehu.   

Šéftréner hodnotil tento šampionát v histórii samostatnosti SR z hľadiska výkonnosti našich 

atlétov ako jeden z najhorších,  aj po stránke starostlivosti usporiadateľa o atlétov – viacero 

výprav zaznamenalo zdravotné problémy, karanténa pre podozrenie na bakteriálnu nákazu. 

Bude potrebné prehodnotiť športovcov, ktorí boli podporovaní v systéme štátnej podpory VČS 

Dukla, NŠC Bratislava a nesplnili stanovené limity, resp. nepodali adekvátny výkon 

poskytnutým podmienkam a ich zotrvanie v systéme, resp. zaradením do systému podpory 

perspektívnych atlétov.  

  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu delegátov Kongresu IAAF pri MS  o priebehu kongresu a 

konvencie pri MS v Londýne, aktuálnych otázkach svetovej atletiky, zmenách v štruktúrach 

IAAF, zámeroch IAAF do budúcnosti po organizačnej aj finančnej stránke.   

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Svetovej univerziády 23.-30.8.2017 v Taipei      SU 

sa zúčastnilo 18 atlétov (M. Bubeník pre zranenie neodcestoval) a 5 oficáli.   

Absolútne uznanie si zaslúži J. Volko za zisk bronzovej medaily v behu na 200 m J. Volko (R 

21,05, SF 21,05 a F 20,99) a za 5. miesto v behu na 100 m ,(R1 10,51, R2 10,31, SF 10,28 a F 

10,30, absolvoval v priebehu 3 dní 8 behov (vrátane štafety).   

Výborný výkon podala aj A. Bezeková – 4. miesto v behu na 200 m  (R 24,84, SF 23,41 a F 20,99 

a 9. miesto v behu na 100 m (R1 11,81, R2 11,67, SF 11,60) o postup do F ju delilo 5 tisícin sek.   

Výborne a nadpriemerné výkony podali: D. Danáč – postup do SF v behu na 400 m, 13. miesto 

D. Černého v chôdzi na 20 km (1:36:10) a D. Ledeckej v behu na 400 m prek. (59,69), štafeta 

4x100 m,   J. Bottlík 400 m prek. (52,57), Š. Bujna – 17. miesto.   
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Po organizačnej a rozhodcovskej stránke bolo viacero nedostatkov na podujatí, 

neprofesionálne nasadenie pretekára do SF v behu na 200 m mužov aj žien, zdĺhavá doprava 

na štadión.  Pri takomto počte pretekárov potrebný väčší počet fyzioterapeutov. Počas sezóny 

a pri nominácii na podujatie klásť väčší dôraz na zdravotný stav pretekárov.    

Za pozitívne považuje vedúci výpravy: organizačné zabezpečenie zo strany SAZ,  poskytnutie 

príležitosti a účasť pretekárom, ktorí nesplnili limity ale dosiahli požadovanú výkonnosť, 

dostatočný čas na aklimatizáciu pred štartom, tlačová konferencia s úspešnými atlétmi.   

U II/10 VV SAZ ukladá tlmočiť pripomienky VV SAZ ohľadom účasti a výkonnosti 

reprezentantov na MS, SU a vrcholných podujatiach na zasadnutiach trénerskej rady, resp. 

oponentúrach plánov v záujme predchádzať hore uvedeným nedostatkom a navrhnúť 

riešenie.            

*VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EYOF 23.-29.7.2017 v Győri. SAZ reprezentovalo 14 

pretekárov a 4 tréneri. Najúspešnejšie si počínal zverenec trénera Pavla Slouku Andrej Paulíny 

ziskom bronzovej medaily v behu na 1500 m (4:06,57) v 15-člennom štartovom poli. Výkonmi 

a umiestnením potešili aj Jaroslav Greguš – 5. miesto v hode diskom výkonom 50,56 v 10-

člennom štartovom poli (zverenec Romana Oravca) a Marek Havlík – 7. miesto  v behu na 400 

m výkonom 51,06, štartovalo 12 pretekárov (zverenec Peter Filip).  Podujatie sa uskutočnilo 

na novovybudovanom štadióne s kvalitným rozhodcovským zabezpečením. Ubytovanie, strava 

, pitný režim aj doprava boli na poskytnuté na optimálnej úrovni. Oblečenie zabezpečil SOV na 

kvalitnej úrovni a v dostatočnom množstve. Pre väčšinu pretekárov to bolo prvé veľké 

podujatie v konfrontácii s najlepšími atlétmi Európy v tejto vekovej kategórii, teda aj cennou 

skúsenosťou do ďalšej atletickej kariéry.      

