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Zápisnica z 20. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.7.2018 v Malom Lapáši. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický,  Lopuchovský,  Filo, Illéš,  Mittermayer,  
                  Kollarovič, Malík, Kirnová  
Prizvaní k bodu programu: pp. Štefan Stráňovský, Milan Giraltoš   
Ospravedlnení: Mračnová, Tóth, Hanusová, Garaj                                                                       
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ 2018 
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2018 a návrh na použitie  
                      prostriedkov sekcie behov mimo dráhu                        
                  4. Návrh spôsobu rozdelenia účelových prostriedkov na šport mládeže medzi  
                      kluby SAZ za I. polrok 2018 v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ 
                  5. Vyhodnotenie mítingu P-T-S 2018  
                  6. Vyhodnotenie M SR 2018 (ml. žiaci, dorast, juniori, dospelí)                                                                           
                  7. Vyhodnotenie ME do 17 rokov v Györi                                                                           
                  8. Vyhodnotenie MS do 20 rokov v Tampere                                                
                  9. Predbežný návrh nominácie na ME 2018 v Berlíne 
                10. Vyhodnotenie medzinárodných výjazdov, informácia o plánovaných výjazdoch                                                                          
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                13. Rôzne 
                14. Stretnutie so zástupcami atletických klubov v Banskej Bystrici 
                                                                
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 20. zasadnutí VV SAZ 
v Malom Lapáši v súlade so zámerom výjazdových zasadnutí VV SAZ a stretnutí s klubmi 
jednotlivých OAZ.         
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
19/1 – splnené, pripomienky v propozíciách uvedené  
U IV/19 – splnené, organizačne bola účasť na ME v behu do vrchu v Skopje zabezpečená, 
avšak v týždni pred štartom oznámila pretekárka Schwaiger zranenie a SAZ sa podujatia 
nezúčastnil                                   
   
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 19. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu  SAZ 2018  predloženú p. 
Gubrickým. Oproti predchádzajúcemu prehľadu boli upravené jednotlivé položky 
a predstavujú reálny stav čerpania rozpočtu. Z dotácií MŠ VVaŠ SR pre rok 2018 v sume 
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2 689 456,51 € je zúčtovaných 777 763 € a je potrebné aby držitelia limitov priebežne 
primerane čerpali určené položky a nenechávali vyúčtovanie na koniec roka.  
 
p. Malík – informoval, že poslal pripomienky k čerpaniu rozpočtu, ktoré boli akceptované  
                  a poukázal na nízke čerpanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť OAZ.  
p. Gubrický – doplnil informáciu – OAZ majú pripravené podklady na vyúčtovanie zálohových  
                   platieb  
p. Asványi – pripomenul, že ak sa nezlepší čerpanie resp. vyúčtovanie  niektorých účelových  
                      dotácií na OAZ, kluby (nedodané krycie listy,  ap.), bude potrebné pristúpiť   
                      k rozhodnutiu nakupovať materiál výberovým konaním prostredníctvom SAZ 
     
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Návrhu rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 
2018 a návrh na použitie prostriedkov sekcie behov mimo dráhu  predloženú pp. Korčokom a 
Gubrickým.   SAZ predložil žiadosť na Ministerstvo financií SR o navýšenie dotácii na 100 000 
€ (oproti garantovanej  sume MŠ VVaŠ SR na investície vo výške 54 800 €) a čaká sa na jej 
schválenie. Zatiaľ je snaha priebežne vyšpecifikovať a doladiť požiadavky klubov, ktoré 
usporadúvajú atletické podujatia, čo je najpotrebnejšie, aby sa zadalo verejné obstarávanie, 
o čom rozhodne VV SAZ na nasledujúcom zasadnutí. Trvá uznesenie:  
 
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.  
 
Naďalej platí predložený návrh p. Korčokom od 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 pripravuje  Se-SAZ 
s ŠTK SAZ. 
 
