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Zápisnica zo 17. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.4.2018 v Trnovci nad Váhom. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický,  Mittermayer, Tóth, Kollarovič, , Filo, Garaj,  
                  Matanin, Malík, Kirnová                                                                 
Ospravedlnení: Lopuchovský, Illéš,  Mračnová 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ  2018                         
                  3. Vyhodnotenie MS v polmaratóne a MeS v chôdzi v Poděbradoch 
                  4. Vyhodnotenie  Dudinskej päťdesiatky 2018                                           
                  5. Informácia o zabezpečení výpravy na MS družstiev v chôdzi v Taicangu                      
                  6. Vyhodnotenie   ČSOB Bratislava maratónu so zameraním na sprievodné  
                       podujatia – Running gala, workshop a športový kongres                                                   
                  7. Príprava VZ SAZ 2018, návrh programu a rokovacích materiálov VZ                                                
                  8. Príprava a zabezpečenie letnej atletickej sezóny    
                  9. Vyhodnotenie seminára mládežníckych trénerov 
                10. Informácia o stave príprav mítingu P-T-S 2018 
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Schválenie mena maskota SAZ    
                13. Rôzne 
                                                                
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 17. zasadnutí VV SAZ 
a poďakoval p. Mittermayerovi za pozvanie a poskytnutie priestorov na zasadnutie na ZŠ 
v Trnovci nad Váhom a p. M. Tóthovi za propagáciu atletiky na škole formou stretnutia so 
žiakmi tejto školy a autogramiády.     
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
16/1, 16/2 – súčasť bodu programu.                              
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu zo 16. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu SAZ 2018 a prehľad 
nákladov a výnosov Slovenskej atletiky s.r.o predloženú p. Gubrickým.  V prehľade čerpania 
rozpočtu SAZ  nie sú zahrnuté mzdy, ktoré je potrebné rozčleniť a budú predložené za 
ďalšom zasadnutí za prvé 4 mesiace 2018.  Možné sú presuny v jednotlivých podpoložkách, 
aj vzhľadom na nové podmienky čerpania dotácií pre TOP tím, reprezentáciu. Účtovníctvo 
SAZ aj Slovenskej atletiky s.r.o skontrolovali auditorky a bolo podané daňové priznanie. 
Rozpočty,     kompletné hospodárenie bude predložené na VZ SAZ 2018 ako súčasť správy 
o činnosti SAZ.                                                                               
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K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie  MS v polmaratóne a MeS v chôdzi v Poděbradoch  
predložené p. Pupišom.   
Na MS v polmaratóne vo Valencii sa zúčastnil 1 bežec – T. Sahajda, ktorý pre zdravotné 
problémy preteky nedokončil. Nebolo zabezpečené zberné vozidlo a tak dokráčal do cieľa, 
zaznamenaný čas bol 1:25. Úlohou T. Sahajdu je dať sa zdravotne do poriadku a pripraviť sa 
na ME v Berlíne. Vedúcim bol p. Koniar, ktorý sa zúčastnil seminára IAAF k behom na ceste.  
Oproti plánovaným výdavkom bola dosiahnutá úspora a náklady nepresiahnu 1000 €.   
 
