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Zápisnica zo 16. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 21.3.2018 v Haliči. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Illéš, Mittermayer, Garaj, Kirnová, Malík                                                                 
Prizvaní za SsAZ: pp. Pauko, Dudášová, Baculík 
Ospravedlnený: Lopuchovský, Kollarovič, Tóth, Filo, Mračnová, Matanin 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ  2018                         
                  3. Vyhodnotenie HMS Birmingham 
                  4. Vyhodnotenie H MSR všetkých kategórií                       
                  5. Stav príprav Dudinskej päťdesiatky 2018                      
                  6. Vyhodnotenie   EP vo vrhoch v Leirii                                                  
                  7. Návrh SP Atletickej ligy 2018                                               
                  8. Príprava VZ SAZ 2018, návrh programu VZ    
                  9. Informácia o projekte HNO 2018 
                10. Informácia o konaní seminára mládežníckych trénerov 
                11. Prestupy jar 2018 
                12. Návrh novelizácie smerníc SAZ   
                13. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                14.  Rôzne 
                15. Stretnutie s predstaviteľmi klubov SsAZ                                                
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 16. zasadnutí VV SAZ, na 
netradičnom mieste v Haliči, v súlade  so zámerom navštevovať regióny jednotlivých 
oblastných atletických zväzov, VV SAZ prijal pozvanie predsedu SsAZ p. Garaja.   
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
15/1, U II/15, U III/15           splnené      
15/2 úloha predložiť aktualizovanú prehľadnú tabuľku podpory trénerov v bode rôzne.  
 

VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 15. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu SAZ 2018 predloženú 
p. Gubrickým. Momentálne pripravuje podklady na daňové priznanie SAZ daňový poradca  
v spolupráci s pracovníčkami sekretariátu SAZ. Podrobný stav bude po audite uverejnený na 
webe SAZ a predložený na VZ SAZ 2018.   
Oproti predchádzajúcej zmluve s MŠVVŠ SR bude rozpočet SAZ vyšší. V rámci výziev na 
dotácie z MŠVVŠ nám boli schválené projekty Detskej P-T-S – 34 000 €, Zo školských lavíc do 
haly Elán – 20 000 €, Hľadáme nových olympionikov – 15 750 €, míting PTS – 40 000 €.  
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Z atletických podujatí bol z ministerstva jednotlivým organizátorom schválený  finančný 
príspevok na MMM v Košiciach – 60 000 €, ČSOB maratón v Bratislave – 40 000 €, BBL – 
20 000 €.  Celkový rozpočet SAZ na rok 2018 je plánovaný na sumu 2 743 000 €. 
 
p. Korčok – predložil pripomienku k  možnosti zváženia využitia kapitálových výdavkov na rok 
2018 ako aj do budúcnosti. Navýšenie zazmluvnenej sumy pre rok 2018 z 54 000 € na VV 
schválených 100 000 €. Zároveň vyzval odborné komisie a predsedov OAZ, aby do budúcnosti 
zvážili pri navýšení kapitálových prostriedkov ich využitie na opravy atletických dráh 
a dovybavenie štadiónov organizujúcich majstrovské atletické podujatia.  
 
U I/16 VV SAZ schválil predložený návrh a doplnenie rozpočtu SAZ na rok 2018.  
ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.   
                                                                                  
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie  HMS 2018 v Birminghame predložené pp. 
Korčokom a Pupišom.   
Podujatia sa zúčastnili 3 atléti a 3 oficiáli. Atléti sa umiestnili na:  6. mieste – J. Volko v behu 
na 60 m,  9. mieste – A. Bezeková a na 15. mieste I. Putalová v behu na 400 m, čo možno 
považovať za jedno z najúspešnejších vystúpení slovenských pretekárov na HMS. Podujatie 
bolo pozitívne hodnotené aj po organizačnej stránke. Vzhľadom na zrušené lety na 
spiatočnej ceste bolo potrebné urobiť náhradné riešenie, čo sa podarilo. Do budúcnosti je 
však potrebné riešiť zmeny s vedúcim výpravy.  
 