K bodu č. 4  
VV SAZ sa zaoberal návrhom spôsobu rozdelenia účelových prostriedkov na šport mládeže 
medzi kluby SAZ za I. polrok 2018 v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ predložené  pp. Malíkom, 
Gubrickým na predchádzajúcom zasadnutí. Vzhľadom na dovolenkové obdobie  je 
k dnešnému dňu možno konštatovať aký je momentálny stav, avšak je potrebné v systéme 
spresniť počet aktívnych členov a evidenciu ich štartov.   
 
 
p. Gubrický – zdôraznil unikátnosť štatistiky SAZ a Membery systému, avšak je potrebné ho  
                        prispôsobiť pre potreby SAZ  
p. Korčok – pripomenul, že SAZ má momentálne cca 15 500 aktívnych členov, ktorých je  
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                    potrebné vytriediť podľa vekových kategórií  
20/1 VV SAZ ukladá do 31.7.2018 pripraviť rozdelenie účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zákona na počty aktívnych členov za I. polrok 2018 
a zároveň zaslať na kluby predmetné zmluvy k čerpaniu týchto prostriedkov.  
Zároveň ukladá zrealizovať stretnutie so zástupcami  firmy UnionSoft k doladeniu programu 
Membery so štatistikou SAZ a potrebou presnej evidencie všetkých štartov členov SAZ 
vrátane podujatí Detskej atletiky za účelom správneho výkazníctva pre potreby SAZ 
a MŠVVaŠ.            T.: 31.7.2018      Z: Gubrický, Malík 
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie  mítingu P-T-S 2018 predložené pp. Korčokom, 
Asványim.  Podujatia sa zúčastnili pretekári z 36 krajín zo 4 kontinentov a dosiahlo najvyššie 
bodové hodnotenie za posledné roky – 82 140 b., čo je o 1 450 b. viac ako vlani. Lesk 
podujatia zvýšila účasť atletických legiend: Javiera Sotomayora, Jána Železného, Márie 
Mračnovej ale  aj Róberta Štefka a Jaroslava Priščáka.   O najhodnotnejšie výkony sa 
postarali: oštepár Jakub Vadlejch/CZE – 88,94 m, chodec na 5000 m Laviniu Madalin 
Chris/ROM,  kladivár Wojciech Nowicki/POL – 76,89,  Ján Volko v behu na 100 m – 10,07 (s 
vetrom), vo finále v slovenskom rekorde 10,13 a ďalší. Možnosť účasti mala celá slovenská 
špička.   Očakávala sa vyššia účasť divákov (bolo ich cca 2000). Pozitívne bola hodnotená 
Detská P-T-S. p. Kollarovič tlmočil pozitívne emócie,  nadšenie a motiváciu víťazného 
družstva žiakov z Bardejova do ďalšieho tréningu.   
Poďakovanie VV SAZ patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave aj zdarnom priebehu 
podujatia: zástupcom mesta Šamorín, p. Asványimu za aktivity pri napĺňaní rozpočtu, pp. 
Kalabusovi a Koštialovi sa odvedenú prácu na úseku rozhodcov, za správu a odporúčania,  p. 
Pupišovi za zabezpečenie účasti reprezentantov, p. Juckovi ako manažérovi pre zahraničných 
pretekárov ako aj p.  Gubrickému a sekretariátu SAZ.   
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR 2018 (ml. žiaci, dorast, juniori, dospelí) 
predloženú pp. Pupišom, Illéšom.  
M SR mladšieho žiactva 30.6.2018 v Michalovciach – usporiadanie bolo  veľmi pozitívne  
hodnotené zo strany zástupcu  SAZ p. Kollaroviča, ktorý poukázal na celkovú kladnú odozvu. 
Vyzdvihol profesionálny prístup manažéra pretekov p. Jaroslava Semka s jeho tímom, ktorí sa 
zhostili usporiadania  M SR mladších žiakov nad očakávanie. Problém vznikol s ubytovaním, 
zabezpečené na internáte, ktoré im bolo 3 dni pred podujatím zrušili. Náhradné ubytovanie  
ktorý však bol vyriešený. Počas podujatia neboli podané žiadne protesty. 
 
