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Zápisnica z 13. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 14.12.2017 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš,  Mittermayer, Garaj, Kollarovič,  
                  Malík, Kirnová                                                   
Ospravedlnení: Mračnová, Lopuchovský, Tóth, Matanin 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o hospodárení SAZ a čerpaní rozpočtu SAZ na rok 2017                                     
      3. Informácia o stave rozdelenia účelových prostriedkov na šport mládeže medzi  
                      kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠ VVaŠ SR 
                  4. Vyhodnotenie Majstrovstiev Európy v krose Šamorín 2017 
                  5. Vyhodnotenie M SR v krose 2017                            
                  6. Informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2017  
                  7. Informácia o nových Pravidlách atletiky                                                                                                                                
                  8. Návrh predbežnej Termínovej listiny 2018                    
                  9. Návrh rozsahu pretekania na rok 2018                                               
                10. Návrh novely Smernice o komisii atlétov  SAZ   
                11. Rôzne                                                 
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 13. zasadnutí VV SAZ, 
poslednom v roku 2017, s pozitívnymi dojmami po ME v krose v Šamoríne - 
najvýznamnejšom atletickom  podujatí v histórii samostatného Slovenska po 20 rokoch po 
MS v polmaratóne v Košiciach.             
 
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.: 20.12.2017   Z.: predsedovia OAZ  
(pozn. ZsAZ a SsAZ predložili zúčtovania, chýbajú podklady od AZB a čiastočne VsAZ)  
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12/1 úloha doriešiť pridelenie usporiadania jednotlivých M SR a kôl Atletickej ligy v roku 
2018 – samostatný bod programu          
 
12/2 úloha  predložiť návrh rozsahu pretekania sa na rok 2018 – samostatný bod programu    
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 12. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  a č. 3 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave hospodárenia SAZ a písomný 
prehľad čerpania rozpočtu SAZ na rok 2017 k 13.12.,  predložený p. Gubrickým. 
V predloženom  čerpaní  rozpočtu SAZ zatiaľ nefigurujú položky, ktoré sú v štádiu 
spracovania doručených vyúčtovaní v posledných dňoch na sekretariáte SAZ.  Mzdové 
náklady zamestnancov budú rozčlenené v súlade so stanovenými limitmi.     
  
Čo sa týka pridelenia finančných prostriedkov určených klubom pre mládež v celkovej 
stanovenej čiastke 278 842 € (15 % z dotácii pre SAZ), niektoré kluby nereagovali, iné  
odmietli  čerpať a oznámili zrušenie činnosti. Otázne je nové  prerozdelenie.  Jednou 
z možností čerpania ostáva  nákup športového vybavenia za predpokladu súhlasu klubu. 
 
p. Korčok – informoval o priebežnom čerpaní dotácii na významné podujatia SAZ. Je 
potrebné doriešiť výšku dotácie na míting „Banskobystrická latka“, vrátane sprievodnej akcie 
„Latka 5 miest  
p. Malík – upozornil na povinnosť zverejňovať čerpanie rozpočtu vždy k 25. dňu v mesiaci 
a poukázal na viacero nedočerpaných rozpočtovaných položiek vrátane  na činnosť komisií   
 
13/1 VV SAZ ukladá predsedom jednotlivých OAZ komunikovať s klubmi v záujme čerpania 
pridelených účelových dotácii   T.: 22.12.2017  Z.: predsedovia OAZ  
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Majstrovstiev Európy v krose Šamorín  2017  
predložené pp. Asványim, Korčokom. S hrdosťou možno konštatovať, že podujatie bolo po 
organizačnej aj spoločenskej stránke usporiadané na veľmi dobrej úrovni s pozitívnymi 
hodnoteniami zo strany EA, zúčastnených krajín aj médií.  Slovensko sa zapísalo do histórie 
ME v krose ako schopný usporiadateľ, k čomu prispel výnimočný rezort  x-bionic®sphere,  
s kvalitným ubytovaním, stravou a celkovým zázemím. Úspechu podujatia predchádzalo 
množstvo rokovaní, priebežne bolo treba riešiť neočakávané výdavky. Podarilo sa zabezpečiť 
priamy prenos RTVS, vysielanie cez Eurosport aj televízie 10 krajín. Poďakovanie patrí 
všetkým, čo sa podieľali na prípravách a zdarnom priebehu podujatia, predovšetkým 
koordinátorovi p. Gubrickému, za manažment  p. Hammelovi, za koordináciu ubytovania p. 
Blanárovej,  p. Asványimu za aktivity v záujme vykrytia rozpočtu. 
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p. Asványi – kvitoval, že sa podarilo zmobilizovať okolo 250 dobrovoľníkov a bude potrebné 
zdokumentovať s tým súvisiace náklady v súlade s platnou legislatívou. 
p. Korčok – poukázal na veľké pozitívum odovzdávanie skúsenosti staršej rozhodcovskej  
generácie nastupujúcej mladej generácii.  
p. Pupiš – potvrdil pozitívne hodnotenie organizačného zabezpečenia podujatia z pohľadu 
športovcov, ktorí považujú ME v krose v Šamoríne jednoznačne za najlepšie usporiadané 
v histórii ME v krose.  Čo sa týka výkonnostnej stránky slovenských bežcov, stanovené ciele: 
1xdo 40., 1xdo 50. a 1 družstvo do 12. miesta sa nepodarilo naplniť.              
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v krose  2017 predložené pp. Pupišom 
a Illéšom.  Podujatie sa konalo 19.11. v Šamoríme za veľmi nepriaznivého počasia a bolo 
súčasťou nominačných kritérií na ME v krose. Dodatočná nominácia pretekárov nad rámec 
pôvodných kritérií: Sahajda, Varga Jánošík sa ukázala ako opodstatnená berúc do úvahy ich 
výkon na samotných ME v krose. Celkové hodnotenie a dopad účasti aj na ME v krose 
predloží bežecká sekcia na januárovom zasadnutí.  
 