*VV SAZ zobral na vedomie písomné  vyhodnotenie Atletickej ligy 2017, prehľad počtu 

štartujúcich pretekárov v jednotlivých disciplínach v 4 kolách Atletickej ligy a celkové poradie 

zúčastnených družstiev klubov. Zo 4 kôl sa zúčastnilo najviac pretekárov na 2. kole 4.6. v 

Bratislave – 277 pretekárov s počtom štartov 427. V bodovom hodnotení po 4 kolách bolo 

poradie na vedúcich pozíciách mužov čo do počtu hlavných bodov – 1. AC Stavbár Nitra 27 b. 

pred AK Slávia UK Bratislava 22 b. a ŠK SOG Nitra 20 b., žien – 1. ŠK ŠOG Nitra 25 b., pred ŠK 

Dukla o.z. Banská Bystrica 24 b. a AK Spartak Dubnica n. Váhom. Po Finále Atletickej ligy v 

celkovom hodnotení bolo poradie víťazných klubov nasledujúce: muži – 1. AC Stavbár Nitra 

14 b., pred AK Slávia UK Bratislava 12 b. a ŠK ŠOG Nitra 10 b. o celkovom poradí žien rozhodol 

napokon počet pomocných bodov. Zvíťazilo družstvo AK Spartak Dubnica n. Váhom - 12 

hlavných bodov (265,5 pomocných), pred ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 12 hl. b., 258 

pomocných a na treťom mieste ŠK ŠOG Nitra  12 hl. bodov a 198,5 pomocných bodov.         Pre 

rok 2018 je návrh účasti v Atletickej lige  prvých šiestich klubov v poradí v roku 2017 v AL mužov 

a žien, ďalšie kluby postúpia na základe celkového bodovania klubov.   

*VV SAZ zobral na vedomie návrh  pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej 

Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2017.  
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U IV/10 VV SAZ schválil predložený návrh odmien pretekárom, ich realizačným tímom a 

trénerov objaviteľov za výsledky  na MS v Londýne, ME U 23 v Bydgošti, ME juniorov v 

Grossete, MS 17 ročných v Nairobi na EYOF v Györi     

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom 

plese. Sústredenie v počte cca 95 osôb sa uskutoční v dňoch 23. – 29. októbra 2017, 

ubytovanie zabezpečené v hoteli FIS a čiastočne v bungalovoch. Požiadavka trénerov 

rezervovať zvýhodnený pobyt samoplatcov pred a po oficiálnom termíne VV SAZ 

neakceptoval. SAZ ručí za rezerváciu pobytu na  sústredení pre oficiálny zoznam schválených 

účastníkov v stanovenom termíne, zoznam  sa aktualizuje. Pobyt pred/po oficiálnom termíne 

si účastníci organizujú vo vlastnej réžii.  Účastníci EYOF si môžu pridelené prostriedky za účasť 

na EYOF čerpať aj na pobyt na sústredení.    

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka  

2017 – uskutoční sa 9. novembra  v hoteli Gate One. Moderátormi programu budú redaktori 

FUN Radia – Marcel a Junior. Súčasťou programu bude aj oficiálna rozlúčka s aktívnou 

činnosťou reprezentantov pp. Charfreitagom a Hrivnák Klocovou a uvedenie ďalších členov 

Siene slávy SAZ.  

U V/10 VV SAZ schválil kandidátov do Siene slávy SAZ z radov atlétov aj oficiálov: pp. Roman 

Mrázek, Igor Kováč, Viliam Lendel a Bartolomej Rusina.  

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav EXCH Šamorín 2017.   

Zasadal Organizačný výbor MEX 2017 Šamorín, pribudli  ďalšie osoby – zodpovednosť za 

financie, komunikáciu s médiami, masový beh pre verejnosť. Bola sfunkčnená oficiálna 

webová stránka podujatia a informácia o nábore dobrovoľníkov k ME v cezpoľnom behu 2017 

(v počte cca 250 osôb). EA nahlásilo 1. oficiálnu návštevu k obhliadke a pripravenosti podujatia 

v dňoch 21.-22.9. a 2. návštevu 28.-29.9.    

U VI/10 VV SAZ schválil návrh zaslania predbežných prihlášok SAZ na MEX 2017 v Šamoríne: 3 

muži, 3 ženy, U23 - 1 muž a 2 ženy, U 20 - 3 juniorky a 3 juniori a 8 oficiálov.   

*VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave novej webovej stránky SAZ, 

registračného systému SAZ a súťažného softvéru. Priebežne sa konali pracovné stretnutia za 

účelom riešenia tejto problematiky. Nová webová stránka SAZ je pripravená na spustenie v 

najbližších dňoch. Nový registračný systém je funkčný  a bude priebežne doplňovaný o 

aktuálne údaje. Evidencia členov prebieha, program sa dolaďuje. Prestupy budú sprístupnené 

v októbrovom prestupovom období.   

Nový súťažný softvér  a návrh zmluvy je pripravený. Softvér bude testovaný na niektorom z 

podujatí v tomto kalendárnom roku, pričom tieto preteky budú prebiehať v starom aj novom 

režime.   

*VV SAZ zobral na vedomie Návrh novely Organizačného poriadku SAZ predložený p. Filom 

doplnený o nové pracovné miesta – administratívno-ekonomický pracovník a pracovník pre 

média.   

U VII/10 VV SAZ schvaľuje  predložený návrh novely Organizačného poriadku SAZ 2017.  

ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.   
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*Rôzne -  záväzné termíny EA a IAAF:    

- do 25.9. nahlásiť on-line na EA podklady do medzinárodného kalendára súťaží – M SR, 

mítingy SAZ 2018, zosúladiť termínovku k medzištátnym stretnutiam    

- do 25.9. v prípade záujmu prihláška delegáta SAZ na obhliadku ME Berlín 2018    

- do 28.9. zaregistrovať národných majstrov klubov v cezpoľnom behu do PEM klubov a 

nahlásiť národných majstrov do PEM klubov mužov a žien na štadióne   

- do 15.10. predložiť na IAAF správu a zúčtovanie príspevku Olympijské atletické dividendy 

za rok 2017 a žiadosť na rok 2018   

- účasť na European Running Bussines Conference 27.-29.10. vo Frankfurte (na náklady EA  

p.P. Kováč)  

- potreba zmeny termínu prestupového poriadku SAZ (k 31.3. EA žiada nahlásiť zoznamy  

juniorov oprávnených k štartu v PEM juniorov – doteraz bol pokyn k registrácii SAZ k 15.4.)   

- informácia  o pripravovanej úprave Prestupového poriadku a Registračného poriadku SAZ  

- informácia o pripravovanom školení rozhodcov v Nových Zámkoch   

- informácia  o žiadosti zmeniť názov klubu „Detská atletika, o.z.“ so sídlom v Bratislave   

   na „Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.“(VV SAZ akceptuje požiadavku)  

- informácia o doručených žiadostiach o finančnú podporu         

- informácia o výberovom konaní na usporiadanie M SR 2018  

- informácia o plánovanom školení trénerov na jeseň 2017, VŠC Dukla žiada aj                   

školenie štartérov    

- informácia  o potrebe projektu podpory pre športovcov do 23 rokov a ich zaradenia do NŠC  

- informácia o pridelení štipendia  Olympijskej solidarity (schvaľuje MOV) pre                       

atlétov J. Volka a M. Kučeru, mesačne 650,- USD   

- informácia o liste SOV ohľadom zisťovania stavu športových objektov, očakáva od  SAZ 

stanoviť si  priority, bude v záujme SAZ vyčleniť financie na atletické dráhy, očakáva sa 

spolupráca od príslušných Oblastných atletických zväzov   

- informácia  o úspešnom absolvovaní výberu p. Gubrického – bol zaradený medzi 5 osôb zo 

Slovenska vybraných na ročné štúdium diplomacie zabezpečovaným prostredníctvom ČOV 

a SOV  - formou víkendových blokov v Prahe       

  

U VIII/10 VV SAZ schvaľuje:   

• účasť delegátov Kongresu a konvencie EA 12.-15.10.2017 vo Vilniuse: za SAZ pp. 

Korčok, Gubrický, Kirnová, za MEX Šamorín p. Hammel  

• účasť p. Pupiša na obhliadke ME 2018, v dňoch 27.-28.10.2017 v Berlíne       

  

U IX/10 VV SAZ schvaľuje:  príspevok 300 € pre AK ZŤS Martin na Turčiansku žiacku ligu 2017.    

Žiadosť AK BFC Banská Bystrica o príspevok 1500 € na chodeckú ligu riešiť z projektu chôdze (z 

nevyčerpaných plánovaných 5000 €) a „Kopaničiarsku 10“ riešiť prostredníctvom  Komisie pre 

podujatia mimo dráhu.       
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Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •   
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Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 25. októbra 2017 na Štrbskom plese.  

     

          Spracovala: A. Kirnová                

 

 

 


