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Zápisnica z 19. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 12.6.2018 v Banskej Bystrici. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický,  Lopuchovský,  Filo, Illéš, Garaj, Kirnová  
Prizvaní k bodu programu: pp. Igor Kováč, Pavel Kováč, Miroslav Hazucha   
Ospravedlnení: Mračnová, Malík, Tóth, Mittermayer, Kollarovič, Hanusová                                                                        
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Predloženie aktualizovaného rozpočtu SAZ 2018 a informácia o čerpaní rozpočtu  
                      SAZ 2018 
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2018 a návrh na použitie  
                      prostriedkov sekcie behov mimo dráhu                        
                  4. Vyhodnotenie M SR v chôdzi Borský Mikuláš 
                  5. Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch a MoS dorastu                                                                            
                  6. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné  
                       podujatia                                                                          
                  7. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 2. kola ligy                                                
                  8. Vyhodnotenie medzinárodných výjazdov, informácia o plánovaných výjazdoch 
                  9. Informácia o stave príprav mítingu P-T-S 2018                                                                          
                10. Informácia o zabezpečení M SR  
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Hodnotenie práce za prvý polrok 2018  
                13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                14. Rôzne 
                15. Stretnutie so zástupcami atletických klubov v Banskej Bystrici 
                                                                
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 19. zasadnutí VV SAZ 
v Banskej Bystrice v súlade s tradíciou výjazdových zasadnutí do jednotlivých OAZ.        
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
U II/17 – splnené, s VŠC Dukla je v záujme spolupráce priebežne komunikácia.                                
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 18. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie aktualizovaný rozpočet SAZ 2018 a informáciu o čerpaní rozpočtu  
SAZ 2018  predloženú p. Gubrickým.  
   
Aktualizovaný rozpočet je oproti verzii z VZ SAZ doplnený vo viacerých položkách vrátane 
nákladov na M SR U23, navýšenia príspevku na dopravu na MSR družstiev st. žiactva a 
dorastu, pri ktorom je však potrebné doriešiť objektívny systém úhrady cestovných nákladov.   
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Čerpanie je doplnené na aktuálny stav, vrátane kompletných mzdových nákladov k 31.5. 
Čerpanie v jednotlivých podpoložkách môže byť priebežne korigované v súlade 
s požiadavkami MŠ VVaŠ SR.     
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2018 a návrh 
na použitie prostriedkov sekcie behov mimo dráhu  predloženú pp. Korčokom a Gubrickým.    
 
p. Gubrický informoval o liste zaslanom organizátorom/atletickým klubom  M SR na dráhe 
a organizátorom Atletickej ligy  v rokoch 2017, 2018  s požiadavkou  zaslania na Se-SAZ do 
11.6.2018 dvoch požiadaviek  za klub z oblasti kapitálových nákupov športového náradia 
a náčinia, ktoré sú  z ich hľadiska vyhodnotené ako najviac potrebné, zoradené podľa priority 
a s odhadovými obstarávacími nákladmi, a predložil prehľad doručených požiadaviek.    
Zmluva s MŠ VVaŠ SR garantuje financie na investície v sume 54 800 €, avšak SAZ dal 
požiadavku na dotáciu na investície 100 000 €.  
 
U I/19 VV SAZ schvaľuje aby sa do konca augusta 2018 spracovali požiadavky atletických 
klubov a bol predložený návrh  prerozdelenia  dotácie na investície v sume 100 000 € . 
Za hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
 
p. Korčok predložil návrh Komisie behov mimo dráhu na prerozdelenie pridelených 
finančných prostriedkov tejto komisii v celkovej sume 15 000 € pre jednotlivé oblastné 
atletické zväzy: 3000 € pre AZB a po 4000 € pre ZsAZ, SsAZ a VsAZ.  V termíne do 31.7. budú 
oslovení uchádzači o príspevok SAZ,  pridelenie ktorého navrhne Komisia behov mimo dráhu 
a predloží na schválenie na VV SAZ. Podmienky čerpania pripraví Se-SAZ s ŠTK SAZ. 
 
U II/19 VV SAZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov 15 000 € v súlade 
s horeuvedeným návrhom.  ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR v chôdzi 26.5.2018 v Borskom Mikuláši  
predložené p. Pupišom na základe vyhodnotenia M. Spišiaka.   
 
