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Zápisnica z 21. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.8.2018 v Trnave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Pupiš, Gubrický,  Lopuchovský,  Filo, Illéš,  Mittermayer, Kollarovič,  
                  Garaj, Matanin, Malík, Kirnová  
Ospravedlnení: Asványi, Mračnová, Tóth, Hanusová                                                                       
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ 2018 
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2018                         
                  4. Informácia o rozdelení účelových prostriedkov na šport mládeže medzi  
                      kluby SAZ za I. polrok 2018 v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ 
                  5. Vyhodnotenie ME Berlín 2018  
                  6. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity 
                       odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2018                                                                              
                  7. Informácia o stave príprav ETC Šamorín 2019                                                                           
                  8. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese                                                
                  9. Informácia o príprave jesennej časti atletickej sezóny  
                10. Návrh novelizácie prestupového poriadku SAZ                                                                           
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                13. Rôzne 
                                                                               
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 21. zasadnutí VV SAZ 
v Trnave v deň usporiadania 4. kola Atletickej ligy a po úspešnom vystúpení výprav 
a naplnení ambícií SAZ na ME, MSJ a ME U18.          
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
   
U I/19, 20/1 – splnené, resp. samostatný bod programu zasadnutia.  
20/2, U II/20 – splnené 
 
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 20. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu  SAZ 2018  predloženú p. 
Gubrickým. Aktuálny stav čerpania z celkového rozpočtu 2 696 631,51 € je  v sume 
1 083 782,46 €, ostáva k čerpaniu 1 612 849,05 €. Boli oslovení držitelia limitov rozpočtových 
položiek k predkladaniu účtovných dokladov a je predpoklad výrazného čerpania v priebehu 
mesiaca september. Stále sú rezervy v predkladaní účtovných dokladov zo strany Oblastných 
atletických zväzov. Situácia vo VsAZ sa zlepšila, boli predložené stanovy, založený účet, 
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podpísaná zmluva.  Naďalej je potrebné aby držitelia limitov priebežne primerane čerpali 
určené položky a nenechávali vyúčtovanie na koniec roka. Tiež je nevyhnutné aby všetky 
subjekty, ktoré obdržali od SAZ zálohu (športovci, kluby, oblasti, organizátori), túto 
v stanovenom čase zúčtovali, čo však niektoré kluby a oblasti nedodržujú.  
     
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Návrhu rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 
2018  a písomný prehľad na prerozdelenie 88 600 € predložený pp. Korčokom a Gubrickým.  
S každým žiadateľom o investičné prostriedky na kluby, ktoré usporiadali v rokoch 2017, 
2018  M SR žiakov, dorastu, juniorov, dospelých na dráhe a Atletickú ligu sa uskutočnili 
individuálne rokovania ohľadom upresnenia a optimalizácie požiadaviek. Možné ďalšie 
rozdelenie investičných prostriedkov je na zakúpenie sady merania a váženia a osobný 
automobil pre sekretariát SAZ. Predložený návrh bude realizovaný za predpokladu 
podpísania zmluvy s M Š VVaŠ SR (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 €) aby sa zadalo verejné obstarávanie.  
ZA predložený rozpis investičných prostriedkov hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U I/21 VV SAZ ukladá zadať výberové konanie na obstaranie dovybavenia atletických 
štadiónov v súlade s predloženým návrhom ihneď po podpise Zmluvy SAZ s MŠ VVaŠ SR na 
upravenú dotáciu na investície v 100 000 €.             Z.: P. Gubrický  
    
