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Zápisnica z 15. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.2.2018 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš,  Garaj, Lopuchovský, Matanin, 
                  Malík, Kirnová, Nyarjás                                                   
Ospravedlnený: Kollarovič, Mittermayer, Tóth, Mračnová 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“  
                      s MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2018 – zmena oproti 01/2018                                                                                
      3. Informácia o hospodárení SAZ v roku 2017 a návrh rozpočtu SAZ na rok 2018                         
                  4. Vyhodnotenie Mítingu olympijských nádejí, Elán mítingu 2018 a M SR v chôdzi 
                  5. Vyhodnotenie Banskobystrickej latky a Latky 5 miest                      
                  6. Stav príprav Dudinskej päťdesiatky 2018                      
                  7. Návrh organizačného zabezpečenia a nominácie na HMS 2018                    
                  8. Návrh nominácie na EP vo vrhoch v Leirii                                               
                  9. Informácia o prípravách VZ SAZ  2018   
                10. Návrh koncepcie rozvoja reprezentácie a mládeže na obdobie rokov 2018-2020 
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12.  Rôzne                                                 
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 15. zasadnutí VV SAZ, 
netradične v nedeľu  pri halových M SR.               
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
    
U IV/13 splnené, Smernica Komisie atlétov SAZ zosúladená s Organizačným poriadkom SAZ  
  predložená                                                                                                                           
14/1, 2 súčasťou programu zasadnutia                     
U V/14 splnené, predbežná prihláška na MS v polmaratóne 24.3.2018 vo Valencii zaslaná, 
organizačne predbežne zabezpečené.       
 

VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 14. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „Príspevku 
uznanému športu“  s MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2018 a zmene oproti 01/2018 predloženú pp. 
Korčokom a Gubrickým.   Po podpise prvej zmluvy zo sekcie športu bola doručená druhá 
doplnená verzia od hlavnej kontrolórky, kde boli iné znenia a iné členenie. Chýba zatiaľ 
zmluva a podmienky pre TOP tím. Kapitálové výdavky sú zatiaľ na sumu 54 800 €, je prísľub 
navýšenia – formou presunu financií u iných položiek. 
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Situácia na MŠ VVaŠSR je dosť zložitá, uskutočnia sa pravdepodobne zmeny a preto je určité 
napätie. Problémy majú aj zimné športy, ktoré pred finálnou prípravou na ZOH v roku 2018 
zatiaľ nedostali financie na prípravu TOP tímu.  
Očakáva sa, že do 1.3.  budú vyhodnotené výzvy a známa výška pridelených financií.  
SAZ má predpoklady aby administratívne zvládol povinnosti vyplývajúce zo zákona o športe, 
nakoľko sa na to pripravoval v predstihu. Problematické sú niektoré nerealizovateľné 
požiadavky  MŠVVaŠ SR (napr. štát si nesplnil povinnosť sfunkčnenia informačného systému 
a vyžaduje od zväzov konkrétny údaj jediným kliknutím na webe, čo je nereálne).      
                                                                                    
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad čerpania rozpočtu SAZ v roku 2017 a návrh 
rozpočtu SAZ na rok 2018 predložené p. Gubrickým.   
SAZ si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy s MŠVVaŠ SR  a zaslal podrobný prehľad 
zúčtovaných položiek, celkovo 380 strán, vyše 4000 riadkov. Čerpanie rozpočtu bude 
predložené na Valnom zhromaždení SAZ 2018.  
 
p. Malík – informoval o priebežnej kontrole čerpania prostriedkov, jednotlivých presunov, na 
webe SAZ je uverejnené čerpanie štátnych prostriedkov.   
 
p. Korčok – informoval o ďalších financiách od EA, ktoré SAZ požiadal navýšiť za ME 
v cezpoľnom behu 2017 a poďakoval všetkým, čo prispeli aktivitami k naplneniu  rozpočtu 
SAZ. Písomný návrh rozpočtu SAZ 2018 je v sume 2 670 750 €, je koncipovaný s reálnymi 
možnosťami jeho naplnenia, počíta sa s miernym prebytkom aby bol zabezpečený plynulý 
medziročný prechod. Je vytvorený na základe upravených položiek jednotlivých sekcií 
reprezentácie a komisií.  Stále je otvorená oblasť kapitálových výdavkov.  
p. Garaj – vzniesol pripomienku, že komisia na podporu klubov sa nestretla a nemohla dať  
požiadavky.  
pp. Gubrický, Illéš – podpora klubov môže byť riešená v rámci rozpočtu jednotlivých OAZ, 
niektoré OAZ (SsAZ, VsAZ) pridelenú čiastku na rok 2017 ani nedočerpali.  
 