U II/16 VV SAZ schvaľuje odmeny za výsledky na HMS v Birminghame v zmysle schválenej 
koncepcie: 1000 € pre J. Volka a 700 € pre jeho realizačný tím.   
ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie H MSR 2018 všetkých vekových kategórií 
predložené pp. Pupišom, Illéšom, na základe vyhodnotenia jednotlivých sekčných, resp. 
reprezentačných trénerov, za ŠTK p. Mittermayerom a za rozhodcov p. Filom.  
 
Na halových M SR  mladších žiakov sa zúčastnilo takmer 300 atlétov z 55 klubov. Medaily si 
rozdelilo 26 klubov. Najlepšie si počínali pretekári zo Slávia TU Košice  - získali 3 zlaté, 1 
striebornú a 1 bronzovú medailu, pred klubom Atletika ŠK Skalica (2-1-1) a klubom Atletika 
Šport hrou (2-0-0).   
Na halových M SR staršieho žiactva bol najúspešnejším klubom čo sa týka medailového zisku 
ŠK ŠOG Nitra (4-1-0), pred AC Stavbár Nitra (3-1-3) a MAC Redox Lučenec (2-0-0), rovnakým 
počtom medailí ako AK Slávia UK Bratislava. Najúspešnejšou pretekárkou bola Andrea 
Švecová 3 zlatými medailami v behu na 60, 150 aj 300 m, pričom prekonala slovenský rekord 
v behu na 150 m, z klubu ŠK ŠOG Nitra. Z chlapcov si vybojoval 2 zlaté medaily Filip Špak 
v behu na 60m a 150 m z MC Redox Lučenec.               
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Na halových MSR dorastu sa zúčastnilo takmer 250 pretekárov zo 45 klubov SR. Dominovali 
pretekári ŠK ŠOG Nitra (3-5-1) pred TJ Slávia STU Bratislava (3-1-2) a Slávia ŠG Trenčín (2-3-
2), pričom medaily získalo 31 klubov.  
 
Aj z hodnotenia halových M SR dospelých vyplýva pozitívne hodnotenie: predovšetkým 
bezproblémovým rozhodcovským tímom, dodržaním časového programu a zabezpečením 
veľkoplošnej obrazovky a DJ. Vrcholom šampionátu bol beh na 60 m, tesným víťazstvom J. 
Volka pred Š. Bujnom, ktorý zaznamenal výrazný výkonnostný progres. Atraktívny bol aj beh 
na 3000 m mužov s účasťou J. Repčíka.   
Negatívom bolo, že na druhý deň neboli na obrazovke uverejňované výsledky ani štartovky, 
v hale bola nestabilná teplota, problematické  reakčné časy  a slabá účasť v niektorých 
disciplínach.   
Z hodnotenia M SR v hale juniorov vyplýva, že nie je vhodné ich usporiadanie spolu 
s kategóriou veteránov.  
Z pozície vedúceho rozhodcu H MSR zhodnotil majstrovstvá p. Filo. Pozitívne hodnotil 
pripravenosť podujatí aj priebeh, čo bolo aj zásluhou riaditeľa pretekov p. Benka 
a manažérky pretekov p. Tomašovičovej. Dobrá spolupráca bola počas pretekov s vedúcim 
rozhodcom behov p. Héliom aj p. Butkovským – vedúcim rozhodcom technických disciplín.  
Do budúcnosti navrhuje zakúpiť jednotné oblečenie pre rozhodcov (napr. bundy) a zabrániť 
voľnému pohybu nepovolaných osôb na ploche (tréneri, ap.).   
 
