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Zápisnica z 18. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 16.5.2018 v Bardejove. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický,  Mittermayer, Kollarovič, Lopuchovský,   
                  Illéš, Matanin, Malík, Kirnová, Hanusová, Bogdányi                                                                  
Ospravedlnení: Mračnová, Tóth, Filo, Garaj 
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Vyhodnotenie VZ SAZ 2018 
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ  2018                         
                  4. Vyhodnotenie MS družstiev v chôdzi v Taicangu 
                  5. Vyhodnotenie M SR na 10 000 m na dráhe                                                                            
                  6. Informácia o stave príprav mítingu P-T-S 2018                                                                          
                  7. Vyhodnotenie sústredenia skokanskej a šprintérskej sekcie                                                
                  8. Informácia o plánovaných medzinárodných výjazdoch    
                  9. Informácia o medzioblastnom stretnutí dorastencov 
                10. Technické zabezpečenie M SR v letnej atletickej sezóne 
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                13. Rôzne 
                14. Stretnutie s predstaviteľmi školy a so zástupcami atletiky v Bardejove 
                                                                
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov a pozvaných hostí  na 18. 
zasadnutí VV SAZ a poďakoval p. Kollarovičovi, za pozvanie a poskytnutie priestorov na 
zasadnutie na ZŠ Komenského 23 v Bardejove. Škola slávi tento rok 40. výročie svojho vzniku. 
Zároveň privítal novozvolenú predsedníčku VsAZ p. Hanusovú. V predvečer zasadnutia sa 
uskutočnilo stretnutie s primátorom mesta p. Borisom Hanuščákom    a prezident SAZ 
vyslovil nádej, že zainteresované strany urobia maximum v záujme výstavby atletického 
štadióna v Bardejove so 400 metrovým oválom.       
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
U I/17 a III/17 – splnené 
U II/17 – splnené čiastočne, trvá napísať list na VŠC Dukla – potreba konzultovať so SAZ 
personálne trénerské obsadenie na VŠC Dukla  T.: 12.6.   Z.: p. Gubrický                               
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu zo 17. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie VZ SAZ 2018 predloženú pp. Korčokom, Asványim.  
VZ SAZ malo početnú účasť – z pozvaných 87 delegátov s právom hlasovať sa zúčastnilo 76 
delegátov, čo je 87% účasť a pozvanie prijali aj ďalší hostia a oceňovane osobnosti. Priebeh 
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VZ SAZ bol podľa očakávaní pokojný. V priebehu rokovania sa vyskytli aj konfrontačné 
názory, ktoré v konečnom hlasovaní neboli plénom podporené. Zo schválených uznesení 
vyplývajú úlohy a odporúčania pre VV SAZ. Pozitívne bola hodnotená účasť hlavnej 
kontrolórky MŠ p. Alice Fisterovej aj tradícia oceňovania jubilantov a osobností atletiky.  
Zápisnica z VZ SAZ 29.4.2018 bude v priebehu nasledujúcich dní dokončená, predložená 
kontrolórovi SAZ na overenie a následne uverejnená na webe SAZ.  
 
p. Malík  – odporučil do budúcnosti ošetriť postup doplňovania delegátov - náhradníkov VZ,  
                    jednak na úrovni klubov aj OAZ v dostatočnom predstihu  
p. Asványi – upozornil na potrebu zmeny Stanov OAZ aby boli v súlade so Stanovami SAZ  
                   a predišlo  sa tak prípadným nezrovnalostiam  
p. Gubrický – potvrdil, že Štruktúra súťaži aj ďalšie materiály k VZ SAZ boli zverejňované  
                   a priebežne doplňované  
p. Korčok – zdôraznil potrebu poučiť sa z priebehu VZ SAZ a do budúcnosti predchádzať  
                   veciam, ktorým sa dá vyvarovať  

