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Zápisnica z 11. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 25.10.2017 na Štrbskom Plese. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Mittermayer, Lopuchovský, Filo, Illéš,  Malík,  
                  Garaj, Tóth, Kirnová                                                   
Ospravedlnení: Mračnová, Matanin, Kollarovič 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o hospodárení SAZ a čerpaní rozpočtu SAZ na rok 2017                                     
      3. Informácia o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže medzi  
                      kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠ VVaŠ SR 
                  4. Vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov 
                  5. Správa o príprave MSR v cezpoľnom behu, o príprave halovej sezóny  
                      a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2017      
                  6. Informácia o stave príprav EXCH Šamorín 2017                                                                    
                  7. Informácia o kongres EA Vilnius 2017                                                 
                  8. Informácia o stave príprav vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2017                    
                  9. Informácia predsedov oblastných zväzov o činnosti oblastí v roku 2017  
                      a o čerpaní rozpočtu SAZ za rok 2017                         
                 10. Záväzné termíny EA a IAAF  
                 11. Rôzne                                                 
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 11. zasadnutí VV SAZ, ktoré 
sa koná v tomto období po ukončení hlavnej atletickej sezóny tradične na Štrbskom Plese 
v čase konania výcvikového tábora reprezentácie SAZ a informoval o rozhodnutí  
Disciplinárnej komisie SAZ vo veci dočasného zastavenia činnosti chodeckého reprezentanta  
Mateja Tótha – zrušenie jeho dočasného zastavenia činnosti,  zdôvodnenie zaslané na AIU.             
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh  
                                                           
U VII/3, U III/10, U VIII/10 a 5/1 splnené.      
4/1 – trvá, VV SAZ ukladá vypracovať Návrh koncepcie reprezentácie SAZ na  obdobie od  
          roku 2018    T.: priebežne                                   Z.: TR SAZ, Pupiš 
4/2 – trvá,  VV SAZ ukladá vypracovať Návrh koncepcie mládeže SAZ na obdobie od roku  
          2018         T.: priebežne   Z.: KM SAZ, p. Illéš (dohľad ako koordinátor p. Asványi)                                 
U II/10 trvá, 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.     T.: 31.10.2017  Z.: TR SAZ, Pupiš, Illéš       
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 10. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
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K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a čerpaní rozpočtu SAZ na rok 2017 
predloženú p. Gubrickým, doplnenú p. Korčokom. Z predloženého prehľadu čerpania 
rozpočtu SAZ v sume 867 329, 74 €  vyplýva vysoká čiastka doposiaľ nevyčerpaných vyše  1 
milióna € a dotácie na významné podujatia SAZ. Na atletické kluby boli zaslané na podpis 
zmluvy, po podpise ktorých bude výrazné čerpanie pridelených dotácii na kluby vrátane  15% 
účelových na mládež. Očakáva sa výrazné čerpanie dotácii na reprezentáciu do 31.10., 
s výnimkou niektorých reprezentantov, ktorí budú v tom čase na výcvikových táboroch. Bude 
potrebné rozčleniť prevádzkové a mzdové náklady sekretariátu SAZ aby sa dodržali 
stanovené limity a boli splnené zákonom stanovené povinnosti.   
 
p. Malík – pripomenul, že vzhľadom k vysokému termínu nie je predložené vyúčtovanie už 
uskutočnených podujatí.  
p. Korčok – informoval o systémovej chybe vo vzorci na pridelenie financií pre zväzy, ktorá 
po oprave bude znamenať zvýšené dotácie v roku 2018 pre SAZ.   
  