Výkony výrazne ovplyvnilo počasie a teploty okolo 28°C. V kategórii mužov na 20 km zvíťazil 
M. Úradník výkonom 1:28:30 pred M. Rízkom (1:31:41)  a D. Majdánom (1:32:05).  
V chôdzi na 20 km zvíťazila M. Katerinka Czaková  v tréningovom tempe výkonom 1:41:12 
pred M. Hornákovou (1:41:34) bez obsadenia tretej priečky.    
V juniorských kategóriách zvíťazili H. Burzalová výkonom 52:35 (splnený limit na MSJ 
v Tampere) a Ľ. Kubiš časom 45:31, ktorý šéftréner chôdze považuje za najhodnotnejší 
v rámci celých pretekov.  
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K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch 8.5. v Banskej Bystrici a MoS 
dorastu 20.5. v Trnave predložené pp. Pupišom a Illéšom.  
 
Z vyhodnotenia M SR vo viacbojoch rezonuje dlhodobo výkonnostný problém a nízka účasť 
pretekárov - dohromady len 34 účastníkov. Kategória mužov a žien nebola vôbec obsadená, 
juniori/juniorky po 4 účastníkoch, dorastenci a st. žiaci po 3 účastníkoch, dorastenky – 7 
a staršie žiačky 13 pretekárov, dohromady 34 účastníkov. Je potrebné sa zamyslieť nad touto 
situáciou, aby nedochádzalo k predčasnej špecializácii a zvážiť ďalší postup, prípadne 
povinnosť v dorasteneckých a žiackych kategóriách absolvovať viacboj.     
 
Medzioblastné stretnutie bolo hodnotené pozitívne po organizačnej stránke za čo patrí 
poďakovanie usporiadateľom. Výprave VsAZ bolo zabezpečené ubytovanie, všetkým 
účastníkom občerstvenie a tričká. Pozitívom bol aj fakt, že viacerí pretekári dosiahli osobné  
maximá a splnili limit na ME U18.  
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na 
vrcholné  podujatia predloženú pp. Pupišom a Illéšom.                                      
 
p. Illéš informoval, že na MSJ v Tampere má zatiaľ splnené limity 6 pretekárov (Gajanová – 
800 m, Zavilinská – skok do výšky, Baran – vrh guľou,  Zapletalová – 400 m a 400 m prek.,  
Žárska, Burzalová – chôdza na 10 000 m), predpoklady splnenia limitu majú aj ďalší pretekári: 
Hačundová, D. Kováč a Kubiš v chôdzi, šprintéri Opavský, Kišš a ďalší.  
Na ME U18 má splnené limity EA rep. SAZ zatiaľ 17 pretekárov.  
 
Pred odchodom na ME U18 a MSJ je plánované niekoľkodňové  sústredenie v Tate alebo 
v Šamoríne, odkiaľ  výprava na ME U18 odcestuje  3.7. do Györu a výprava na MSJ  sa 
prepraví 7.7. na letisko v Budapešti a následne  je 8.7. zabezpečený odlet do Tampere.   
 
p. Pupiš informoval o plnení limitov na ME v Berlíne. Zatiaľ je to 14 pretekárov: Volko – 100 
a 200 m, Sahajda (maratón výkon v roku 2017),  chodci Tóth, Majdán, Katerinka Czákova na 
50 km, (Tóth a Katerinka Czaková aj na 20 km ), Lomnický a Hrašnová v hode kladivom, 
výškari Bubeník a Beer, trojskokan Veszelka,  sedembojárka  Vadlejch, Bezeková na 200 
a 400 m, Putalová na 400 m a Lajčáková v behu na 100 m prek. (výrok za  rok 2017).   V hre 
sú aj ďalší kandidáti vrátane štafety v behu na 4x400 m.   
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 2. kola ligy                                               
predložené p.  Gubrickým. Bolo konštatované, že usporiadanie tohto podujatia bolo 
v porovnaní s predchádzajúcimi M SR na 10 000 m usporiadané po organizačnej stránke na 
veľmi dobrej  úrovni. Ostáva na doriešenie ešte otázka doladenia programov kancelárie 



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •  

www.atletikasvk.sk 

pretekov s časomiérou. Taktiež je potrebné zabezpečiť účasť pretekárov na ceremoniáli 
vyhlasovania výsledkov, nakoľko viacerí atléti sa nedostavili. Preto je potrebné do 
budúcnosti stanoviť už v propozíciách slávnostného ceremoniálu v blokoch a určiť 
zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na jeho dodržanie. 
     