 U III/16 VV SAZ schválil aby do zmluvy s dodávateľmi služieb bol zahrnutý rozsah povinnosti, 
vrátane certifikátu časomiery.  ZA uvedený návrh hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie stav príprav Dudinskej päťdesiatky 24.3.2018 predložené p. 
Korčokom.  Tlačová beseda sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Prihlásilo sa 160 pretekárov 
z 23 krajín. V rámci Dudinskej 50-ky sa uskutočnia národné majstrovstvá Maďarska, Poľska 
a SR. Zobrali sme na vedomie, že MŠ VVŠ SR neschválilo projekt – žiadosť o dotáciu na 
usporiadanie podujatia v sume 20 000 € a dotácia usporiadateľovi bude poskytnutá 
z rozpočtu SAZ. Účasť prisľúbili významní hostia – prezident SOV a minister obrany SR. 
Pozvaní sú všetci členovia VV SAZ.    
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EP vo vrhoch 10.-11.3.2018 v Leirii predložené p. 
Pupišom. Najúspešnejšie si počínal M. Lomnický ziskom druhého miesta v hode kladivom 
výkonom 75,97 m  za víťazným reprezentantom Poľska Fajdekom. Solídne umiestnenie 
dosiahol  M. Slezák v hode oštepom U 23 výkonom 68,91 na 8. mieste. Osobný rekord 
dosiahol A. Baran vo vrhu guľou U 23 výkonom 16,42 a skončil na 13 mieste.    
                              
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie návrh SP Atletickej ligy 2018  predložené p. Mittermayerom.  
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Oproti predchádzajúcej verzii z roku 2017 je návrh bez zásadných zmien. Pôvodný zámer 
predložiť na chválenie aj Atletické súťaže 2018 nevyšiel, nakoľko chýbajú podklady na 6 
podujatí od DUKBB a ZTSDU. Po ich doručení budú predložené na pripomienkovanie 
príslušným komisiám a následne predložené na schválenie VV SAZ.    
 
U IV/16 VV SAZ schvaľuje predložený návrh ŠTK SAZ - SP Atletickej ligy 2018.  
ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách a písomný návrh programu, štruktúru 
delegátov  VZ SAZ predloženú pp. Korčokom a Gubrickým.                                                
VZ SAZ sa uskutoční 29. apríla 2018 v Banskej Bystrici za účasti pozvaných 87 delegátov podľa 
schváleného kľúča.  
p. Gubrický – požiadal o stanovenie reálneho termínu nahlásenia delegátov VZ SAZ 2018  
 
16/1 VV SAZ schvaľuje program VZ SAZ 2018 a ukladá  organizačne ho  zabezpečiť a pozvať 
delegátov  v súlade so schváleným kúčom.   
  T.: priebežne        Z.: Se-SAZ, Gubrický                                           
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o projekte HNO 2018 predloženú p. Illéšom.   
Súťaž je určená pre chlapcov (1000 m a 60 m) a dievčatá (600 m a 60 m) ročník narodenia 
2005 a mladší.  Za patrónov súťaže boli navrhnutí Matej Tóth a Ján Volko, je však potrebné 
komunikovať aj z ďalšími potenciálnymi patrónmi pre prípad kolízie termínov pri propagácii 
podujatia. Finále postupovej súťaže je navrhnuté uskutočniť pri niektorom z významných 
atletických podujatí SAZ: v rámci PTS 29.6. v Šamoríne alebo v rámci finále Atletickej ligy 2.9. 
v Dubnici nad Váhom.  
Organizačné zabezpečenie podujatia prevzalo po p. Florekovej p. Martincová.   
    
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plánovanom seminári mládežníckych trénerov 
25.3.2018 v Banskej Bystrici predloženú p. Illéšom. Je prihlásených 107 účastníkov. Oproti 
pôvodnému programu je zmena v prednášateľovi – namiesto p. Slouku prednesie príspevok 
o vytrvalostných disciplínach p. Valent. Ďalšími prednášateľmi budú: pp. Čillík (Detská 
atletika), Foltýn (Regenerácia), Illéš, Laurenčí (Koncepcia mládeže do budúcnosti).  Účasť na 
seminári je jednou z možností udelenia  trénerskej licencie.    
 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v jarnom období 2018 predloženú p. 
Filom. V jarnom prestupovom termíne bolo predložených 36 žiadostí o prestup. Po splnení 
podmienok bolo schválených 23 prestupov. Po dodatočnom prehodnotení oneskoreného 
vyjadrenia atlétov, ktorých sa týkal prestup boli schválené aj ďalšie 3 prestupy.  Prehľad 
v tabuľke bude uverejnený na webe SAZ. 
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U V/16 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie schválených prestupov (do 20.3.) a   
schvaľuje predložený doplnený zoznam 26 prestupov v jarnom prestupovom období 2018.  
ZA predložený návrh hlasovalo 5 zúčastnených členov VV SAZ.   
 