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR, predloženú pp. Korčokom 
a Gubrickým.   
p. Korčok podčiarkol fakt, že od roku 2012  členská základňa  vzrástla trojnásobne na 
súčasných 15 100 členov, z čoho je približne 12 000 členov do 23 rokov. Na výzvu preukázať  
aktívnych členov v zmysle Zákona o športe  nereagovali všetky kluby a reálny počet je okolo 
11 300.  Stanovená čiastka 278 842 € (15 % dotácii pre SAZ) v prípade jej nevyčerpania do 
10.11.2017 z dôvodu nepredloženia príslušných dokladov zo strany atletických klubov bude 
znovu prerozdelená.    
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov CRO-CZE-HUN-
SLO-SVK 30.9.2017 vo Varaždíne predložené p. Illéšom na základe písomnej správy p. L. 
Kotalu. Podujatia sa zúčastnilo 51 atlétov. Celkové náklady boli v sume 2500 € (2146 € 
doprava plus poistenie). Družstvo dievčat Slovenska sa umiestnilo na 3. priečke ziskom 138 
b. (pred Českou republikou - 207 b. a víťazným Maďarskom s 216 bodmi). Chlapci SAZ 
skončili na 5. mieste ziskom 212,5 b., zvíťazilo družstvo Českej republiky s 219 bodmi. 
V spoločnom hodnotení  naše družstvo skončilo na 4. mieste s 254,5 b., zvíťazilo družstvo  
Maďarska ziskom 436,5 b. Slovenskí atléti si vybojovali 8 medailových umiestnení,  bez zisku 
zlatej medaily. V behu na 1000 m prekonal slovenský rekord mladších žiakov Tomáš Grajcarík 
časom 2:47,57 a viacerí atléti dosiahli vo svojej disciplíne  osobné maximum. Podrobné 
výsledky sú v písomnej správe.         
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K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie správu o príprave M SR v cezpoľnom behu, o príprave halovej 
sezóny a o výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2018, predložené p. 
Mittermayerom.   Zatiaľ sa prihlásili len záujemcovia o usporiadanie M SR žiakov a bude 
potrebné opätovne osloviť potencionálnych usporiadateľov majstrovských súťaží. 
Motiváciou môže byť  navýšenie dotácie na usporiadanie  MSR. Výberové konanie na 
usporiadanie M SR 2018 sa bude konať 9.11. v Bratislave       
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav EXCH 2017 v Šamoríne predloženú p. 
Korčokom. Počet predbežne prihlásených krajín prostredníctvom oficiálneho Arena systému  
stúpol na 38, pribudlo Moldavsko, Island a Arménsko. Prípravy na podujatie pokračujú podľa 
plánu. Uskutočnili sa 2 kontrolné návštevy z EA.  Na vybavovanie písomnej agendy s EA je 
vyčlenený pracovník p. Hammel. Priebežne vznikajú úlohy, ktoré je potrebné riešiť. Zo strany 
x-bionic®sphere je snaha produkovať čo najmenšie straty, vrátane tých,  ktoré neboli v pláne 
(zásahy s vybratím stromov a kolu pri trati v sume niekoľko tisíc € ap.). Zatiaľ je prihlásených 
130 dobrovoľníkov. Test podujatia bude počas M SR v cezpoľnom behu, na ktorom bude 
prítomný aj technický delegát EA, ktorý bude kontrolovať priebeh pretekov od zvolávateľne 
až po vyhlásenie výsledkov.  
 
p. Asványi informoval o aktivitách v záujme naplniť plánovaný rozpočet a o rokovaniach  so 
zástupcami firiem a potencionálnymi sponzormi podujatia.    
 
p. Filo informoval o seminári pre rozhodcov deň pred M SR 18.11., so zameraním na ME 
v cezpoľnom behu.                    
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o Kongrese a konferencii EA 13.-14.10.2017 vo 
Vilniuse predloženú p. Korčokom, doplnenú pp. Gubrickým, Kirnovou, delegátmi Kongresu 
EA za SAZ.  
Na Kongrese EA boli zúčastnenými zástupcami 50 členských zväzov EA jednomyseľne 
odsúhlasené zásadné zmeny Stanov EA v súlade so Stanovami  IAAF, vrátane rodovej 
rovnosti a zastúpenia žien v štruktúrach EA, IAAF, väčšieho vplyvu športovcov pri 
hlasovaniach a ich zastúpenia v rade EA.  EA delegáti hlasovali o mieste nasledujúceho 
volebného Kongresu EA v roku 2019. Z troch kandidátov zvíťazila  PRAHA (získala 29 hlasov),  
TBILISI (20 hlasov) a FUNCHAL (1 hlas).   
 
