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Zápisnica z 12. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.11.2017 v Bratislave.  

  

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

                  Kirnová, Tóth                                                    

Ospravedlnení: Mittermayer, Lopuchovský, Matanin, Malík  

  

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 vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2017  

5. Vyhodnotenie reprezentačného sústredenia Štrbské Pleso 2017                             

6. Informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2017   

7. Informácia o stave príprav EXCH Šamorín 2017                                                                                       
8. Informácia o stave príprav webovej stránky  SAZ, registračného systému SAZ                        a 
súťažného softvéru                                                   

9. Návrh predbežnej Termínovej listiny 2018                     

10. Návrh rozsahu pretekania na rok 2018                                                

11. Návrh novely Smernice SAZ o poplatkoch   

12. Rôzne                                                  

  

Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 12. zasadnutí VV SAZ, ktoré 

sa koná v novembrovom termíne netradične už po uskutočnenom vyhlásení ankety Atlét roka 

2017.              

  

K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                           

     

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)  

(obidve úlohy budú súčasťou Koncepcie reprezentácie SAZ 2018)                                  

U II/10 úloha: 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 uvedeným nedostatkom a navrhnúť riešenie splnená, bude 

súčasťou Koncepcie reprezentácie SAZ na rok 2018.     Z.: TR SAZ, Pupiš, Illéš        

  

11/1 trvá, VV SAZ ukladá predsedom oblastných atletických zväzov predložiť zúčtovanie dotácii          

SAZ na činnosť OAZ    T.: 30.11.2017   Z.: predsedovia OAZ   
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VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 11. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  

  

K bodu č. 2    

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení SAZ a písomný prehľad čerpania rozpočtu 

SAZ na rok 2017 predloženú p. Gubrickým. Predložené čerpanie rozpočtu SAZ bude ku koncu 

novembra doplnené o prerozdelenie mzdových nákladov rozčlenených na sekretariát a ďalšie 

položky vedené ako tréneri mládeže a Detskej atletiky, dohody reprezentačných trénerov, 

zasadnutia komisií ap. v záujme dodržania stanovených 15 % na administratívu. Výraznou 

pomocou pre organizátorov najvýznamnejších podujatí je dodatočné pridelenie finančných 

prostriedkov z MŠVVaŠ pre SAZ. Je predpoklad ich vyčerpania:  MMM v Košiciach,   P-T-S 

míting, ME v cezpoľnom behu po 40 000 € a po 20 000 € pre Banskobystrickú latku a Dudinskú 

50-ku. Pridelené finančné prostriedky pre TOP tím je potrebné vyčerpať do konca roka, v 

prípade ich nevyčerpania ich musíme vrátiť na účet MŠ VVaŠ SR.     

Čerpanie účelových prostriedkov určených pre mládež a dospelých bude dopracované a 

zaslané na kontrolu držiteľom limitov na kontrolu po jednotlivých položkách.    

   

p. Korčok – doplnil informáciu o ekonomike Slovenskej atletiky s.r.o , ktorá znáša do značnej 

miery výdavky na míting P -T- S, Detskú atletiku a ME v krose.     

   

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 p. Gubrickým.   Pridelené 

finančné prostriedky sú po doručení podpísaných zmlúv jednotlivými klubmi  priebežne 

čerpané. Stanovená čiastka 278 842 € (15 % dotácii pre SAZ) v prípade jej nevyčerpania z 

dôvodu nepredloženia príslušných dokladov zo strany atletických klubov bude znovu 

prerozdelená. Jednou z možností čerpania je nákup športového vybavenia za predpokladu 

súhlasu klubu.  

  

p. Gubrický informoval o liste adresovanom kontrolórovi SAZ a hlavnej kontrolórke aby VV SAZ 

informoval o kritériách  prerozdelenia financií na kluby pre mládež, zverejnil zoznamy, spôsob 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest na sekretariáte SAZ.   

  

Stanovisko VV SAZ:  kritéria prerozdelenie financií na mládež sú stanovené Zákonom o športe. 

V prepočte na členskú základňu mládeže do 23 rokov vychádza na mládežníka 24 €. Výberové 

konania a na obsadenie miest na sekretariáte SAZ boli transparentné – uverejnený oznam na 

webe SAZ a prostredníctvom portálu Profesie.   
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K bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2017  

predložené p. Korčokom. Podujatie sa uskutočnilo 9.11. v hoteli Gate One v Bratislave so 

zaujímavým programom. Pôvodne dohodnutí moderátori Junior a Marcel na poslednú chvíľu 

odvolali svoju účasť a nahradili ich pp. Stano Ščepán a Bibiana, ktorí sa veľmi dobre zhostili 

svojej úlohy. Vhodne zostavený program – videa reprezentantov vytvorené M. Porubcom, 

spevácke výkony  Emmy  Drobnej a bývalej atlétky Sáry Polyakovej prispeli k dobrej atmosfére 

podujatia, ktoré malo pozitívny ohlas za účasti 240 hostí.   