Výsledky slovenskej výpravy na Medzištátnom stretnutí chodcov v Poděbradoch  ovplyvnila 
neúčasť našich najlepších chodcov – M. Katerinka Czakovej a M. Tótha. Pozitívom boli tretie 
priečky v súťaži družstiev mužov (Černý, Rízek) a juniorov (Kováč, Hamzič, Kubiš) a splnenie 
limitov na vrcholné podujatia: A. Ragasová, osobný rekord a ostrý limit na ME U18 v Gyori 
(25:24), potvrdili limity aj D. Kováč a Ľ. Kubiš, D. Černý splnil limit na MS v chôdzi v Taicangu.   
Po organizačnej stránke boli obidve podujatia zorganizované zo strany SAZ aj usporiadateľa 
veľmi dobre.    
pp. Korčok, Pupiš – predniesli pripomienku, že vedúcim výpravy v Poděbradoch  mal byť 
šéftréner chôdze p. Spišiak a ostať s výpravou do konca podujatia a nedelegovať túto funkciu 
ďalšiemu trénerovi (p. Machník). 
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Dudinskej päťdesiatky predložené pp. Korčokom 
a Pupišom. Podujatie nedostalo priamu finančnú podporu od MŠ VVaŠ SR, preto bol 
vyčlenený príspevok na usporiadanie D-50 z rozpočtu SAZ v sume 20 000 € investovaný 
v záujme dobrej prezentáciu slovenskej chôdze doma aj v zahraničí. Podujatie vnímame ako 
významné podujatie s možnosťou usporiadania do budúcnosti EP, MS v chôdzi.   Podujatia sa 
zúčastnili pretekári  z 20 krajín, v celkovom počte všetkých účastníkov vyše 200. V pretekoch 
na 50 km zvíťazili domáci pretekári – M. Tóth vedúcim časom v tohtoročných svetových 
tabuľkách 3:42:46 a M. Katerinka Czaková v aktuálnom druhom výkone na svete 4:14:25, 
ktorý je  zároveň 6. celkovým výkonom na svete a rekordom SR, splneným limitom na ME 
v Berlíne aj MS v chôdzi v Taicangu. Z ďalších výkonov boli pozitívne hodnotené výkony 
v mládežníckych kategóriách – Žárskej, Burzalovej, Kováča a Kubiša ako aj talentovaných 
pretekárov žiackej kategórie – P. Nemčok, M. Duda, K. Devaldová a ďalší pretekári. Počas 
pretekov bolo uplatnené po prvý krát v Dudinciach pravidlo IAAF o trestnom území „Pit 
lane“.   
 
p. Kirnová – doplnila informáciu o Správu technického delegáta EA Portugalca p. L. Diaza, 
ktorý vysoko hodnotil organizačné zabezpečenie, ubytovanie, služby aj celkový priebeh 
podujatia, ocenil dodatočné zaradenie 50 km chôdze žien aj s finančným ocenením. 
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Vyzdvihol prácu organizačného výboru, spoluprácu mesta, SAZ, aj rozhodcov pod vedením p. 
Zuzany Costin.   
 
p. Malík – sa kriticky vyjadril, že neboli uverejnené výsledky na webe SAZ ani na druhý deň 
po podujatí.  
 
p. Asványi – reagoval na niektoré kritické pripomienky počas podujatia na adresu primátora 
mesta Dudiniec,  v záujme objektivity je potrebné vypočuť všetky zainteresované strany. 
 
p. Tóth – predložil na podnet Komisie atlétov SAZ návrh na prešetrenie diskriminácie odmien 
pre ženy na 50 km na 1., 2. a 3. mieste, ktoré boli nižšie ako odmeny na stupni víťazov 
u mužov.     
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení výpravy na MS družstiev v chôdzi 
v Taicagu  predložené p. Pupišom. Oproti predbežným prihláškam 13 člennej výpravy 
nakoniec vycestujú 4 pretekári a 2 oficiáli. Vzhľadom k zrušeniu skupinovej letenky sa 
zmenilo organizačné zabezpečenie a pôvodný itinerár a výprava bude cestovať priamou 
linkou na trase Viedeň – Shanghai, odlet 29.4., návrat 7.5.  
 
U I/17 VV SAZ potvrdzuje elektronicky schválenú záverečnú nomináciu na MS družstiev 
v chôdzi 5.-6.5.2018 v Taicangu:  vedúci výpravy - p. Matej Spišiak, tréner – p. Jozef Pavelka, 
20 km muži – Dominik Černý, Miroslav Úradník, 20 km ženy – Mária Katerinka Czaková a 10 
km juniorky – Klaudia Žárska   a ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí 
   T.: 29.4.                               Z.: Se-SAZ, p. Kirnová  
p. Pupiš – poukázal na súčasnú situáciu vo VŠC Dukla, od ktorej je odčlenený atletický klub, 
problémy s agendou klubu, trénerské personálne obsadenie  
 