EA odprezentovala revolučný súťažný formát „Dynamic New Athletics – DNA“ pre atletiku na 
II. Európskych hrách v júni 2019 v Minsku, s predpokladanou účasťou družstiev 30 krajín.   
Do medzinárodného termínového kalendára 2018 boli zapracované podujatia SAZ podľa 
predložených požiadaviek. Chýbali miesta usporiadania M SR a medzinárodné mítingy, resp. 
kolá Atletickej ligy 2018.  
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Je zabezpečené pokračovanie medzištátnych stretnutí žiakov, dorastu a juniorov. 
V juniorskej kategórii bol podpísaný nový kontrakt, kde pribudol nový partner Poľsko 
(namiesto Chorvátska). Od požiadavky trénerov   zabezpečiť medzištátne stretnutie aj pre 
kategóriu  U 23 tréneri ustúpili, nakoľko podujatie sa koná v roku 2018 čase M SR dospelých. 
Bol tiež podpísaný kontrakt na účasť SAZ na medzištátnom stretnutí chodcov CZE-FRA-HUN-
IRL-ITA-LTU-SVK 7.4.2018 v Poděbradoch.  
Zástupcovia SAZ prevzali od EA schválené ocenenia EA (diplom a strieborný odznak) na návrh 
SAZ: pre trénerov pp. Slouku, Bendovú a „Women Leadership“ pre p. Mračnovú.    
Na EA delegáti hlasovali o mieste nasledujúceho Kongresu EA v apríli 2019. Z troch 
kandidátov zvíťazila  PRAHA (získala 29 hlasov),  TBILISI (20 hlasov) a FUNCHAL (1 hlas).   
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 
2017, ktoré sa uskutoční 9.11. o 18,00 hod. v hoteli Gate One v Bratislave. Konečná verzia 
scenára sa finalizuje. Jeho súčasťou bude o.i. aj ukončenie činnosti reprezentantov pp. Lucie 
Hrivnák Klocovej a Libora Charfreitaga. Vzhľadom na fakt, že boli pozvaní všetci atléti, čo 
reprezentovali v roku 2017 a je  vysoký záujem o účasť, boli rozposlané pozvánky pre jednu 
osobu. VV SAZ zobral na vedomie požiadavku Trénerskej rady SAZ, aby olympionici dostali 
pozvánku aj pre partnerov. Požiadavka TR SAZ a Komisie športovcov SAZ aby pozvaní atléti 
dostali  po 2 vstupenky bude prehodnotená, nakoľko bolo rozposlaných 312 pozvánok 
a kapacita miestnosti je 240. Konečný zoznam bude známy v týždni konania sa podujatia.                         
 
K bodu č. 9   
VV SAZ zobral na vedomie  informáciu predsedov oblastných zväzov o činnosti oblastí v roku 
2017 a o čerpaní rozpočtu SAZ za rok 2017. Vzhľadom na neprítomnosť predsedov VsAZ 
a AZB, písomnú správu doplnenú ústne predložili predsedovia ZsAZ p. Illéš a predseda SsAZ 
p. Garaj.                           
Zo správy o činnosti ZsAZ vyplývajú pozitíva za rok 2017 oproti roku 2016 – navýšenie 
rozpočtu a dotácií od SAZ (príjem celkovo 31 474 €, výdaj zatiaľ 28 800 €), založenie webu 
a štatistiky ZsAZ, vlastný tím cieľovej kamery a rozhodcov, možnosti usporiadať podujatia na 
5 štadiónoch v oblasti – Nové Zámky, Trnava, Skalica, Trenčín a Nové mesto n. Váhom.  
Zámerom pre rok 2018 je usporiadať samostatné halové majstrovstvá pre kategóriu ml. 
a najmladších žiakov v Banskej Bystrici.  
 