20/2 VV SAZ ukladá zaslať ďakovný list p. Jaroslavovi Semkovi za usporiadanie M SR 
mladšieho žiactva                  T. 30.7.     Z.: p. Gubrický  
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M SR dorastu sa uskutočnili 23.-24.6.v Banskej Bystrici. Najväčším pozitívom bolo veľa 
splnených limitov na ME U18. Zo strany usporiadateľa nebol doriešený problém vypisovania 
diplomov.  
M SR juniorov 30.6.-1.7. v Dubnici nad Váhom -  organizačne boli zabezpečené na dobrej 
úrovni. Potrebné bude lepšie rozložiť kompetencie.        
M SR dospelých v Trnave – vyhodnotenie po výkonnostnej stránke predložil p. Pupiš. 
Porovnal výkony na 1., 2. a 3. mieste v jednotlivých disciplínach za roky 2016, 2017 a 2018.                                      
   
Z hodnotenia vyplýva dobré organizačné zabezpečenie podujatia,   štandardná účasť 
pretekárov čo sa týka počtu pretekárov, primerané výkony, medzi ktorými sa vynímali 
výkony Jána Volka (200 m za 20,24), prekvapil Šimon Bujna splnením limitu na ME v Berlíne 
v behu na 200 m výkonom 20,67 . Prekvapením bol aj výkon Kubinca v skoku do diaľky, 726 
s nedovoleným vetrom. 
  
Pred podujatím bol vyvíjaný extrémny tlak na športovo – technického delegáta SAZ p. 
Malíka, ktorý musel čeliť vzniknutým problémom, o.i. v súvislosti s poplatkami za štart 
pretekárov a poplatkami  za odhlasovanie pretekárov zo súťaže. 
V.Gubrický doplnil informáciu, že jeden klub nezaplatil štartovné v zmysle so súťažným 
poriadkom a platnými smernicami SAZ. Aby boli dodržané všetky predpisy SAZ a nedošlo 
k nepripusteniu pretekárov tohto klubu na štart, štartovné  v hotovosti zaplatil riaditeľ 
pretekov, čo doložil bločkom z registračnej pokladne usporiadateľa.  
 
AK Dubnica dňa 9.7.2018 podala podnet na prešetrenie sťažnosti na vyberanie poplatkov na 
M SR dospelých. 
Výkonnému výboru SAZ bolo písomne podané  stanovisko a zdôvodnenie  k tejto sťažnosti , 
ktoré predložil technický delegát tohto podujatia.   
 
U II/20 VV SAZ schválil stanovisko o prešetrení podnetu AK Dubnica  a ukladá poslať 
stanovisko klubu AK Dubnica nad Váhom. Za hlasovalo 7 členov VV SAZ. 
 
U III/20 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 6/2018 O poplatkoch SAZ predloženú p. Filom. 
Smernica nadobúda účinnosť 19.7.2018. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ. 
  
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie ME do 17 rokov v Györi predložené p. 
Mittermayerom a Illéšom na základe písomnej správy  p. Laurenčíka. Podujatie, ktorého sa 
zúčastnilo 1055 pretekárov z 50 krajín  (za Slovensko 24 pretekárov), bolo po organizačnej 
stránke zo strany usporiadateľa aj SAZ zabezpečené na veľmi dobrej úrovni.  Prínosom bolo 
sústredenie v Šamoríne pred ME U 18: doladenie formy, stmelenie kolektívu, nácvik 
štafetového behu. Plánovaný cieľ výpravy: 1x medaila, 4x do 12. miesta a 2-4 atléti postup na 
YOG v Argentíne bol prekonaný.   Slovenskí dorastenci dosiahli vynikajúce výsledky, 
umiestnenia,  osobné rekordy, ktoré zabezpečili účasť slovenských pretekárov na YOG 
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v októbri 2018 v Argentíne:  Andrej Paulíny za tretie miesto v behu na 1500 m, Ľubomír 
Kubiš za 4. miesto v chôdzi na 10 000 m, Oliver Murcko za 11. miesto v behu na 200 m, 
Lenka Kovačovicová za 12. miesto v behu na 100 m, (pozn. po zasadnutí  VV SAZ oznámila EA 
nomináciu ďalších slovenských pretekárov: Michaela Vrecková za 15. miesto vo vrhu guľou, 
a Viktória Forster za 19. miesto v  behu na 200 m). Boli prekonané 4 rekordy SR (hod 
oštepom P. Hanuliaková, 2000 m prek. A. Stachová, 2 x v štafete chlapcov, ktoré znamenali  
5. miesto), ďalšie umiestnenie do 12. miesta – Kováč v chôdzi na 10 000 m  na 9. mieste, na 
11. mieste Murcko v behu na 200 m a Greguš vo vrhu guľou. Podrobné vyhodnotenie na 
webe SAZ.     
 