p. Asványi – pripomenul, že SAZ nemôže zabezpečovať všetko, prioritou je mládež 
a reprezentácia, neustále sa zvyšujú požiadavky na administratívu, preto je potrebné zostaviť 
optimálny rozpočet v jednotlivých podpoložkách.  
 
p. Korčok – pripomenul, že je potrebné aby sa sme našli konsenzus pri schvaľovaní rozpočtu, 
uvedomujúc si, že potreby sú stále vyššie ako možnosti získania financií. 
  
U I/15 VV SAZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu SAZ na rok 2018 
            ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.     
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K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Mítingu olympijských nádejí, Elán mítingu 2018 a M 
SR v chôdzi  predložené pp. Pupišom a Illéšom.  
Čo sa týka Mítingu olympijských nádejí, potešil veľký počet účastníkov zo Slovenska aj 
zahraničia. Po organizačnej aj výkonnostnej stránke možno hodnotiť toto podujatie 
pozitívne.  
Problémom Elán mítingu je, že sa koná po mítingu vo Viedni a veľa pretekárov dáva prednosť 
štartu vo Viedni. Aj napriek tomu má  Elán míting pozitívnu odozvu v zahraničí – zúčastnilo sa 
20 krajín. Do budúcnosti sa uvažuje zachovať aktuálny formát, avšak bude potrebné dať do 
zmlúv s reprezentantmi účasť na domácom podujatí.        
 
p. Lopuchovský – informoval, že turecký reprezentant si po dobehnutí 60 m po náraze na 
mantinel – zábradlie v cieli zlomil ruku a bolo by potrebné vyplniť medzeru („zalepiť“) 
vhodným materiálom          
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Banskobystrickej latky a Latky 5 miest                      
predložené pp. Korčokom a Pupišom.   
Podujatie splnilo očakávania, bolo tradične usporiadané  po organizačnej stránke na dobrej 
úrovni s účasťou kvalitných pretekárov z 19 krajín sveta so skvelými výkonmi,  tento rok 
predovšetkým v kategórii žien. Víťazka z Ruska (ANA) Mária  Lasickene prekonala 202 cm, 
druhá v poradí Levern Spencerová 194 cm a dalšie 4 skokanky 191 cm. V kategórii mužov 
zvíťazil Číňan Yu wang rovnakým výkonom 231 cm ako v poradí ďalší traja pretekári Katarčan 
Mutaz Baršin a Bahamčan Thomas Donald. Slovenským  reprezentantom Matúšovi 
Bubeníkovi a Lukášovi Beerovi sa nedarilo, dosiahli výkon 220 cm. Pozitívne bol hodnotený aj 
fakt, že bol zabezpečený priamy televízny prenos z mítingu.  Kategóriu juniorov vyhrala 
v osobnom rekorde 183 cm slovenská pretekárka Monika Zavilinská, juniorov Katarčan Nuh 
Andu v osobnom rekorde 220 cm.  
Latku 5 miest do budúcnosti bude zabezpečovať nový okruh ľudí.  Sekcia skokov predložila 
nový systémový koncept rozvoja skokov – horizontálnych aj vertikálnych, tzv. „jumperiádu“ 
a „hop cup“.    
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav Dudinskej päťdesiatky 24.3.2018 
predloženú p. Nyárjasom, z ktorej vyplýva viacero úloh k riešeniu. Z ubytovacích možností 
ostali k dispozícii len 2 hotely: Hviezda a Park hotel v Hokovciach. Ostatné nechcú prerušiť 
objednaný pobyt klientov v čase pretekov. Potvrdilo sa  zaradenie disciplíny 50 km žien. 
Súčasťou podujatia budú aj národné majstrovstvá Slovenska a Maďarska na 50 km mužov 
(Maďarska aj 35 km  U23) a Poľska 50 km žien. Predpokladaný rozpočet je kalkulovaný 
v sume do 50 000 €, z toho je žiadosť z MŠ VVaŠ SR na základe výzvy 20 000 €. EA zatiaľ 
nenahlásila technického delegáta. Termín prihlášok je stanovený do 15.3.  Usporiadatelia D 
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50 pozývajú na podujatie všetkých členov VV SAZ a žiadajú o pomoc pred a počas podujatia 
tak ako v predchádzajúcich ročníkoch  p. Kirnovú, a v tomto roku aj p. Matanina.   
Členovia VV SAZ mali pripomienky k propozíciám (akceptovanie štartu neviazať na povinnosť 
ubytovania za 55 € na osobu, zvážiť vyberanie štartovného poplatku, ap.)   
 