U II/17 VV SAZ ukladá  napísať na VŠC Dukla list za SAZ s upozornením na opakujúce sa  
problémy a potrebu konzultovať personálne trénerské obsadenie so SAZ  
    T.:  5.5.    Z.: p. Gubrický    
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ČSOB Bratislava maratónu so zameraním na 
sprievodné  podujatia – Running gala, workshop a športový kongres,  predložené p. 
Korčokom.  ČSOB aj so sprievodnými podujatiami boli organizované v spolupráci so SAZ. Na 
ČSOB maratóne sa zúčastnilo 61 krajín a počas troch dní sa na podujatiach zúčastnilo vyše 11 
000 účastníkov. Športovým riaditeľom ČSOB maratónu bol p. Matanin, podujatie bolo po 
organizačnej stránke dobre zorganizované vrátane občerstvenia. Je na škodu veci, že 
nezvíťazil slovenský pretekár – T. Sahajda na 30. km vzdal. Zaujímavé príspevky odzneli na 
workshope a športovom kongrese: prednesené informácie o platnej legislatíve v športe 
v súvislosti so zákonom o športe , za SAZ p. Korčok priblížil proces kandidatúry na ME 
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v cezpoľnom behu, p. Pupiš   mal príspevok ku koncepcii výchovy reprezentácie SAZ, p. 
Koniar k organizácii MMM v Košiciach.  
 
p. Kirnová – informovala o písomnej žiadosti p. Blahu, aby SAZ pomohol skoordinovať 
termíny pretekov Devin-Bratislava a ČSOB, pričom žiada aby D-B bol v roku 2019 14.4.  
a v roku  2020 5.4.    
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave VZ SAZ 2018, návrhu programu a rokovacích 
materiálov VZ predložené pp. Korčokom a Gubrickým.  Správa o činnosti SAZ bude 
predložená po overení auditorom, nakoľko bude obsahovať ďalšie povinné údaje. Návrh 
rokovacieho poriadku bol zaslaný na pripomienkovanie ďalším právnikom. Po dodaní 
delegátov za AZB budú zaslané materiály delegátom VZ SAZ a zverejnené na webe SAZ.  
Na VZ SAZ sa okrem delegátov s hlasom rozhodujúcim zúčastnia aj ďalší hostia – hlavná 
kontrolórka a ocenení jubilanti, zoznam ktorých sa aktualizuje.  
 
p. Malík – poukázal na potrebu dodržiavať zákonom stanovené termíny, k čomu mali byť 
prispôsobené aj zasadnutia VZ oblastných atletických zväzov, aby včas nahlásili delegátov na 
VZ SAZ 
 
U III/17 VV SAZ schvaľuje návrh programu,  rokovacieho poriadku VZ SAZ 2018 a ukladá 
zaslať delegačné listy nominovaným delegátom a uverejniť príslušné materiály na webe SAZ 
     T.: priebežne    Z.: Se-SAZ, Gubrický       
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie pracovnú verziu Atletických súťaží 2018 a informáciu o príprave 
a zabezpečení letnej atletickej sezóny    predloženú p. Mittermayerom.  Opätovne žiadal 
usporiadateľov, ktorí nedodali propozície, aby tak urobili a doplnili chýbajúce údaje. Brožúra 
Atletické súťaže 2018 je pripravená do tlače, avšak bez chýbajúcich kôl Atletickej ligy zatiaľ 
nebola daná do tlače. VV SAZ konštatoval, že je nevyhnutné zabezpečiť ďalšiu skupinu, ktorá 
bude schopná uskutočniť merania na pretekoch,  a stanoviť podmienky využívania časomiéry 
a vybavenia zakúpeného SAZ-om. 
 
U IV/17 VV SAZ  schvaľuje, že sa na podujatiach SAZ bude používať výhradne systém 
Atletická kancelária a výsledky sú produktom v majetku SAZ, čo bude ošetrené zmluvne ako 
sa bude nakladať s majetkom SAZ.                                                    
                                        