19/1 VV SAZ ukladá uviesť v propozíciách v časovom programe presný čas slávnostného 
ceremoniálu odovzdávania cien a jeho rešpektovanie. Zároveň platí U II/18.  
    T.: priebežne     Z.: p. Mittermayer  
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie medzinárodných výjazdov a informáciu 
o plánovaných výjazdoch SAZ predloženú pp. Pupišom a Illéšom.   
 
Uskutočnilo sa Medzištátne štvorstretnutie CZE-HUN-SLO-SVK  dorastencov 9.6. v Ptuji, na 
ktorom sa podarilo naplniť ambície a družstvo SVK skončilo na 3. mieste pred Slovinskom. 
Viacerí pretekári prekonali  osobné maxima, vo svojej disciplíne zvíťazili slovenské 
pretekárky: Valeková/vrh guľou 3kg 14,82, Dušková/3000 m za 10:01,24 a P. 
Hanuliaková/hod oštepom46,57 m.   
Podujatie bolo po organizačne stránke dobre zabezpečené zo strany SAZ aj usporiadateľa aj 
napriek tomu, že výprava SAZ nebola ubytovaná v tom istom hoteli. Pohodu narušil svojim 
vystupovaním p. Rusnák, ktorý sa sám nanominoval do autobusu výpravy, hoci nebol 
oficiálne nominovaný.    
Ďalšie  Medzištátne stretnutie U20 CZE-HUN-POL-SLO-SVK sa uskutoční 16.6. vo Vyškove,  
dňa 20.-22.6. sa SAZ zúčastní  Detských hier v Lowitzi a 5 reprezentantov bude štartovať na 
mítingu 23.-24.6. v Manhaime : S. Kováč, A. Baran  – vrh guľou, E. Zapletalová – 400 m a 400 
m prek., M. Kišš – 100 m, 200 m a M. Zavilinská – skok do výšky.  Organizačné pokyny 
a nominácie na výjazdy SAZ v júni sú uverejnené na webe SAZ   
                                        
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o stave príprav mítingu P-T-S 2018 predložené pp.                                                                  
Korčokom a Asványim.  Pokračuje rokovanie s partnermi podujatia, uskutočňujú sa pracovné 
stretnutia organizačného výboru, ktorý je v podobnom zložení ako v predchádzajúcom 
ročníku. Avšak v x-bionics rezorte sa uskutočnilo viacero personálnych zmien, preto je 
potrebné niektoré organizačné záležitosti vyrokovať. Je naplánovaná druhá tlačová porada 
21.6. v Slovnafte. Televízny prenos hlavného programu zvyšuje mediálnu hodnotu tohto 
podujatia. Je pozvaných viacero významných osobností,  jednou z nich je svetový rekordér 
v skoku do výšky p. Javier Sotomayor.  
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  M SR predložené p. Gubrickým. M SR sú pridelené 
a organizačne zabezpečené. Z hľadiska zabezpečenia časomiéry boli oslovení dodávatelia 
služieb s dodaním cenovej ponuky. Dodávateľom na Atletickú ligu, M SR dorastu a juniorov je 
Hrdosport, na M SR mladších žiakov a M SR dospelých nitrianska skupina KRIL v spolupráci s 
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On line systém. S dodávateľmi služieb budú v záujme zlepšenia spolupráce podpísané 
zmluvy.  
U III/19 VV SAZ schvaľuje dodávateľov služieb – časomiéry na AL a M SR 2018  na prvú časť 
sezóny v súlade so stanovenými zmluvnými podmienkami medzi SAZ a dodávateľmi služieb. 
ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ. 
 
p. Asványi – informoval o zakúpení štartovacej sady a 2 kamier s možnosťou prenajímania aj 
na iné podujatia.        
 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie  písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
na jún a v II. polroku 2018  predložené p. Kirnovou. Záväzné termíny na jún, júl 2018:    
 