Do budúcnosti je potrebné sa vyvarovať tradičných nedostatkov trénerov – dodať včas 
v stanovenom termíne podklady, zoznamy a požiadavky k záverečnej prihláške a nominovaní 
tréneri, pretekári svojvoľne neodchádzať z oficiálnej akcie.            
    
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie MS do 20 rokov v Tampere predložené p. Illéšom.   
15 členná výprava  -   9 pretekárov a 6 oficiálov tiež absolvovala krátky tréningový pobyt 
v Šamoríne a pred odletom mala zabezpečené ubytovanie na letisku v Budapešti, odkiaľ sa 
8.7. presunula do Tampere. Z pôvodnej výpravy vypadol fyzioterapeut p. Foltýn z rodinných 
dôvodov. Zastúpila ho fyzioterapeutka p.   Gajdarová, ktorá bola pre výpravu SAZ veľkým 
prínosom a prispela k fyzickej aj psychickej  pohode atlétov aj celej výpravy. 
Vynikajúce výkony predviedli: Gabriela Gajanová v behu ma 800 m - aj napriek zdravotným 
problémom zvládla rozbehy, semifinále a 4. miesto vo finále (počet štartujúcich 39 
v osobnom rekorde 2:01,90. Podobne si počínala Emma Zapletalová – 5. miesto (46 
štartujúcich) v behu na 400 m prek., v semifinále v slovenskom juniorskom rekorde 57,22, 
obidve splnili limit na ME v Berlíne.   Monika Zavilinská v skoku do výšky si vyrovnala osobný 
rekord 180 cm a skončila na 17. mieste z 22 členného štartového poľa.  Štafeta junioriek  na 
4x400 m dosiahla 16. miesto z 19 štartujúcich,   Burzalová v chôdzi na 10 000 m skončila 24. 
(v osobnom rekorde 49:57), Ema Hačundová 28. spomedzi 34 štartujúcich a Adrián Baran 20. 
výkonom 17,81 (26 štartujúcich).   
  
U IV/20 VV SAZ schvaľuje v súlade s Koncepciou mládeže SAZ navýšenie finančného 
príspevku na prípravu úspešným pretekárom a odmeny ich trénerom za výsledky na ME U18 
a MSJ podľa návrhu Komisie mládeže SAZ. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.     
 
                                          
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh nominácie pretekárov a realizačného tímu 
a predbežné náklady na ME 2018 v Berlíne predložené p. Pupišom. Zatiaľ ma splnený limit 19 
pretekárov (vrátane  S. Lajčákovej, M. Beera  s výkonmi v roku 2017). V hre sú ďalší kandidáti 
splnenia limitu, vrátane možnosti účasti štafety žien v behu na 4x400 m.  Konečná nominácia 
bude známa a predložená k schváleniu 29.7.  
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K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie zápisnicu Komisie mládeže z 30.6. v Dubnici nad Váhom a  
vyhodnotenie medzinárodných výjazdov  predložené pp. Illéšom, Pupišom. 
 
8.-9.6.2018 sa uskutočnilo medzištátne štvorstretnutie CZE-HUN-SLO-SVK dorastu 
v Ptuji/SLO.    Slovenskí chlapci aj dievčatá skončili zhodne  na 3. mieste, aj po spoločnom 
sčítaní bodov  ziskom 235,5 bodov. Zvíťazila Česká republika (435,5 b.) pred  Maďarskom 
(415 b.) Prvé miesta si vybojovali slovenskí atléti: Elena Dušková – 3000 m 10:01,24, Natália 
Váleková – vrh guľou 14,82 a Petra Hanuliaková v hode oštepom – 46,57 m.  
    
Vo Výškove sa 16.6. 2018 konalo medzištátne 5 - stretnutie juniorov CZE-HUN-POL-SLO-SVK,  
usporiadané na vynikajúcej úrovni. Slovenské tímy skončili na poslednom 5. mieste ziskom 
244 b. Po sčítaní bodov obidvoch družstiev zvíťazilo Poľsko (582 b.) pred Českou republikou 
(477 b.), Maďarskom (361 b.) a Slovinskom(351 b.). Slovenskí pretekári si vybojovali 3 
individuálne víťazstvá: Gabriela Gajanová v behu na 800 m, Emma Zapletalová v behu na 400 
m prek. a Adrián Baran vo vrhu guľou.   
           