- zdôvodnil stanovisko k požiadavke p. Jucka jeho kandidatúry do rady EA vo 
voľbách EA v roku 2019, ktorú predložil na VZ SAZ a požiadal o názory členov VV 
SAZ ohľadom podporného stanoviska kandidatúry do štruktúr a Rady EA p. A. 
Kirnovej, v súlade s filozofiou EA rodovej rovnosti a zastúpenia žien v EA   

p. Hanusová – na základe svojich skúsenosti podporila kandidatúru A. Kirnovej do Rady EA  
                       ako vhodnej kandidátky vzhľadom na jej doterajšie skúsenosti, aktivity, prístup   
                       a ohlas  v zahraničí   
U I/18 VV SAZ podporuje kandidatúru p. A. Kirnovej do volieb EA v roku 2019 do Rady EA 
a súhlasí s jej oficiálnu účasťou na vybraných vrcholných podujatiach EA, IAAF 2018, 2019.   
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o priebežnom čerpaní rozpočtu SAZ 2018 predloženú 
p. Gubrickým.   Písomná forma rozpočtu bude zaslaná v nasledujúcich dňoch po zapracovaní 
rozpočtov na M SR, pričom je potrebné nenavyšovať celkový rozpočet a rozpočítať investičné 
náklady v súlade so zákonom o športe a verejným obstarávaním tak aby bolo zabezpečené 
vybavenie štadiónov kde sa konajú M SR patričným náčiním. 
 
p. Korčok – informoval o možnosti získania financií navyše pre TOP tím 2018  
                    (znovurozdelenie dotácii z položky neprerozdelenej paralympionikom) a možnosti  
                    vypracovať kritéria pre rok 2019 s prerozdelením financií aj na základe oponentúr  
                    harmonogramov športovej prípravy športov                                                                                   
  
U II/18 VV SAZ schvaľuje obstarať nákup doskočiska v skoku o žrdi na štadión v Trnave 
v súlade s platnou legislatívou.    T.: 30.6.2018    Z.: p. Gubrický  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 4  
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VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie  MS družstiev 5.-6.5.2018  v chôdzi v Taicangu  
predložené p. Pupišom na základe vyhodnotenia M. Spišiaka.   
Podujatia sa zúčastnili 3 chodci a 2 oficiáli, čo bola výrazná redukcia oproti predbežným 
prihláškam.  Celkové vystúpenie slovenskej výpravy poznamenala neúčasť nášho 
najúspešnejšieho chodca M. Tótha a ďalších reprezentantov pripravujúcich sa na ME v 
Berlíne.   
Najlepšie umiestnenie na 20. mieste z 84 členného štartového poľa dosiahla Mária Katerinka 
Czaková v chôdzi na 20 km, čo je historicky najlepšie umiestnenie na tomto podujatí 
v kategórii ženy na 20 km a zlepšila osobný rekord výkonom 1:31:03. Miroslav Úradník z 99 
štartujúcich skončil v chôdzi na 20 km mužov  na 45. mieste výkonom 1:28:32 a juniorka 
Klaudia Žárska zo 42 členného štartového poľa skončila v chôdzi na 10 km na 35. mieste 
výkonom 55:54. 
Ústredný tréner vyslovil poďakovanie  p. Kirnovej za promptné riešenie vzniknutej  situácie 
organizačného zabezpečenia a dopravy v záujme úspory nákladov. Oproti plánovaným 
nákladom bola zaznamenaná úspora, priame náklady SAZ na toto podujatie  (bez výstroje 
pretekárov) nepresiahnu sumu 7 300 €.       
  
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR na 10 000 m na dráhe 5.5.2018 v Banskej 
Bystrici predloženú p. Pupišom na základe vyhodnotenia p. P. Kováčom. Titul majstra SR zo 
16 členného štartového poľa získal Tibor Sahajda v osobnom rekorde 30:20,93 pred Jozefom 
Pelikánom (32:22,16 a Marekom Hladíkom (32:33,99). V kategórii žien, kde ich štartovalo 8, 
zvíťazila Ľubomíra Maníková časom 37:05,31 pred veronikou Zrasťákovou (37:15,45) 
a Luciou Kovalančíkovou (38:01,85). Víťazmi juniorskej kategórie sa stali: Jakub Kopiar 
(33:26,94) a Elena Dušková (39:00,98), obaja zo štartového poľa 4 pretekárov. Z hodnotenia 
organizačného zabezpečenia odznela kritika -  nebolo zabezpečené ozvučenie, šatne, hymna, 
ap.      
 