 
K bodu č. 12  
VV SAZ zobral na vedomie písomný Návrh novelizácie smerníc SAZ doručenú  p. Filom. 
U VI/16 VV SAZ schvaľuje: Smernicu SAZ 4/2018 - Organizačný poriadok SAZ a Smernicu SAZ 
5/18 -  Hosťovací poriadok SAZ. ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
  
K bodu č. 13  
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 22.3.- predbežné prihlášky na ME v behu do vrchu v Skopje,  
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),  
do 29.3. – poslať záverečné prihlášky na Medzištátne stretnutie chodcov 7.4. v Poděbradoch, 
do 30.3.- predložiť na IAAF/AE Ročnú správu SAZ za rok 2017,  
do 30.3. – v prípade záujmu registrovať účastníka na „Young Leaders Forum“ pri ME 2018 
v Berlíne,  
do 1.4.- predložiť zoznam atlétov oprávnených štartovať v PEM klubov juniorov 2018,  
do 10.4. - predbežné prihlášky na MSJ v Tampere,  
16.4. – záverečné prihlášky na MS v chôdzi družstiev v Taicangu,  
do 15.5. – registrácia kvalifikovaných klubov na PEM v cezpoľnom behu  pre rok 2019,  
do 15.5. – v prípade záujmu 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. 14 – Rôzne                                   
p. Gubrický – informoval o žiadosti nového klubu o registráciu v SAZ: Atletická akadémia  
                        Podpoľanie (HAAPO) v Hriňovej   
                     - informoval o schválenom zložení Ekonomickej komisie SAZ:  

predseda p. Asványi,  
                        členovia: pp. Martina Grigláková, Branislav Koniar, Matej Tóth, Ivan Peťovský,                   
                        Vladimír Gubrický.   
p. Korčok – informoval o rokovaní a prípadných možnostiach usporiadať EP vo vrhoch v iných   
                     mestách:  v Trnave, resp. v Banskej Bystrici  vzhľadom na zvýšenie pobytových            
                     nákladov v Šamoríne                         
                  - pripomenul termín nahlásenie kandidátov na ocenenie SOV – do 9.4.  
p. Illéš – informoval o VZ ZsAZ 18.3., ktorého priebeh bol pokojný a bez zásadných zmien  
                a poďakoval za účasť viceprezidentovi SAZ  
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             - informoval o akútnom stave štadióna v Nových Zámkoch   
p. Malík – predložil predbežný návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na OAZ v sume  
                  80 000 € 
p. Mittermayer – predložil návrh nasadzovania pretekárov do dráh na M SR ( 6 resp. 8 dráh)  
                                v behoch od 60 do 200 m vrátane prekážkových behov    
p. Asványi – pripomenul nedávnu nevhodnú komunikáciu trénerov prostredníctvom e-mailov  
                     a vyjadrení v médiách, čo nevrhá dobré svetlo na SAZ a navrhol vytipovať  
                     kandidáta na riešenie podobných nedorozumení     
                  - navrhol, aby boli oslovení členovia VV SAZ, ktorí majú vysokú absenciu účasti,  
                    či majú záujem pokračovať v zvolenej činnosti  
p. Garaj – informoval o senáte SsAZ 17.3. , z ktorého vzišlo 10 delegátov na VZ SAZ  
                  a poďakoval prezidentovi, viceprezidentovi a šéftrénerovi SAZ za účasť    
p. Pupiš – predložil písomný materiál - návrh podpory trénerských kapacít, odstupňovaný  
                  „TOP“,  „A“ a „B“ kategória  
              - informoval o podmienkach udeľovania trénerských  licencií SAZ (členstvo v SAZ, 
                aktivity, aspoň 1x za 24 mesiacov účasť na vzdelávacom programe)   
              - predložil písomný návrh Rozvoj koncepcie do roku 2021 (pridelené financie   
                jednotlivým sekciám v celkovej sume 59 000 €) 
p. Kirnová – informovala a doručila písomnú správu účastníkov: V. Ľašovej na seminári Kids  
                      Athletic v dňoch 21.-25.2.2018 v Samokove a M. Porubca na seminári  
                      komunikačných manažérov k ME v dňoch 14.-16.3.2018 v Berlíne.                                             
 