Víťazom Ankety Atlét roka, Mládežnícky atlét roka a Prekvapenie roka 2017 sa stal Ján Volko 

(pred Marcelom Lomnickým a Luciou Vadlejch Slaničkovou), trénermi roka boli vyhlásení pp. 

Naďa Bendová a Róbert Kresťanko, mládežníckym trénerom roka sa stal p. Pavel Slouka a 

veteránom roka p. Vincent Bašista.   

Do Siene slávy Slovenskej Atletiky pribudli 4 nové mená: pp. Bartolomej Rusina, Ivan Lendel,  

Igor Kováč a Roman Mrázek. Strieborný odznak a diplom EA bol odovzdaný trénerom pp. Nadi 

Bendovej, Pavlovi Sloukovi,  a p. Márii Mračnovej. Ocenenie SAZ pre média dostal p. Ivan 

Kováč, dlhoročný rozhlasový reportér, ocenenie SAZ pri príležitosti životného jubileá p. 

Vladimír Miller, dlhoročný člen exekutívy SOV a viceprezident SAV  a oficiálne sa rozlúčili s 

kariérou pp. Lucia Hrivnák Klocová, Libor Charfreitag.                     

  

p. Mračnová poďakovala členom VV SAZ za udelené ocenenie EA Ženy líderky.    

  

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie reprezentačného sústredenia Štrbské Pleso 

predložené pp. Pupišom a Gubrickým. Sústredenia sa zúčastnili všetci pozvaní reprezentanti. 

Jeho priebeh bol bez akýchkoľvek problémov. Pozitívne bol hodnotený aj sprievodný program 

– prednášky MUDr.  Hajmássyho,  Žambokrétyho.    

  

K bodu č. 6  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v prestupovom období jeseň 2017 

predloženú pp. Filom, Kompasom. V stanovenom termíne bolo podaných 120 žiadosti o 

prestup, z toho bolo k dnešnému dňu validovaných 40 prestupov. Zatiaľ sa nevyjadrila väčšina 

pretekárov vzhľadom na novozavedený systém, podľa ktorého je potrebné potvrdiť 

elektronicky akceptovanie prestupu. Vydrenie materského klubu je potrebné k termínu do 

20.11., po tomto termíne sa v prípade nevyjadrenia sa považuje prestup za odsúhlasený. 

Konečný počet prestupov bude známy po tomto termíne a bude predložený na VV SAZ.     

  

K bodu č. 7   

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o  stave príprav Majstrovstiev Európy v cezpoľnom behu 

10.12.2017 v Šamoríne a tlačovej konferencii 14.11., predložené pp. Korčokom a Asványim. K 
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termínu predbežných prihlášok bolo prihlásených rekordných 610 bežcov zo 40 krajín, čo značí 

v porovnaní s pôvodnými odhadmi aj zvýšené náklady na usporiadanie za predpokladu 

dodržania vysokého štandardu a pritom nepadnúť do mínusových čísel v rozpočte.  Je to 

tohtoročné najvýznamnejšie atletické podujatie na Slovensku a má nielen športový ale aj 

spoločenský rozmer. Je zároveň príležitosťou predstaviť niekoľkotisícovej mládežníckej 

členskej základni vzory a európsku bežeckú elitu. Zvažuje sa možnosť stretnutia na úrovni 

veľvyslancov prostredníctvom MZV SR. V záujme adekvátneho ekonomického a organizačného 

zabezpečenia podujatia pokračujú rokovania s partnermi, sponzormi a štátnymi inštitúciami. 

Podarilo sa zmluvne zabezpečiť finančnú podporu od sponzorov a partnerov podujatia: 

Transpetrol, Tipos, Slovenská sporiteľňa, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, cestovná 

kancelária SATUR, mesto Šamorín, dodávateľmi  minerálnej vody Lucka, vína Mrva&Stanko, 

ako aj s SOV. Uskutočňujú sa priebežné rokovania s rezortom xbionic sphere. V prípade 

nutnosti je pripravený variant trate pre verejný beh s predpokladaným počtom účastníkov 900  

na pieskovom ovále (zatiaľ je prihlásených 400 bežcov).   