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie seminára mládežníckych trénerov doručené od pp. 
Illéša a Laurenčíka. Seminára sa zúčastnilo 119 trénerov zo Slovenska . Oproti pôvodnému 
programu bola zmena v prednášateľovi – namiesto p. Slouku predniesol príspevok p. Valent,  
o vytrvalostných disciplínach. Ďalšími prednášateľmi boli: pp. Čillík (Detská atletika), p. Foltýn 
(Tréningový proces z pohľadu fyzioterapeuta) a pp. Illéš, Laurenčí (Koncepcia rozvoja mládež- 
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níckej atletiky 2018).  Celkovo bol seminár hodnotený pozitívne, s kvalitným odborným 
zastúpením a aktuálnou tematikou.  Náklady na seminár sú zatiaľ v sume 1900 €, bez 
honorárov prednášajúcich.    
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav mítingu P-T-S 2018 predloženú pp. 
Korčokom a Asványim.   Podujatie sa uskutoční 29.6. Je naplánované na 23.4.  stretnutie 
zástupcov SAZ s majiteľmi rezortu za účelom stanovenia podmienok prenájmu. Úlohou 
Trénerskej komisie SAZ bude stanoviť rozsah disciplín národného aj medzinárodného 
programu. Zvážiť či bude súčasťou IAAF Challenge v hode kladivom. Súčasťou podujatia bude 
aj Detská atletika. Priebežne sa uskutočňujú rokovania s tradičnými partnermi Pravda, 
Televízia Slovnaft a sponzormi mítingu.     
 
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 marec, apríl, máj  2018:    
 
do 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) – zaslaná rezervácia   
do 29.3. – splnené, záverečné prihlášky na MeS chodcov 7.4. v Poděbradoch,  
do 30.3.- splnené - predložiť na IAAF/AE Ročnú správu SAZ za r. 2017,  IAAF potvrdila príjem ,  
do 30.3. – splnené,  účastník na „Young Leaders Forum“ pri ME 2018 v Berlíne zaregistrovaný  
                  (p. Hudec) 
do 1.4.- splnené, zoznam atlétov oprávnených štartovať v PEM klubov jun. 2018 – zaslaný    
do 16.4. – záverečné prihlášky na MS v chôdzi družstiev v Taicangu, zaslané 
do 30.4. – registrácia menovitej  prihláška cez Arena systém VIP hostí na ME v Berlíne  (ak  
                  požadujeme ubytovanie)  
do 4.5. – registrovať za SAZ delegátku na EA seminár ženy – líderky, ktorý sa uskutoční 22.- 
                24.6. v Bruseli    
do 10.5. - predbežné prihlášky na MSJ v Tampere,  
do 15.5. – registrácia kvalifikovaných klubov na PEM v cezpoľnom behu  pre rok 2019,  
do 15.5. – registrovať za SAZ lekára, maséra na lekársky seminár 4.-5.8. pri ME v Berlíne,  
do 16.5. – záverečné menovité prihlášky na PEM klubov mužov a žien v Birminghame.   
Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie návrh mena maskota SAZ predložených p. Gubrickým. Jediným 
navrhnutým menom je „Spajky“. 
U V/17 VV SAZ schvaľuje meno maskota SAZ „Spajky“. ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV.  
             ZA uvedený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
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K bodu č. 13 – Rôzne                                   
p. Mittermayer – informoval o doplnenom návrhu Štruktúry súťaží SAZ 2018,  doplnené  
                               o Horský beh, zmena termínu medzioblastného stretnutia dorastu - 20.5.  
p. Pupiš – predložil návrh podpory trénerských kapacít v rámci projektu +2020 
              - navrhol odmenu pre M. Katerinka Czakovú za výkon na 50 km v chôdzi v Dudinciach   
p. Gubrický – informoval o žiadosti nových klubu o registráciu v SAZ: Atletický klub Jahoda  
                        v Martine (AKJHD) a Športový klub KOMPAS (KOMSK) v Košiciach.                           
                     - informoval o žiadosti o dotáciu na chodecký míting 29.9. v Banskej Bystrici  
                       (pozn. bude predmetom zvažovania, zatiaľ nebolo podujatie v termínovke)  
p. Malík – informoval o kontrole počtov štartov v jednotlivých OAZ a predložil  návrh  
                  prerozdelenia financií na OAZ podľa kritérií, ktoré schválili predsedovia OAZ   
               - informoval o kontrole prerozdelenie 15% z rozpočtu SAZ na mládež, v prepočte cca  
                18 € na atléta   
p. Filo – predložil zoznam hosťujúcich pretekárov v Atletickej lige SAZ 2018, hosťovanie  
               na M SR a hosťovanie v oblastných súťažiach a hosťovaní zahraničných atlétov v SR 
              - informoval o 2 problematických prestupoch (Ema Viteková a Tomáš Timoranský)  
             o ktorých rozhodne Arbitrážna rada SAZ   
             - informoval o doškoľovacom seminári rozhodcov 21.4. v Dubnici n. V., 1.5. v Martine,        
               ďalšie budú nasledovať v priebehu sezóny   
             - navrhol zmeny v pravidlách atletiky (povoliť najmladším a mladším žiakom 1 chybný  
               štart, spoločné súťaže mužov a žien vo vybraných disciplínach a používanie  
               časomiery na princípe videozáznamu na podmienky SAZ)                 
p. Asványi – navrhol dať na zváženie členom VV SAZ, ktorí majú veľkú absenciu na  
                      zasadnutiach  ich ďalšie zotrvanie vo VV SAZ      
p. Garaj – informoval o pripravovanom podujatí pre deti „Čokoládová tretra“ v Lučenci a 
                  v Dubnici n. V.  
p. Korčok – informoval o podaných návrhoch na ocenenia SOV za SAZ                    
 p. Kirnová – informovala o zrušenej predbežnej prihláške na MS 24 hod. v Timisoare/ROM  
                   - informovala o záverečnej prihláške na MS v triale 2018 v Penyagolose/ESP,   
                     prihlásení ultrabežci pp. Martin halász, Juraj Torok, Tomáš Kačmarčík a Július  
                     Kalavský     
                   - informovala o novom systéme kvalifikácie na MS 2019 v Dohe a na OH 2020,  
                     na základe rankingu (návrh pripravený, možnosť sledovať systém na základe  
                     rebríčka 2017/2018 na https://worldranking-staging.aws.iaaf.org. Očakáva sa  
                     od zväzov spolupráca poskytnúť štatistickému servisu IAAF informácie  
                     o podujatiach a výsledkoch na statistics@iaaf.org    
U VI/17 VV SAZ schvaľuje kritéria a návrh podpory  trénerských kapacít v rámci projektu 
+2020 podľa predlohy p. Pupiša.   
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.    
U VII/17 VVSAZ schvaľuje Márii Katerinka Czakovej navýšenie prostriedkov na 
prípravuv sume 500 € za výsledok v chôdzi na 50 km v Dudinciach a dosiahnutý kvalitný 
slovenský rekord.  ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.   