Účasť na tradičnom podujatí „Medzinárodné detské hry„ 21.6. v Lowitzi mali pozitívny ohlas 
od všetkých účastníkov výpravy, viacerí atléti dosiahli osobné rekordy. Kompletné výsledky 
sú uverejnené na webe SAZ.  
 
Medzinárodného juniorského mítingu 23.-24.6. v Manheime sa zúčastnilo 5 pretekárov a 2 
vedúci. Podujatie bolo zorganizované na veľmi dobrej úrovni, avšak výkony ovplyvnilo 
nepriaznivé počasie. Emma Zapletalová sa umiestnila v behu na 400 m na 3. mieste výkonom 
54,30 a Adrián Baran skončil piaty vo vrhu guľou výkonom 18,42.  P. Illéš navrhuje, aby sa 
tohto podujatia SAZ zúčastnil aj v nasledujúcom roku.  
 
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 júl, august, 
september  2018:    
 
do 22.7. – nahlásiť záujem štartovať na ME v Berlíne v štafetách (po splnení podm., rebríček) 
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.  
01.08. Záverečné prihlášky na MS v behu na 100 km v (8.9.2018 v Svetom Martine/CRO) 
27.08.  Nahlásiť na EA na oficiálnom formulári usporiadanie EA Permit, Classic mítingov  na  
             rok 2019 (na štadióne, v chôdzi)  
30.08.  Zaslať na EA zloženie Organ. výboru EP vo vrhoch 2019/Šamorín-ostatné termíny v zmluve  
31.08. Nahlásiť na EA kandidátov na ocenenie EA trénerov za rok 2018 
03.09. Záverečné prihlášky na MS v behu do vrchu v Andorre 
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05.09. Záverečné prihlášky na PEM klubov juniorov 
13.09. Predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 2018  
15.09. Podklady za SAZ, podujatia, National permit do termínovky EA, IAAF pre rok 2019 
30.09. Registrácia kvalifikovaných klubov na EA pre účasť v PEM klubov v roku 2019    
30.09. Potvrdenie záujmu kandidovať na usporiadanie ME U 18 v roku 2022, podklady 
Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým  o žiadosti  nových klubov 
prihlásených do SAZ: Klub detskej atletiky UŠKO pri ZŠ Drotárska v Bratislave  (UKLUB) 
a Athletix Táborčatá so sídlom v Bratislave.  
 
U V/20 VV SAZ schvaľuje členstvo nových klubov v SAZ:   Klub detskej atletiky UŠKO pri ZŠ 
Drotárska v Bratislave  (UKLUB) a Athletix Táborčatá so sídlom v Bratislave.  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  

 
K bodu č. 13 – Rôzne                                   
p. Kirnová – predložila písomnú správu o účasti na seminári EA  „Woman Leaderships“  22.- 
                      24.6. v Brusseli a IAAF seminári13.-15.7.  v Londýne (letenka a pobytové náklady  
                      hradené EA, resp. IAAF)  
                  - predložila písomne podmienky kandidátov na Ocenenie EA pre trénerov  za rok  
                     2018 (termín doručenia písomných  podkladov na EA do  31.8.) 
                  - predložila písomný prehľad záväzných termínov EA a IAAF na II. polrok 2018 
                  - predložila písomnú správu a prezentáciu so seminára EA konaného dňa  6.7.  
                    pri ME U18 v Györi  ku kandidatúre usporiadania ME U18 v roku 2022 

- požiadala trénerov, ŠTK o stanovisko ohľadom účasti družstva juniorov – beh 
na  ceste  na podujatí „Opiterum“ v Taliansku – návrh termínu 1.5.2019  

p. Pupiš  -   informoval o stretnutí so zástupcami  VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK Dukla, 

nakoľko sa šírili zákulisné reči o nespokojnosti s prácou šéftrénera SAZ 

a o jeho  údajnej arogancii. Z rokovania s vedením VŠC Dukla a trénermi vyplynulo, 