U II /18 VV SAZ schvaľuje, aby bol za SAZ určený koordinátor, ktorý bude aktívne 
spolupracovať  s usporiadateľom majstrovských podujatí aby bolo zabezpečené ich 
usporiadanie na dôstojnej úrovni.     
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav mítingu P-T-S 29.6.2018 v Šamoríne 
predloženú pp. Korčokom a Asványim.    
Uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí. Hlavným manažérom pre zahraničných atlétov 
bude p. Juck. Rokuje sa riaditeľom RTVS ohľadom priameho prenosu a podľa toho sa 
prispôsobí časový program hlavného programu P-T-S, predpokladaný čas predbežne od 
17,00 do 19,00 hod. predchádzať mu bude národný program a Destská atletika.  
Predbežne sú vyčíslené náklady v sume 220 000 €, do rozpočtu prispeje SAZ, MŠ VVaŠSR 
a sponzori. Pripravuje sa na podpis dohoda s hlavnými partnermi: Pravda, RTVS a Slovnaft.  
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Predbežne schválené disciplíny hlavného programu: muži – 100 m, 1500 m, 400 m pr., 3000 
m pr., skok do výšky, trojskok, hod oštepom hod kladivom, ženy – 400 m, 800 m, skok do 
diaľky, 4x100 m.       
  
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie sústredenia skokanskej a šprintérskej sekcie,   
predložené pp. Pupišom a Illéšom na základe podkladov pp. Dubovského a T. Benka. 
Skokanské sústredenie  sa konalo 24.-26.4. vo VŠC v Banskej Bystrici so zameraním na 
testovanie skokanov, kontrolné tréningy a preteky a vzájomné konzultácie, za účasti 21 
skokanov a 5 trénerov. Viacerí pozvaní sa sústredenia nezúčastnili.  Na základe výsledkov 
testovania, rozborov videozáznamov bolo konštatované, že u mladých atlétov je množstvo 
nedostatkov v základných atletických prvkoch aj v samotnom prevedení techniky 
skokanských disciplín. 
Sústredenie šprintérskej sekcie, reprezentačný zraz štafetových celkov dorastu, juniorov, 
mužov a žien, sa uskutočnilo v dňoch 26.-30.4., za účasti 45 šprintérov a 10 trénerov. 
V programe bolo testovanie silovo-rýchlostných schopností, testovanie pomocou FMS 
metódy, teoretický a praktický nácvik štafetových odovzdávok, kompenzačné tréningy 
a prevencia typických šprintérskych zranení, konzultácie s fyzioterautkou.  
Sústredenia potvrdili opodstatnenie usporiadania takýchto akcií. V jesennom termíne je 
naplánované sústredenie chodeckej sekcie.             
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie mládežníckeho sústredenia ZPM – vrhy a hody 
v termíne 19.-23.3. v Banskej Bystrici. Z 24 oslovených pretekárov sa zúčastnilo 16, z 10 
oslovených trénerov – 5. Prvé dva dni boli zamerané na testovanie (zisťovanie silovo-
výbušných parametrov, flexibilita, batéria testov pozostávajúca z 9 parametrov) posledné 3 
dni sa uskutočnili prednášky (správne prevedenie komplexných cvikov, držanie tela, 
odstraňovanie chýb, predchádzanie zraneniu, regenerácia, životospráva,  oblasť dopingu, 
pitný režim). Výsledky testov boli doručené osobným trénerom, u niektorých vrátane 
odporúčaní zlepšenia niektorých parametrov.  
 
p. Asványi – požiadal aby súčasťou takýchto správ bol zoznam zúčastnených a kto odmietol  
                      spoluprácu  
p. Malík – požiadal o doplnenie aktuálneho stavu, úprav rozpočtu v porovnaní s predloženou  
                  Koncepciou    
 
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informácia o plánovaných medzinárodných výjazdoch  SAZ 
predloženú pp. Pupišom a Illéšom.   
 