p. Malík – požiadal o vyhodnotenie „Projektu Šamorín“, porovnať zaradených bežcov 
projektu  s reálnym výstupom.  
13/2 VV SAZ ukladá predložiť vyhodnotenie „Projektu Šamorín“   
 T.: január 2018   Z.: Komisia behov mimo dráhu SAZ, pp. Pupiš, Kováč   
    
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v prestupovom období jeseň 2017 
predloženú pp. Filom. V stanovenom termíne bolo podaných 120 žiadosti o prestup. Z tohto 
počtu  bolo v prvom kole schválených 81 prestupov, ďalších 8 po splnení prestupových 
náležitosti.  31 žiadosti nespĺňalo stanové podmienky a neboli schválené.  
U I/13 VV SAZ schvaľuje 89 žiadostí o prestupy v jesennom termíne 2017.  
ZA predložený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie  návrh prekladu  Pravidiel  atletiky IAAF na rok 2018-2019 platných 
od 1.11.2017. Zmeny a doplnky oproti pôvodným sú vyznačené.   
U II/13 VV SAZ schvaľuje predložený návrh prekladu Pravidiel atletiky IAAF pre rok 2018-
2019, platných od 1.11.2017. K distribúcii bude 230 ks.  
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ. 
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie  Návrh Termínovej listiny SAZ 2018 predloženej  p. 
Mittermayerom.  Oproti predchádzajúcej verzii pribudli usporiadatelia majstrovských 
podujatí: M SR v polmaratóne – 12.5. v Tlmačoch, po komunikácii s KM SAZ M SR ml. žiakov 
30.6. v Michalovciach, M SR v cezpoľnom behu 17.11. v Dudinciach.  Otáznym ostáva  
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pridelenie Finále Atletickej ligy 2018, proti usporiadaniu v Dubnici nad Váhom vzhľadom na 
nevyhovujúce podmienky boli 3 sekcie TR SAZ. Je potrebné, aby boli doplnené termíny 
podujatí oblastných atletických zväzov. 
13/3 VV SAZ ukladá doplniť do Termínovej listiny SAZ 2018 chýbajúcich usporiadateľov M SR, 
jednotlivých kôl AL.                      T.:  december 2017  Z.: Mittermayer 

 
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie upravený návrh rozsahu pretekania na rok 2018 predložený p. 
Mittermayerom. Otázne znovu zaradenie vrhu 2 kg guľou pre kategóriu najmladšieho 
žiactva, kde boli rozdielne názory v rámci Komisie ŠTK SAZ aj v rámci trénerskej pospolitosti 
bolo rozhodnuté, že táto disciplína a váha náčinia bude uvedená ako doplnková. 
 
U III/13 VV SAZ schvaľuje upravený Rozsah pretekania sa na rok 2018 predložený za ŠTK SAZ 
p. Mittermayerom.  
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie: novelizácie Štatútu komisie atlétov -  návrh Smernice Komisie 
atlétov SAZ, novelizáciu Organizačného poriadku SAZ a Smernice o rozhodcoch  SAZ,  
predložené p. Filom.  
Vzhľadom na pozíciu M. Tótha vo funkcii predsedu Komisie atlétov SAZ, z toho titulu člena 
VV SAZ (zároveň je aj voleným členom VV SAZ),  členom Komisie športovcov SOV a IAAF (do 
konca roka 2017)  je potrebné zosúladiť Smernicu Komisie atlétov SAZ s Organizačným 
poriadkom SAZ a tieto 2 smernice neboli schválené.  
 