  

p. Korčok poďakoval všetkým, čo sa podieľajú na získavaní financií na zabezpečenie ME v 

cezpoľnom behu aj do rozpočtu SAZ, predovšetkým p. L. Asványimu, ktorý má výrazné zásluhy 

získania hlavných partnerov, pričom za sprostredkovanie a získavanie prostriedkov nie sú 

nikomu prideľované žiadne provízie.      

  

K bodu č. 8   

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav webovej strány SAZ, registračného 

systému SAZ a súťažného softvéru, za neprítomnosti p. Malíka  predložené p. Gubrickým.   

Nová web stránka SAZ je spustená, chýba dokončenie  usporiadania dokumentov, s 

predpokladom dokončenie do konca roka 2017 vzhľadom na vyťaženosť pracovníkov v 

súvislosti s organizáciou ME v cezpoľnom behu.    

Registračný systém SAZ je sfunkčnený od začiatku septembra. Vyskytli sa chyby, ktoré boli 

následne odstránené.  Prolongácia členstva bude prebiehať koncom decembra, začiatkom 

januára  o čom budú členské kluby informované.   

Dňa 25.11. sa uskutoční školenie, kde budú zaškolení zástupcovia oblastných atletických 

zväzov za účelom ovládania nového súťažného programu „Atletická kancelária“, súčasťou 

tohto programu bude štatistika SAZ z dát, ktoré obhospodaruje p. F. Tóth.     

  

K bodu č. 9    

VV SAZ zobral na vedomie  Návrh predbežnej Termínovej listiny SAZ 2018 spracovanej  p. 

Mittermayerom, predloženej p. Illéšom. Chýbajú záujemcovia o usporiadanie viacerých 

majstrovských podujatí, 1. kola Atletickej ligy, ap.   Je potrebné rozhodnúť o pridelení 

usporiadania M SR kde prejavilo záujem viacero klubov ( M SR žiakov, M SR v behu na 10 km, 

M SR v polmaratóne, M SR v cezpoľnom behu). Otázne je pridelenie Finále Atletickej ligy 2018.   
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p. Asványi – predložil pripomienku k jednotnému štartovnému na M SR   

p. Pupiš – poukázal na deficit možností súťažiť, zámerom bolo aj 5 kôl Atletickej ligy, čo sa                    

nepodarilo zrealizovať, novinkou je návrh usporiadať M SR U 23 – dňa 22.9.  

p. Kirnová – upozornila na záverečný termín prihlášok na MSJ – je do 25.6. (MSR J sú 1.7.)     

p. Korčok – konštatoval, že Komisia pre behy mimo dráhu nebola dostatočne aktívna a zatiaľ                      
neboli využité  finančné prostriedky pridelené na rok 2017. Prebiehajú však                     
rokovania s predsedom komisie o nových projektoch a plánoch na rok 2018.                  - 
signalizoval možnosť vzniku ďalších atletických oválov pri školách   
  

12/1 VV SAZ ukladá doriešiť pridelenie usporiadania jednotlivých M SR a kôl Atletickej ligy v 

roku 2018.    T.: 14.12.2017   Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer       

  

K bodu č. 10   

VV SAZ zobral na vedomie návrh rozsahu pretekania na rok 2018 spracovaný  p. 

Mittermayerom, predložený p. Illéšom. Otázne bolo znovu zaradenie vrhu 2 kg guľou pre 

kategóriu najmladšieho žiactva, kde boli rozdielne názory v rámci Komisie ŠTK SAZ aj v rámci 

trénerskej pospolitosti.   

Na otázku či za zaoberali vhodnosťou zaradenia vrhu guľou do rozsahu disciplín v žiackej 

kategórii pedagogickí odborníci bolo konštatované, že v minulosti bolo odporúčané vyradiť ju 

z rozsahu disciplín nakoľko táto veková kategória nie je koordinačne pripravená na techniku 

vrhu guľou.    

  

12/2 VV SAZ ukladá predložiť návrh rozsahu pretekania sa na rok 2018 na nasledujúce 

zasadnutie VV SAZ.    T.: 14.12.2017   Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer     

  

K bodu č. 11  

VV SAZ zobral na vedomie návrh novely Smernice SAZ o poplatkoch predložený p. Filom. Na 

návrh Komisie Detskej atletiky bol doplnený poplatok za oneskorenie prihlášok na štart na 

podujatí a za zmeny pred štartom. VV SAZ sa zaoberal úpravou ďalších poplatkov:  registračný 

a prolongačný poplatok v kategórii mládeže, poplatok za vydanie trénerského osvedčenia.   