https://worldranking-staging.aws.iaaf.org/
mailto:statistics@iaaf.org
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U VIII/17 VV SAZ schvaľuje žiadosť nových klubov o registráciu v SAZ:  Atletický klub Jahoda  
                 v Martine (AKJHD) a Športový klub KOMPAS (KOMSK) v Košiciach.  
                 ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
U IX/17 VV SAZ schvaľuje predložený návrh Hosťovania SAZ pre rok 2018:  v súťaži Atletická 
liga (schválených 34 pretekárov, nechválené hosťovanie 4 pretekárov),  Hosťovanie na M SR 
(schválené hosťovania 4  pretekárov, neschválená 1 pretekárka),  Hosťovanie v oblastných 
súťažiach (schválené hosťovanie 11 pretekárov, neschválené hosťovanie 4 pretekárov) 
a Hosťovanie zahraničných atlétov v SR (20). Zoznam v písomnej prílohe.  
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.   
U X/17 VV SAZ schvaľuje Návrh prerozdelenia dotácií na OAZ v sume 80 000 € a návrh 
princípu prerozdelenia 15% z rozpočtu SAZ na mládež podľa počtu aktívnych športovcov 
k 30.6.2018. Prípadné dodatky budú ošetrené zmluvne s klubmi podľa aktívnej členskej 
základne k 30.9.2018. ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.      
U XI/17 VV SAZ schvaľuje  zmeny v pravidlách atletiky pre rok 2018:  

- povoliť najmladším a mladším žiakom 1 chybný štart,  
- povoliť spoločné súťaže mužov a žien vo vybraných disciplínach a používanie  

              časomiery na princípe videozáznamu na podmienky SAZ 
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.            
                          
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 16. mája 2018. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   
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