U IV/13 VV SAZ schvaľuje novelizáciu Smernice SAZ o rozhodcoch a ukladá zosúladiť 
Smernicu Komisie atlétov SAZ s Organizačným poriadkom SAZ  
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.   T.: január 2018   Z.: p. Filo   
 
K bodu č. 11 – Rôzne  
p. Mittermayer – informoval o potrebe zaistiť riaditeľa halových M SR 2018 (p. Matatnin  
                               oznámil, že z pracovných dôvodov túto funkciu nemôže vykonávať)   
                            - predložil požiadavku jednotného oblečenia rozhodcovského tímu na H MSR 
p. Asványi – pripomienkoval zloženie niektorých komisií v záujme ich funkčnosti  
                   - pripomenul potrebu dokončiť zúčtovania za ME v krose v Šamoríne, úhrady  
                     faktúr, odmeny členom organizačného výboru, pracovníkom sekretariátu za  
                     prácu nad rámec povinností, v súlade s pravidlami do konca roka 2017                         
p. Gubrický – informoval o žiadosti nových klubov o registráciu v SAZ: Bratislavský maratón,                             
                         Atletický klub ZEMAŇÁCI pri ZŠ Jána  Zemana v Novej Bani a Atletický klub  
                        Stará Bystrica  
p. Illéš – informoval o plánovanom zasadnutí Komisie mládeže SAZ 16.12.  
p. Gubrický – informoval o problematike prolongácie členstva SAZ v súlade s legislatívou 
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p. Korčok – požiadal predsedov jednotlivých komisií aby predložili v januári plán práce 
                 - informoval o návrhu zmluvy s p. Hrbáčkom ohľadom zabezpečenia atletických  
                   podujatí v roku 2018, v záujme zjednotenia sezóny  (p. Hrbáček žiada aby mohol 
                   použiť vlastný súťažný systém s prepojením na „Atletickú kanceláriu“ ) 
                - informoval, že zatiaľ nebola podpísaná zmluva medzi EA,  SAZ a mestom Šamorín  
                  o usporiadaní EP vo vrhoch 2019, vzhľadom na zmenené podmienky v rezorte  
                  x-bionic®sphere, je potrebná garancia rozpočtu na toto podujatie  
                - informoval o pravdepodobnosti navýšenia dotácií pre SAZ v roku 2019 (z podielu  
                  lotérií)      
p. Kirnová – predložila písomný prehľad  záväzných termínov EA a IAAF na 1. polrok 2018 – 
                      1.verziu  
                   - informovala o záujme pp. Mittermayera, Laurenčíka zúčastniť sa obhliadky ME  
                     U 18 v Györi (obhliadka sa koná 26.1.2018) 

- informovala o žiadosti MMM o zaradenie podujatia do vyššej kategórie behov 
na ceste  „IAAF Silver Label“ 

- informovala o obežníku EA – upravený časový program, zaradenie 50 k chôdze 
pre ženy a limit EA  (4:50:00 resp. 1:39:00 splnených na 20 km)  

- informovala o zverejnenom paneli EA/IAAF  medzinárodných technických 
oficiáloch (za SAZ je na paneli EA p. Zuzana Costin) 