15/1 VV SAZ ukladá zapracovať odznelé pripomienky do 3. verzie propozícií D-50 a oznámiť 
krajinám, ktoré požiadali o usporiadanie národných majstrovstiev podmienky účasti  
                                                     T.: 25.2.                                Z.: p. Nyarjás                                    
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie  Návrh organizačného zabezpečenia a nominácie na HMS, ktoré sa 
uskutočnia 1.-4.3.2018 v Birminghame, predložené p. Pupišom.                      
 
Limity IAAF splnili traja pretekári – v behu na 60 m Ján Volko, v behu na 400 m  Iveta 
Putalová a Alexandra Bezeková. K limitu sa priblížil Matúš Bubeník v skoku do výšky (chýbajú 
mu 3 cm), avšak kritéria výberu sú prísne, v skoku do výšky a vo viacbojoch sa uskutoční 
priamo finále za účasti 12 pretekárov. Viacbojári sú na pozvanie IAAF na základe svetového 
rebríčka. Odchod výpravy SAZ na podujatie bude od sídla SAZ 28.2., kde sa o 9,00 hod 
uskutoční tlačová porada.  
 
U II/15 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na Halové MS 1.-
4.3.2018 v Birminghame: atléti – Ján Volko (60 m), Iveta Putalová a Alexandra Bezeková (400 
m), vedúci výpravy - Marcel Lopuchovský, tréneri – Naďa Bendová a Rastislav Miško, a 
ukladá poslať záverečné prihlášky a organizačne zabezpečiť účasť na podujatí. 
    T.: 19.2., resp. 28.2.    Z.: Kirnová, Se-SAZ  
ZA predložený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie Návrh nominácie na EP vo vrhoch 10.-11.3.2018 v Leirii 
predloženú p. Pupišom.                                                
 
Oštepári VŠC Dukla pred EP plánujú účasť na sústredení od 25.2.  v Leirii, odkiaľ sa presunú 
do oficiálneho hotela a požiadali SAZ o pomoc pri organizačnom  zabezpečení skoordinovať 
ich pobyt na obidvoch podujatiach.  
V súvislosti s usporiadaním EP vo vrhoch v roku 2019 v Šamoríne VV SAZ navrhuje vyslať na 
EP v Leirii 1 osobu z organizačného výboru.  
   
U III/15 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu ba EP vo vrhoch 
10.-11.3.2018 v Leirii: vrhači, muži – Patrik Žeňúch (oštep), Marcel Lomnický (hod kladivom), 
v kategórii U 23 Patrícia Slošárová, Adrián Baran (vrh guľou), Nikolas Broš (hod diskom), 
Maximilián Slezák (hod oštepom, náhradník Jakub Kubinec), vedúci výpravy – Martin Pupiš, 
tréneri – Jozef Hanušovský, Jozef Párička, oficiáli – Ján Garaj, za OV EP 2019 – Tomáš Benko, 
a ukladá poslať záverečné prihlášky a organizačne zabezpečiť účasť na podujatí. 
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 T.: 25.2.    Z.: Kirnová, Se-SAZ  
ZA predložený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.      
                                          
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách VZ SAZ  2018 predloženú pp. Korčokom, 
Gubrickým.  Vzhľadom k tomu, že pôvodne plánovaný termín 21.4. je v kolízii s EA CEO 
konferenciou v Minsku, bol stanovený nový termín – 29.4.2018 v Banskej Bystrici. Program 
VZ SAZ 2018 bude predložený na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.     
 
p. Malík – pripomenul povinnosť pripraviť na VZ SAZ výročnú správu  SAZ v zmysle zákona 
o športe.  
   