  

U I/12 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje úpravu Smernice SAZ o poplatkoch.     ZA 

predložený doplnený  návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.   

  

K bodu č. 12 – Rôzne   

   

p. M. Tóth – informoval o skončení jeho  mandátu člena Komisie atlétov IAAF   

p. Illéš – informoval o plánovanom stretnutí predsedov OAZ, vydiskutovať o jednotných                  
pravidlách k uplatňovaniu nároku na pridelenie dotácie SAZ na činnosť OAZ     p. Pupiš – 
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predložil návrh odmeniť trénera L. Slaničkovej p. Ptáčnika sumou 500 €               - navrhol 
aby na Atletickej lige boli navýšené odmeny pre pretekárov jednotlivých                  
disciplín, prípadne špeciálne bonusy, ako impulz zvyšovať výkonnostnú úroveň    p. 
Asványi – navrhol podporiť organizátorov podujatí, vytvoriť v OAZ tímy schopné                  
usporiadať preteky     
p. Kollarovič – predniesol problém pri súčasnej situácii nedostatku funkčných štadiónov ako                   
presvedčiť majiteľa štadióna usporiadať atletické  podujatie, možnosť rokovať so                   
zástupcami mesta, primátorom, VÚC  
p. Garaj – pripomenul, že nie je potrebné vymýšľať nové podujatia, treba oživiť tradíciu                      
a podporiť (napr. v SsAZ „Horehronské hry“, Drobčov memoriál, Kritérium SNP)                 p. 
Filo – informoval o uskutočnenom školení rozhodcov 11.11.  v Dubnici n. Váhom            - 
informoval o plánovanom seminári rozhodcov 18.11. v Bratislave pred M SR              v 
cezpoľnom behu (cca 60 rozhodcov, vedúci sekcií, účasť delegáta EA p. Ambrožiča) p. 
Gubrický – informoval o doručenom Rozsudku v mene SR Krajského súdu v Trenčíne zo                          
dňa 21.septembra 2017  vo veci odvolania sa p. Plachého voči zamietnutej                          
žalobe voči SAZ a AK Spartak Dubnica n. Váhom vo veci ochrany osobnosti                          a 
náhrady trov odvolacieho sa. (Pozn.: spor ohľadom zmeny názvu súťaže                          
„Hľadáme nového Jozefa Plachého“ za  „Hľadáme nových olympionikov).   
                        Krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvej  inštancie, rozhodnutie v prospech SAZ                          

a a AK Spartak Dubnica n. Váhom.                                  

p. Kirnová -    informovala o Obežníku EA (Vzdelávací program EA - úlohy ako začleniť do                          
praxe schválené zmeny Stanov EA/rodová rovnosť a percentuálne zastúpenie                          
žien - nový systém grantov EA platný od roku 2018),   
- informovala   o povinnosti účastníkov ME U 18 okrem splnenia limitu predložiť                          

so záverečnou prihláškou certifikát „I Run Clean“, on line formulár vyplnený                          
atlétom v 8 moduloch, po absolvovaní dostane atlét Certifikát s číslom                     -    
informovala o  záväzných termínoch EA a IAAF:   

- do 30.11. poslať záverečné prihlášky na ME v cezpoľnom behu/Šamorín  

- do 1.12. poslať predbežné prihlášky na H MS 2018 v Birminghame  

- do 14.12. záverečný termín predbežných prihlášok na EP vo vrhoch v Leirii 2018                     
-  do 15.12. nahlásiť v prípade záujmu obhliadku ME U18 v Gyori (obhliadka sa                         
koná 26.1.2018)  

   

U II//12 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok v sume 500 € pre trénera p. Ptáčnika (tréner L. 

Slaničkovej). ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.    

U III/12 – VV SAZ schvaľuje predbežnú prihlášku na HMS 1.-4.3.2018 v Birminghame: 2 atléti a 

2 oficiáli. ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.      

12/2 VV SAZ ukladá predsedom jednotlivých komisií SAZ predložiť na schválenie  aktualizované 

zloženie  a kontaktné údaje členov ich komisií  

                                            T.: 14.12.2017     Z.: členovia VV SAZ, predsedovia komisií    
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Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 14. decembra 2017 v Bratislave.  

     

Zapísala: A. Kirnová            Overil: P. Korčok, V. Gubrický   

 

  