U VII/16 VV SAZ schvaľuje prerozdelenie financií v rámci Rozvoja koncepcie do roku 2021 na 
jednotlivé sekcie v sume 59 000 €. ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
16/2 VV SAZ ukladá po zapracovaní pripomienok predložiť kompletný návrh na schválenie 
podpory trénerov a trénerských kapacít   T.: 18.4.2018   Z.: TK SAZ – p. Pupiš 
   
U VIII/16 VV SAZ schvaľuje žiadosť nového klubu o registráciu v SAZ: Atletická akadémia                          
Podpoľanie (HAAPO) v Hriňovej. ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.    
U IX/16 VV SAZ schvaľuje zloženia Ekonomickej komisie SAZ: predseda p. Asványi, členovia: 
pp. Martina Grigláková, Branislav Koniar, Matej Tóth, Ivan Peťovský a Vladimír Gubrický. 
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ (schválené per rollam dňa 15.3.2018). 
U X/16  VV SAZ schvaľuje návrh p. Gubrického vyslať na seminár „Young Leaders Forum“  
v dňoch 8.-12.8. pri ME v Berlíne p. Martina Hudeca.   
ZA uvedený návrh hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.  
U XI/16 VV SAZ schvaľuje predložený návrh nasadzovania pretekárov do dráh na M SR ( 6 
resp. 8 dráh) v behoch od 60 do 200 m vrátane prekážkových behov.    
ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ.    
U XII/16 VV SAZ definitívne schvaľuje miesto konania EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne 
ZA hlasovalo 5 prítomných členov VV SAZ. 
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K bodu č. 15 
Na zasadnutí VV SAZ za SsAO sa zúčastnili zástupcovia atletického klubu MAC REDOX 
Lučenec pp. Pauko, riaditeľka ZŠ p. Dudášová a viceprimátor mesta Lučenec p. Baculík. 
V histórii existencie atletiky v Lučenci vychovali množstvo reprezentantov SR (aj 
Československa): Ruffíni, Melová, Melicherová, Eibnerová, Veszelka a ďaľsí. Najviac ich trápi 
neradostný stav tartanového štadióna s 300 m oválom. Atletickú dráhu okrem klubových 
atlétov využívajú vo veľkom počte aj rekreační bežci. Dráha je na ovále, predovšetkým 
v prvej dráhe , celá rovinka aj sektory v skoku do diaľky a v hode oštepom sú poškodené a 
potrebovali by nutne rekonštrukciu. Ocenili by finančnú podporu od SAZ. ZŠ môže vyčleniť 
z rozpočtu max. 1200 €.  
Odznela požiadavka podpory Novohradských hier (územia Veľkého Krtíša, Poltára, Rimavskej 
Soboty, Lučenca).   Z ďalších pripomienok VV SAZ zobral na vedomie pripomienky 
k stanoveným limitom „A“ a „B“ pre mládež a ak forme Atletickej ligy 2018.  
 
U XIII/16 VV SAZ zobral na vedomie informácie a pripomienky zástupcov SsAZ, poďakoval za 
účasť na rokovaní a po predložení predpokladaných nákladov na rekonštrukciu atletickej 
dráhy zváži možnosti finančnej podpory od SAZ.     
                              
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 25. apríla 2018. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   
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