Z hodnotenia činnosti SsAZ vyplývajú odlišné regionálne podmienky činnosti. Problémom sú 
vzdialenosti a s tým súvisiace náklady spojené s účasťou na podujatiach. Oblastné podujatia 
sa konali na 2 funkčných  štadiónoch v oblasti – 5 x v Banskej Bystrici a 10 x v Dubnici n. 
Váhom. SsAZ má zaregistrovaných 50 oddielov, avšak podujatí sa pravidelne zúčastňuje 20 
klubov0. SsAZ vstupoval do roku 2017 s dotáciou 19 534 €. Bol navýšený príspevok na 
usporiadanie oblastných podujatí z 500 € na 900 €, štartovné poplatky ostávajú 
usporiadateľom. Je predpoklad, že zúčtovanie dotácií SAZ bude predložené v sume do 12 000 
€ k 31.10., zvyšok do 30.11.   
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11/1 VV SAZ ukladá predsedom oblastných atletických zväzov predložiť zúčtovanie dotácii  
         SAZ na činnosť OAZ    T.: 30.11.2017   Z.: predsedovia OAZ  
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch EA a IAAF, predložila p. 
Kirnová:                -    do 30.10. predložiť na IAAF technickú správu a zúčtovanie príspevku  
                                    Olympijské atletické dividendy za rok 2017 a žiadosť na rok 2018  

- do 30.10. nahlásiť na EA na oficiálnom formulári záujem SAZ 
o usporiadanie EA podujatí do r. 2024  

- do 30.10. doručiť na EA štatistické podklady SAZ a rekordy SAZ v r. 2017 
- do 2.11. záverečný termín predbežných prihlášok na PEM klubov 

v cezpoľnom behu  
- do 30.11. poslať záverečné prihlášky na ME v cezpoľnom behu/Šamorín 
- do 1.12. predbežné prihlášky na H MS 2018 v Birminghame 
- do 14.12. záverečný termín predbežných prihlášok na EP vo vrhoch 