Najbližší výjazd je 20.5. na F. Schusterov memoriál vo Schwechate, ktorý je v kolízii 
s medzioblastným stretnutím dorastu v Trnave.  
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9.6. sa uskutoční Medzištátne stretnutie U18 v Ptuji, 16.6. Medzištátne stretnutie U20 vo 
Vyškove a  20.-22.6. Detské hry v Lowitzi. Uvažuje sa o účasti na mítingu 23.-24.6. 
v Manhaime.     
                                        
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informácia o medzioblastnom stretnutí dorastencov, ktoré sa 
uskutoční 20.5. v Trnave,  predložené p. Illéšom. Pôvodne sa malo podujatie konať v Novom 
Meste n. V. 19.5. Futbalisti opakovane zmenili termín turnaja a medzioblastné stretnutie sa 
tak uskutoční v Trnave a preto vznikla kolízia  termínov s tradičným mládežníckym mítingom 
vo Schwechate, s ktorým je podpísaná zmluva o účasti. Medzioblastné stretnutie je po 
organizačnej a technickej stránke zabezpečené, vrátane ubytovania, občerstvenia a bol 
zmenený časový program. Hlavným rozhodcom bude p. P. Filo.       
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o technickom zabezpečení M SR v letnej atletickej 
sezóne predložené p. Mittermayerom. Po uskutočnených M SR na 50 km v chôdzi, 
polmaratóne a behu na 10 000 m nás čaká hlavná sezóna. Priebežne sa riešia inovácie, 
aktualizácia a vylepšenia  v novom programe Atletická kancelária aby spĺňali požiadavky SAZ.    
Zatiaľ chýbajú propozície M SR dorastu v Banskej Bystrici.    
 
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 máj, jún 2018:    
 
do 16.5. – záverečné menovité prihlášky na PEM klubov mužov a žien v Birminghame 
do 24.5. – potvrdenie účasti predsedu, generálneho sekretára na ME U18 v Györi    
do 24.5. – nahlásenie účastníkov na seminári 6.7. v Györi ku kandidatúre ME U18 v 2022  
do 4.6. – záverečné prihlášky na MeS U18 v Ptuji/SLO  
do 10.6. – záverečné prihlášky na MeS U20 vo Vyškove/CZE 
do 14.6. – predbežné prihlášky na PEM klubov juniorov 
do 15.6. – nahlásiť na EA kandidáta/-ku do EA komisie atlétov   
do 21.6 – záverečné prihlášky na ME v behu do vrchu v Skopje/Macedónsko  
do 25.6. - záverečné prihlášky na ME U18 v Györi  
do 25.6. - záverečné prihlášky na MSJ v Tampere 
Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o 2 žiadostiach  nových klubov prihlásených do SAZ 
predložené p. Gubrickým: Atletklub Bajkalská (BAJPO)v Prešove a Naša atletika (NASAA) 
Bratislava so sídlom v Čiernej Vode.    
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U III/18 VV SAZ schvaľuje žiadosti o členstvo v SAZ 2 nových klubov: Atletklub Bajkalská 
(BAJPO)v Prešove a Naša atletika (NASAA) Bratislava so sídlom v Čiernej Vode 
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 13 – Rôzne                                   
p. Asványi – informoval o liste p. Hrbáčka, v ktorom odznelo viacero výčitiek k vedeniu SAZ  
                      ohľadom dodania meracích prác na pretekoch SAZ, zmluva mala pokračovať aj 
                       v roku 2018  
p. Gubrický – informoval, že je potrebné dodať cenovú ponuku meracích prác na preteky SAZ   
                        od viacerých poskytovateľov a následne sa rozhodne o dodávateľovi služieb na  
                        jednotlivé preteky  
p. Korčok – navrhol aby sa k hore uvedenému uskutočnilo stretnutie zainteresovaných strán 
                 - ďalej informoval o podnetoch na Disciplinárnu komisiu SAZ   
p. Malík – odporučil aby bol zabezpečený podpis zmlúv s usporiadateľmi podujatí v predstihu          
p. Hanusová - informovala o  procese registrácie  VsAZ na MV SR v Bratislave a ocenila   
                         pomoc a ústretovosť SAZ pri finančných transakciách pre podujatia VsAZ,  
                       - požiadala o možnosť použitia časti dotácií SAZ pre VsAZ na  časomiéru   
p. Pupiš – informoval o podpore trénerských kapacít v rámci projektu +2020,  dotiahnuť  
                  zámer a doplatok trénerom po predchádzajúcej komunikácii s VŠC a NŠC 
p. Lopuchovský – informoval o potrebe doriešiť podporu mládežníckeho olympijského tímu 
                            - informoval o výcvikovom tábore bežcov v mestečku Bar, navrhuje oficiálnu  
                              výpravu v 2019   
p. Bogdányi – predniesol problematiku uznania slovenských rekordov vo viacboji, formality  
                   predkladania písomnosti                
 p. Kirnová – informovala o pridelení certifikátu Silver Level Road Race pre MMM v r.2018   
                    - pripomenula povinnosť dorastencov nominovaných na ME U18 absolvovať  
                      v predstihu Antidopingový program on-line s pridelením certifikátu, bez ktorého  
                      nebudú akceptovaní k štartu na ME U 18   