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie rozvoja reprezentácie a mládeže na obdobie 
rokov 2018 – 2020 predložené pp. Pupišom a Illéšom.  
Predloženému návrhu predchádzalo viacero rokovaní a zasadnutí komisie reprezentantov 
a mládeže SAZ počas ktorých si zjednotili návrhy a aktivity, ktoré plánujú uskutočniť, vrátane 
finančnej kalkulácie. Jednou z požiadaviek trénerov je možnosť refundácie ušlej mzdy počas 
účasti na akciách  SAZ-u. Generálny sekretár poukázal na potrebu najskôr preveriť či existuje 
zákonná úprava na takúto požiadavku. 
 
p. Malík – pripomenul úlohu z r. 2016, otázku licencií trénerov/rozhodcov, ich preškoľovania     
p. Pupiš – informoval, že pripravuje plán vzdelávacích aktivít k hore uvedenej problematike 
 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2018  predložené p. Kirnovou. Záväzné termíny na február, marec 2018:   21.2. – 
predbežné prihlášky na EP 10 000 m v Londýne, 22.2.- Predbežné prihlášky na PEM klubov 
„A“ skupina  mužov a žien v Birminghame, 28.2. – Záverečné prihlášky na EP vo vrchoch 
v Leirii, 2.3. – predbežné prihlášky na ME U18 v Györi, 5.3. – predbežné prihlášky na SP 
v chôdzi v Taicangu, 8.3.- predbežné prihlášky na ME v Berlíne, 12.3.- Záverečná prihláška na 
MS v polmaratóne vo Valencii, 22.3.- predbežné prihlášky na ME v behu do vrchu v Skopje, 
27.3. – Záverečný termín zakúpenia balíčka VIP na ME v Berlíne (max. 6 za zväz, 200 € na 
osobu a deň vstup na štadión bez ubytovania), 30.3.- Predložiť na IAAF/AE Ročnú správu SAZ 
za rok 2017, do 1.4.- predložiť zoznam atlétov oprávnených štartovať v PEM klubov juniorov 
2018. Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
 
K bodu č. 12                                   
p. Gubrický – informoval o stave prestupov k dátumu ukončenia podania prestupov 16.2.  
                      - informoval o žiadosti nových klubov o registráciu v SAZ: Bedmintonový oddiel  
                        AC UNIZA Žilina, Funny Athletics v Kľačanoch a Atletika pre radosť, o.z. Po  
                       preverení situácie Bedmintonového oddielu AC UNIZA v Žiline bolo  
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                       konštatované,  že spĺňa požiadavky registrácie v SAZ.  
– informoval o žiadosti AC Nové Zámky o príspevok 500 € na publikáciu 60. 

výročie organizovanej atletiky v Nových Zámkoch                                        
p. Filo – predložil návrh Smernice Komisie atlétov SAZ zosúladenej  s Organizačným poriadkom   
               SAZ                                                                                                                              
p. Kirnová – informovala o problematike účasti AC Stavbár Nitra v PEM 2018 v Birminghame                                           
p. Pupiš – požiadal o možnosť kompenzáciu v rámci podpory trénerov: p. Naďa Bendová  
                  (trénerka J.Volka), Pavol Slouka (tréner medailistov Gajanová, Paulíny), Zuzany  
                  Hlavoňovej (trénerka Bubeníka), nakoľko NČS neposkytlo adekvátnu  výšku mzdy 
                  u trénerov pp. Slouka, Bendová.  
p. Garaj – predniesol požiadavku za SsAZ aby SAZ umožnil R. Hrbáčkovi prístup API rozhrania 
                  na štatistiku SAZ pre potreby SsAZ      
15/2 VV SAU ukladá predložiť aktualizovanú prehľadnú tabuľku podpory trénerov 
   T.: 21.3.      Z.: p. Pupiš  
U IV/15 VV SAZ schvaľuje žiadosti nových klubov o registráciu v SAZ: Bedmintonový oddiel  
               AC UNIZA Žilina, Funny Athletics v Kľačanoch a Atletika pre radosť, o.z.   
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
U V/15  VV SAZ schvaľuje predložený  návrh Smernice Komisie atlétov SAZ 
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
U VI/15 VV SAZ schvaľuje príspevok na publikáciu  60. výročie organizovanej atletiky 
v Nových Zámkoch  (vo výške 300 -500 € po poskytnutí ďalších informácií v závislosti od 
rozsahu publikácie a celkových nákladov).      
U VII/15 VV SAZ hlasoval o návrhu p. Garaja aby SAZ umožnil R. Hrbáčkovi prístup API 
rozhrania na štatistiku SAZ pre potreby podujatí SsAZ.   
ZA uvedený návrh nebol nikto, PROTI nebol nikto, 6 prítomní členovia VV SAZ sa zdržali 
hlasovania.                                
 
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 21. marca 2018. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   
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