v Leirii 2018  
 
K bodu č. 11 – Rôzne  
 
p. Pupiš – predložil pracovnú verziu Projektu Tokio 2020, súčasťou sú pretekári, kandidáti  
                  plnenia nominačných kritérií na OH 2020 v Tokiu, ktorí nie sú v zamestnaneckom  
                  pomere v NŠC/VŠC/ŠCP (8 kandidátov/po 300 € príspevok mesačne, 3600 € na rok)  
                  podpora trénerských kapacít, max. 5 trénerov po 150€ mesačne/spolu max. 9000€  
               - predložil pracovný materiál k ME 2018 v Berlíne, prehľad stanovených limitov,   
                 podmienky účasti a návrh finančných príspevkov pre jednotlivých reprezentantov         
p. Asványi – navrhol zvážiť možnosť poskytnúť zamestnanie niektorým reprezentantom,  
                      finančné príspevky podmieniť účasťou na ME    
p. Lopuchovský – požiadal o možnosť aby bola  ambasádorkou  pri ME v cezpoľnom behu  
                                v Šamoríne  p. Hrivnák Klocová    
                         - informoval o požiadavke p. Ozoráka podporiť jeho projekty pretekov pre  
                           mládež v hale Elán (VV SAZ odporúča riešiť v rámci rozpočtu AZB, aby neboli  
                           na úkor ostatných oblastí)  
                         - informoval o požiadavke pretekárov Ukrajiny o vyplatenie odmien  za PTS 
                         - informoval o žiadosti p. Sedláka o zakúpenie žrdí (VV SAZ odporúča riešiť  
                           požiadavku z rozpočtu SAZ 2018 v rámci sekcie skokov) 
p. Gubrický -  informoval o žiadosti o registráciu 4 nových klubov v SAZ: Detská atletika ZŠ Pri  
                        kríži (pri ZRPŠ Pri kríži v Bratislave),  ZŠ s MŠ Francisciho v Poprade, TRIKLUB 
                        Poprad, TURIEC.RUN (OZ) v Turčianskych Tepliciach a pre registráciu klubu AK   
                        Elán pri ZŠ Svätý Peter na Športový strelecko – atletický klub Elán Svätý Peter.                    
p. Filo – za Organizačnú komisiu SAZ informoval o 70 žiadostiach (ku dňu 25.10.) o prestup  
               v jesennom termíne 2017 
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          - požiadal, aby do budúcnosti pri elektronickom schvaľovaní reagovali oslovení včas,  
            pripomienka sa týka schvaľovania aktuálneho Hosťovacieho a Prestupového  
            poriadku SAZ  
          - informoval o požiadavke koordinátorky Detskej atletiky p. Blanárovej zaviesť pokuty  
            za nedodržanie a zmeny prihlášok na podujatie v sume 5 €  
         -  informoval o školení rozhodcov 1. a 2. stupňa dňa 20.-21.10.2017 v Nových Zámkoch,                  
            zúčastnilo sa frekventantov, 14 splnili podmienky, dvaja nesplnili, nasledujúce  
            školenie sa uskutoční v Dubnici n. Váhom  
          - informoval o plánovanom preklade Pravidiel IAAF platných od 1. novembra 2017     
p. Kirnová -    informovala o komunikácii so SAUŠ ohľadom Akademických Majstrovstiev  
               sveta v cezpoľnom behu 7.4.2018 v St. Galen.   Predbežný návrh sekcie behov mimo 

  mimo dráhu je 12 účastníkov. Predpokladané náklady na osobu/3 dni sú cca 500 €. 
  Suma je kalkulovaná za predpokladu skupinovej letenky cca 200 €. SAUŠ nevie  

              potvrdiť   výšku príspevku pre SAZ – závisí od dotácii od MŠ VVŠ SR.  
 - informovala o úspešnom absolvovaní skúšok p. Zuzany Costin na EA Panel  ITO            
  v Pravetsi, p. Hanusová nebola úspešná.     

              
U I/11 VV SAZ schvaľuje žiadosť o členstvo v SAZ  4 nových klubov a žiadosť o pre registráciu 
1 klubu:  Detská atletika ZŠ Pri kríži (zastrešuje ho ZRPŠ Pri kríži v Bratislave),  ZŠ s MŠ 
Francisciho v Poprade, TRIKLUB Poprad, TURIEC.RUN (OZ) v Turčianskych Tepliciach a pre 
registráciu  klubu AK Elán pri ZŠ Svätý Peter na Športový strelecko – atletický klub Elán                         
Svätý Peter.  ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U II//11 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok na prípravu v sume 300 € mesačne na obdobie 
september – december 2017 pre reprezentantov: Štuková, Beer, Bezeková a Slaničková (t.j. 
1200 € na osobu do konca roka) a po 300 € mesačne na mesiac november, december 2017 
pre reprezentantov: Sahajda, Ďurec, Talán a Repčík, a ukladá predložiť návrh finančného 
zabezpečenia prípravy ďalších kandidátov plnenia limitov na ME 2018 v Berlíne, vrátane 
mládežníkov.      T.: 15.11.2017     Z.: TR SAZ, pp. Pupiš, Illéš   
ZA hore uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U III/11 VV SAZ potvrdzuje elektronickým hlasovaním schválený Hosťovací a Prestupový 
poriadok SAZ predložený p. Filom.   
 
U IV/11 VV SAZ schvaľuje podanie predbežného záujmu o  kandidatúru usporiadania ME 
dorastu v roku 2022.  
                  

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 15. novembra 2017 v Bratislave. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   