- informovala o ponuke Bulharského atletického zväzu pre SAZ v rámci dobrej 
spolupráce, doručené v deň zasadnutia VV SAZ,  zúčastniť sa  školenia 
„Administratíva a organizovanie podujatí“ 29.5.-1.6.2018 v Saudarski, poskytnú 
ubytovanie a stravu pre 1 osobu  

 
K bodu č. 14 - Stretnutie s predstaviteľmi školy a so zástupcami atletiky v Bardejove 
Riaditeľ školy J.A. Komenského v Bardejove p. Ján Mika pozdravil účastníkov zasadnutia VV 
SAZ a poďakoval za prijaté pozvanie. Následne p. Kollarovič oboznámil účastníkov zasadnutia 
s areálom školy a tréningovými priestormi, ktoré sú k dispozícii ŠŠK J.A. Komenského 
v Bardejove.   K dispozícii sú 2 telocvične, škvarový štadión, posilňovňa, ktoré využívajú 
v rámci klubu aj športových tried. Boria sa s nedostatočným technickým zázemím. Ideálna by 
bola rekonštrukcia atletického oválu – položiť tartanový povrch a dobudovať jednotlivé 
atletické sektory.    Zasadnutia VV SAZ k tomuto bodu programu sa zúčastnili zástupcovia 
bardejovskej atletiky - pp. Juraj Ščerbík, Ivan Demský, Ingrid Petnuchová,  za prítomnosti 
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lokálnej televízie. Poukázali na svoju bohatú atletickú históriu v kontraste so súčasným 
žalostným stavom a materiálnymi podmienkami na rozvoj atletiky a požiadali SAZ o podporu 
výstavby nového štadióna, nakoľko pôvodný atleticko-futbalový bol zrekonštruovaný, zanikol 
atletický ovál a sľubovaná  výstavba nového atletického sa neuskutočnila.         
Prezident SAZ informoval o možnostiach podpory SAZ, ktorý momentálne nemá od MŠ VVaŠ 
SR dotácie na kapitálové výdavky a nedisponuje vlastnými zdrojmi na tieto účely. Zdôraznil 
fakt, že pri výstavbe atletického štadióna zohráva dôležitú úlohu samotné mesto 
(vysporiadanie  vlastníckych vzťahov k pozemkom, ap.), vyšší územný celok, zanietení 
fanatici, sponzori  a  vyslovil nádej, berúc do úvahy rokovanie s  primátom mesta,   že 
zainteresované strany urobia maximum v záujme výstavby atletického štadióna v Bardejove 
so 400 metrovým oválom.  
                          
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 12. júna 2018. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   
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P.i. Meno Bydlisko Podpis

V'ikonn'i v'ibor SAZ

1 Peter Korfok Banskd Bvstrica &,) )/
2 Ladislav Asvdnyi 5amorin

3 Peter Filo Dubnica nad Vdhom
/

-s

4 R6bert Mittermaver Krdlbvd nad Vdhom ----,6
5 Martin Pupi5 Banskd Bvstrica

---' ,/-,- (/*t--\r'-

6 Marcel Lopuchovskri Bratislava ,r4*f-__r
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