že riaditeľ VŠC ani zástupcovia ŠK Dukla nemajú výhrady k činnosti šéftrénera SAZ 

a účasť na stretnutí nespokojných atletických činovníkov bola osobná iniciatíva 

Igora Kováča. Igor Kováč informoval, že sa domnieva, že šéftréner prekračuje svoje 

kompetencie (ako príklad uviedol vylúčenie športovcov a trénera zo sústredenie 

reprezentácie v roku 2013 z dôvodu porušenia životosprávy a následnú 

komunikáciu šéftrénera s VŠC). Riaditeľ VŠC na záver pripomenul, že on by 

riešil prípadnú nespokojnosť transparentne, nie zákulisnými stretnutiami. 
 

 -  informoval o šírení nepravdivých informácií určitými osobami  o údajnom  
    spreneverení 41 000 - 45 000 €  šéftrénerom (a inými členmi VV) resp. odmene pre  
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    šéftrénera v tejto výške,  voči čomu sa zvažuje brániť podaním trestného  
    oznámenia za ohováranie. 
 - predložil požiadavku, aby „elitným trénerom SAZ“ boli od 1.7.2018  vyplácané    
   mesačné odmeny  podľa schváleného návrhu.  

   
U VI/20 VV SAZ schvaľuje návrh finančného mesačného príspevku „elitným“ trénerom podľa 
predloženého návrhu. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
V.Gubrický – informoval o žiadosti ŠK BCF Dukla na schválenie príspevku na organizáciu  
                       11. ročníka Banskobystrického chodeckého mítingu. 
 
U VII/20  VV SAZ schvaľuje  finančný príspevok na 11. ročník Banskobystrického chodeckého 
mítingu vo výške 1200,-€ . ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
J.Malík – informoval o nutnosti  stanovenia presných kritérií na rozdelenie príspevku na  
                 dopravu družstiev na M-SR družstiev žiactva a dorastu. 

- upozornil, že je potrebné nahlasovať termíny podujatí na rok 2019 z dôvodu 
prípravy a zosúladenia návrhu  termínovej listiny 2019  

 
K bodu č. 14 Stretnutie so zástupcami atletických klubov   
 
p. Korčok privítal na zasadnutí VV SAZ štatutárnych zástupcov klubov ZsAZ – p. Š. 
Straňovského (AC Nové Zámky) a p. Giraltoša (ŠK ŠOG Nitra).  Ďalší zástupcovia klubov sa 
buď ospravedlnili alebo na pozvanie nereagovali.   
Obaja hostia informovali o situácii vo svojich kluboch.  Š. Straňovský podal informáciu 
o kritickom technickom stave dráhy v Nových Zámkoch a o nutnosti jej opravy alebo 
kompletnej rekonštrukcie. Mesto Nové Zámky je pripravené na možnosť rokovaní 
o spoločnom financovaní rekonštrukcie s inými subjektami.  M. Giraltoš informoval 
o fungovaní klubu  ŠOG Nitra o tréningových podmienkach a situácii v klube. Spomenul  
každoročnú finančnú náročnosť pri zabezpečovaní účasti družstiev juniorov na PEM. Obaja 
hostia poďakovali SAZ za doterajšiu podporu a smerovanie atletického hnutia. P. Korčok 
poďakoval prítomným zástupcom klubov a taktiež všetkým klubom v oblasti za prácu ktorú 
vykonávajú a zdôraznil kvalitu fungovania ZsAZ ako najlepšiu z oblastí SAZ.    Zdôraznil, že 
vedenie SAZ vynakladá v tomto období veľké úsilie na presadenie celoštátneho programu 
investícií do infraštruktúry atletiky na celom Slovensku, pretože si uvedomuje že bez týchto 
investícií nie je možný ďalší rozvoj a napredovanie atletiky. Ak sa  uvedený program podarí 
presadiť, tak podporu by dostali najmä kluby a štadióny,  ktoré aktívne dlhodobo organizujú 
atletické súťaže SAZ.  
                      
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční pred 4. kolom Atletickej ligy 18.8.2019 v Trnave. 
    
Zapísala: A. Kirnová, V. Gubrický           Overil: P. Korčok   
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