U V/13 VV SAZ schvaľuje návrh sekcie vrhov na predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 10.-
11.3.2018 v Leirii: 6 vrhačov a 3 oficiáli a ukladá zaslať prihlášky.                                                                        
                                                               T.: 14.12.2017    Z.: Kirnová  
U VI/13 VV SAZ schvaľuje žiadosti nových klubov o registráciu v SAZ: Bratislavský maratón,                             
Atletický klub ZEMAŇÁCI pri ZŠ Jána  Zemana v Novej Bani a Atletický klub                         
Stará Bystrica .  ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
U VII/13 VV SAZ poveruje generálneho sekretára SAZ p. Gubrického doriešiť prolongáciu 
členstva SAZ na rok 2018 v súlade s platnou legislatívou a potrebami SAZ, v súlade 
s pripomienkami členov VV SAZ.     T.: 31.12.2017       
U VIII/13 VV SAZ ukladá po vzájomnom prerokovaní prepracovať zmluvu medzi SAZ a p. 
Hrbačkom k zabezpečeniu atletických súťaží SAZ 2018, konečnú verziu dať k elektronickému 
hlasovaniu členom VV SAZ    T.: 22.12.2017   Z.: pp. Gubrický, Korčok 
U IX/13 VV SAZ splnomocňuje vedenia SAZ (prezident, viceprezident a generálny sekretár 
SAZ) odmeniť ľudí z organizačného výboru ME v krose Šamorín – rozhodcov, pomocný 
personál, zamestnancov sekretariátu, Slovenskej atletiky s.r.o a ďalších pracovníkov do 
konca roka 2017 a schvaľuje vyplatenie koncoročných odmien  reprezentačným trénerom 
SAZ a členom VV SAZ v súlade so stanovenými pravidlami. 
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
U X/13 VV SAZ schvaľuje účasť pp. Mittermayera, Laurenčíka na obhliadke miesta ME U 18 
v Györi dňa 25./26.1.2018  
U XI/13 VV SAZ potvrdzuje platnosť elektronického hlasovania zo dňa 27.11. o konečnej  
nominácii na ME v cezpoľnom behu 2019 v Šamoríne: muži – Peter Ďurec, Jozef Urban, 
Jaroslav Szabo, Tibor Sahajda, Richard Varga, juniori – Miroslav Borovka, Matúš Verbovský, 
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Jakub Kopiar, Kristián Jánošík,   ženy – Silvia Schwaiger, Kristína Neč – Lapinová, Ľubomíra 
Maníková,  juniorky do 23 – Lucia Janečková, Veronika Zrastáková,  juniorky – Alexandra 
Zavadská, Lucia Beláková, Sofia Debnáriková, štafeta 4x1500 m – Jozef Repčík, Jozef Pelikán, 
Kristína Hegedüsová, Katarína Beľová, náhradníci – Lucia Vlčáková, Peter Kováč, vedúci 
výpravy -  Martin Pupiš, technický vedúci – Pavel Kováč, lekár – Peter Urban, tréneri – Pavol 
Madár, Ján Botcher, Milan Slivka, Dušan Valent, Róbert Petro, Pavol Michalík.  
ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ, 2 sa zdržali hlasovania.    
U XII/13 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje návrh zloženie komisií SAZ:  
Trénerská komisia: Martin Pupiš (predseda, ústredný tréner + dospelí a U23), Martin Illéš 
(šéftréner mládeže + U20),  Milan Laurenčík (reprezentačný tréner U18. 
Reprezentační tréneri skupín disciplín: Marcel Lopuchovský (behy na dráhe), Pavel Kováč 
(behy mimo dráhu), Matej Spišiak (chôdza), Radoslav Dubovský (skoky), Tomáš Benko 
(šprinty), Pavel Pankúch (hody a vrhy). 
Metodická komisia:  Martin Pupiš (predseda), členovia – Jaroslav Broďáni, Ivan Čillík, 
Miroslav Vavák. 
Zdravotná komisia: Martin Pupiš (predseda), členovia – Ernest Caban, Pavol Hajmássy 
a Peter Urban. 
Športovo technická komisia: Róbert Mittermayer (predseda), členovia – Jozef Malík, Ján 
Gigac, Rastislav Hrbáček, Andrea Filipová, František Tóth a Marián Kalabus.  
Komisia mládeže:  Martin Illéš (predseda), členovia- Milan Laurenčík, Štefan Bielik, Ján 
Gigac, Lukáš Kotala, Vladimír Handl a Matej Lúčka. 
Komisia detskej atletiky: Ivan Čillík (predseda), Martin Illéš, Lian Laurenčík, Simona 
Blanárová, Veronika Ľašová a Lukáš Kotala.  
Komisia rozhodcov: Peter Filo (predseda), členovia – Miroslav Illéš, Emil Rusko, Miroslav 
Hélia, Ján Koštial, Dušan Chatrnúch, Marián Kalabus, Silvia Hanusová, Ivan Čillík, Zuzana 
Costin a Martin Škarba.  
Legislatívna komisia: Peter Filo (predseda), členovia- Miroslav Illéš, Branislav Droščák 
a Martin Kalabus.  
Organizačná komisia: Peter Filo (prededa), členovia – Anna Kirnová a Matúš Kompas.  
Komisia pre medzinárodné vzťahy :  Anna Kirnová (predsedníčka), členovia – Branislav 
Koniar, Róbert Mittermayer a Martin Pupiš.  
Komisia veteránov:  Milan Beliansky (predseda), členovia – Eduard Kučkovský, Jaroslav 
Lupák, Karol Petőcz, Eva Poláková, Eduard Straka, Silvia Vanková a Jozef Vašina.   
Komisia pre podporu oblasti a klubov : Zoran Kollarovič (predseda), členovia – henrieta 
Rusnáková, Miroslava Kažimírová, Tomáš Benko, Martin Illéš, Ján Šiška,  Ján Garaj, Rastislav 
Hrbáček. ZA uvedené zloženie komisií SAZ hlasovalo 6 prítomných členov VV DAZ.  
 
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 17. januára 2018 v Bratislave. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   