do 14.6. – predbežné prihlášky na PEM klubov juniorov 
do 15.6. – nahlásiť na EA kandidáta/-ku do EA komisie atlétov  (v kompetencii KA SAZ) 
do 15.6. – IAAF požiadalo mailom zo 4.6. nahlásiť kandidátky na WiWA seminár 13.-15.7.2018  
                  v Londýne (za každý Kontinent vyberie IAAF max. 5 žien, za Oceániu 3) 
do 21.6 – záverečné prihlášky na ME v behu do vrchu v Skopje/Macedónsko  
do 22.6. – nahlásiť záujem štartovať na ME v Berlíne v štafetách (po splnení podm., rebríček) 
do 25.6. - záverečné prihlášky na ME U18 v Györi (dopoludnia) 
do 25.6. - záverečné prihlášky na MSJ v Tampere 
do 30. 6. – v prípade záujmu nahlásiť kandidatúru usporiadania PEM klubov mužov a žien 2019  
do 30.6. – vyplniť „Whereabouts“ atlétov v rebríčku IAAF  na obdobie júl – september 2018   
 
15.07.  Záverečný termín predloženia/obnovenia IAAF Label Road Races, obdobie 1.1.- 30.6.2019 
16.07.  Predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu v Andorre  
30.07.  Záverečné prihlášky na ME v Berlíne (systém otvorený/s.o. od  10.7.) 
31.07.  V prípade ohláseného záujmu usporiadania PEM klubov 2019, zaslať materiály, záruky.  
30.08.  Zaslať na EA zloženie Org.  výboru EP vo vrhoch 2019 V Šamoríne/ostatné termíny v zmluve  
31.08.  Nahlásiť usporiadanie EA Permit, Classic mítingov  na rok 2019 (na štadióne, v chôdzi  
Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
 
U IV/19 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na ME v behu do 
vrchu 30.6. v Skopje: tréner – p. Dušan Valent, pretekárka – Silvia Schwaiger a ukladá 
prihlásiť a organizačne zabezpečiť účasť na podujatí.     T.: 21.6.     Z.: p. Kirnová, Se-SAZ  
U V/19 VV SAZ schvaľuje zaslať kandidátku A. Kirnovú na WiWA seminár 13.-15.7. v Londýne,  
v súlade s U I/18.  
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie Hodnotenie práce za prvý polrok 2018 predložené pp. Korčokom 
a Gubrickým.  
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V hodnotení prezident SAZ poukázal na ukazovatele, ktoré potvrdzujú pozitívne hodnotenie 
členov Výkonného výboru SAZ, množstva dobrovoľníkov, trénerských , rozhodcovských 
kapacít aj pracovníkov sekretariátu SAZ a všetkým vyslovil poďakovanie za prácu, vrátane 
poďakovania generálnemu sekretárovi SAZ. O práci s mládežou svedčí narastajúca členská 
základňa, ktorá sa pohybuje okolo 14 000 členov a snahou je prekročiť číslo 15 000 aktívnych 
členov do 23 rokov. Vďaka kvantite, ktorá znamená aj vyššie dotácie možno tak realizovať aj 
ďalšie aktivity. Množstvo z plánovaných aktivít sa vydarilo, aj keď niektoré sa celkom 
nepodarili (zámer a formát Atletickej ligy). Pracujeme však v náročných podmienkach, 
zavádzali sa nové systémy a stúpajú nároky na administratívu a zodpovednosť voči štátnym 
inštitúciám. Vízia spred 6 rokov pri nástupe do funkcie zadefinovať obsadenie sekretariátu 
v záujme profesionalizácie aparátu sa ukázala ako opodstatnená a stále aktuálna. 
V jednotlivých komisiách pracuje takmer 100 ľudí, na sekretariáte SAZ je 11 zamestnancov 
a na zmluvu 2 živnostníci v mediálnej oblasti. Aktuálne sú aj vízie do budúcnosti ohľadom 
vybudovania atletickej infraštruktúry, tartanových dráh.  
Generálny sekretár doplnil hodnotenie jednotlivých pracovníkov sekretariátu SAZ, ktorí 
vykazujú vysoké pracovné nasadenie, každý na svojom poste, často nad rámec pracovného 
času. Priebežne sa plnia záväzky vyplývajúce z platnosti Zákona o športe, plní sa systém 
Membery, je spustený systém na detekciu 3 štartov mládeže.  Boli uskutočnené inovácie 
webovej stránky SAZ, sú funkčné sociálne stránky Facebook, Twitter, web P-T-S, je 
pravidelne aktualizované atletické dianie, čaká nás audit na povinný systém GDPR.  
Vzhľadom na množstvo aktivít SAZ a počet pracovníkov je v pláne prenajať ďalšie priestory 
pre sekretariát SAZ.  
 
U VI/19 VV SAZ schvaľuje odmeny pre pracovníkov v pracovnoprávnom vzťahu SAZ 
a Slovenska atletika s.r.o. vo výške ich  polovičnej mesačnej mzdy, splatné s výplatou na 
mesiac jún 2018.  ZA uvedený návrh hlasovalo 6 členov VV SAZ.            
 
K bodu č. 13    
Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – od posledného VV SAZ neboli doručené nové 
žiadosti o členstvo.   

 
K bodu č. 14 – Rôzne                                   
p. Asványi – informoval o právnych krokoch na obranu cti voči osobnému ataku  
                      uverejnenom na facebooku pred VZ SAZ 2018  
p. Kirnová – informovala o požiadavke meračov tratí SAZ  zakúpenia meracích prístrojov pre  
                      podujatia na ceste za účelom certifikátov  
p. Gubrický –  predložil písomnú správu o činnosti Detskej atletiky, spracované pp. Ľašovou, 
                          Blanárovou a odovzdal členom VV SAZ po 1 exemplári publikácie Detskej  
                          atletika I (pre potreby trénerov) a Tréningový denník mladého atléta  

- požiadal o hlasovanie ohľadom rozšírenia priestorov sekretariátu SAZ, 
mesačné náklady za prenájom a réžiu by sa tak zvýšili o cca 800 €, 
predpoklad uskutočnenia od septembra 2018  



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •  

www.atletikasvk.sk 

U VII/19 VV SAZ hlasovaním 6 ZA, schválil rozšírenie a prenájom priestorov sekretariátu SAZ 
 
p. Lopuchovský – požiadal o vybavenie a podpis zmluvy na medzištátne stretnutie U 20  
                               v Oderze/ITA pre rok 2019 v behu na ceste 10 km  
                            - informoval o záujme usporiadateľov M SR v behu do vrchu v Kláštore pod  
                               Znievom usporiadať v budúcnosti ME/MS v behu do vrchu veteránov   
p. Hazucha – informoval VV SAZ o pripravovanej publikácii chronológie slovenskej atletiky za  
                       roky  1919 – 2019, o stave spracovania jednotlivých kapitol atletickými  
                       odborníkmi      
p. Korčok – poďakoval p. Hazuchovi za dlhoročné úsilie v záujme skompletizovania publikácie  
                     a pripomenul, že bude potrebné stanoviť si časový horizont jej dokončenia  
                     vrátane  finančných nákladov   
 
K bodu č. 15 Stretnutie so zástupcami atletických klubov v Banskej Bystrici.  
 
p. Korčok privítal na zasadnutí VV SAZ zástupcov ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica: pp. Igora 
Kováča  a Pavla Kováča a poďakoval im  za dobré zorganizované 2. kolo Atletickej ligy 2.6.     
 
p. I. Kováč informoval o aktuálnej situácii na VŠC Dukla a ŠK Dukla o.z Banská Bystrica. Po 
usporiadaných M SR v behu na 10 000 m, M SR vo viacbojoch a 2. kole Atletickej ligy ich čaká 
usporiadanie M SR dorastu 22.-24.6.  Do budúcnosti po rekonštrukcii štadióna majú ašpirácie 
uchádzať sa aj o usporiadanie atletických podujatí vyššieho rangu, na úrovni EA. 
Ako klub aj ako usporiadateľov ich trápi stav zariadení, vybavenia športovým materiálom, 
chýbajú záťažové bloky, ukazovatele, vetromery, doskočiská na vertikálne skoky.  
Kritické pripomienky p. I. Kováča ohľadom krátenia prideleného príspevku na usporiadanie  
M SR boli uvedené na pravú mieru – príspevok je možné vyčerpať v plnej výške, avšak 
v súlade s platnými predpismi po predložení riadnych účtovných dokladov.  
p. P. Kováč – požiadal o dovybavenie vrhačským náčiním, aby boli na M SR k dispozícii 
oštepy, gule, latky. 
Záverom stretnutia so zástupcami klubov ich prezident SAZ p. Korčok požiadal aby prípadne 
nezrovnalosti aktuálne riešili s pracovníkmi sekretariátu SAZ v záujme predchádzania 
nedorozumeniam.             
                          
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční 18. júla 2018. 
    
Zapísala: A. Kirnová       Overil: P. Korčok, V. Gubrický   
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