K bodu č. 4  
VV SAZ berie na vedomie informáciu o spôsobe rozdelenia účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ za I. polrok 2018 v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ predložené  pp. 
Malíkom, Gubrickým.  Po posúvaní termínov z objektívnych príčin, sú známe reálne počty 
registrovaných mládežníckych atlétov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky aktívneho atléta 
z hľadiska  počtu štartov. K 30.6. je stanovený počet 13 802 potencionálnych aktívnych  
členov  vo veku 5 – 23 rokov. Z toho je momentálne aktívnych 7 395 pretekárov. K 3. augustu 
boli zaslané zmluvy na 130 klubov, z čoho je už štvrtina podpísaných.  Do konca augusta by 
mal byť napojený registračný systém Membery na ISŠ (štátny informačný systém), ktorý 
k 30.9. bude uznávať zverejnené počty. Je potrebné aktivovať aj 14 – 17 ročných atlétov 
počas nadchádzajúcich  súťaží jednotlivých  OAZ v záujme naplnenia počtov aktívnych 
pretekárov, aby sa nekleslo pod vlaňajšie počty, kedy bolo registrovaných 11 000 
mládežníkov. Všetkým dotknutým klubom bol zaslaný osobný email, v ktorom mali kluby 
vyčíslené presné počty atlétov spolu s menovitým zoznamom rozdeleným na atlétov, ktorí už 
sú aktívni a na tých, ktorí majú zatiaľ od nula po 2 štarty. Zároveň boli kluby vyzvané aby 
využili všetky možnosti na zrealizovanie štartov svojich členov.      
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie písomné Vyhodnotenie  ME v Berlíne 2018 predložené pp. 
Korčokom, Pupišom. Bola to tretia  najpočetnejšia výprava SAZ na ME v histórii 
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samostatného Slovenska: 21 pretekárov a 24 oficiálov  (vrátane osobných trénerov 
a fyzioterapeutov). Hlavné ciele výpravy  1 x medaila a 3 x umiestnenie do 8. miesta boli 
splnené aj keď sa o to pričinili v niektorých prípadoch iní atléti ako sa očakávalo. 
Najúspešnejším členom výpravy sa stal M. Tóth, ktorý získal v chôdzi na 50 km medzi 36 
štartujúcimi  striebornú medailu výkonom 3:47:26. Nadštandardné výkony podali: Mária 
Katerinka Czaková v chôdzi na 50 km, kde skončila spomedzi 19 štartujúcich na 6. mieste 
výkonom 4:24:59 a Tomáš Veszelka 8. miestom v trojskoku (štartovalo 23 pretekárov) ako aj 
8. miestom ženy v behu na 4 x 400 m v zložení:  Zapletalová, Putalová, ledecká, Bezeková, 
časom 3:22,22. Dobré výkony podali aj juniorky Gabriela Gajanová v behu na 800 m (16. 
miesto časom 2.02,57), Emma Zapletalová, Daniela Ledecká, Martin Kučera a ďalší. Podrobné 
hodnotenie bude predložené po skompletizovaní hodnotenia osobnými trénermi na 
nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.   V hodnotení krajín  Slovensko v medailovom umiestnení 
krajín skončilo na 21. mieste a v bodovom hodnotení na 25. mieste.    
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej 
Koncepcie reprezentácie 2018 a Kontinuity  odmeňovania a na základe výsledkov 
dosiahnutých v roku 2018 predložený p. Pupišom.                                                                      
  
U II/21 VV SAZ schvaľuje odmeny pretekárom a ich realizačnému tímu s umiestnením do 8. 
miesta  na ME ako aj pretekárom so splneným limitom a ich trénerom, objaviteľom,  v súlade 
s Koncepciou kontinuity podľa predloženého návrhu. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.    
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav ETC Šamorín 2019 predloženú pp. 
Korčokom, Gubrickým.  Je potrebné začať sa intenzívne zaoberať úlohami vyplývajúcimi 
z usporiadania tohto podujatia. Do konca augusta je potrebné stanoviť riadny Organizačný 
výbor s kompetenciami. Viacerí činovníci budú tí istí ako boli na ME v cezpoľnom behu 2017.  
Hľadá sa vhodný termín na „Site visit“  s účasťou zástupcov EA, pôvodne naplánovaný  
termín sa meni na 20.-21. októbra 2018.  Uskutočnilo sa pracovné stretnutie v Šamoríne, 
pričom SAZ využil prítomnosť p. Zuzany Costin, ktorá je na paneli ITO  EA. Organizačným 
delegátom EA bude p. Libor Varhaník. O podujatie bude pravdepodobne značný záujem 
funkcionárov jednotlivých členských federácií EA aj z hľadiska nadchádzajúcich volieb do 
Rady EA v apríli 2019.      
 
p. Korčok – informoval o predbežnej ponuke EA a možnosti usporiadať ME družstiev 1. ligy 
v roku 2019 na Slovensku, čo sa dá vnímať aj ako prejavenie dôvery a ocenenia práce SAZ. 
V najbližšej dobe nám EA zašle podmienky organizovania.  
                                                                           
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informácia o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom 
plese  predložené pp. Pupišom, Gubrickým. Celá kapacita hotela FIS 120 miest  je 
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rezervovaná  pre SAZ v dňoch 22.- 28. októbra 2019. Časť kapacity  bude možné uvoľniť pre 
skupinu českej výpravy.     
Reprezentačného sústredenia sa zúčastnia  tréneri a reprezentanti v kategórii dospelých, 
juniorov a vybraní mládežníci. V súlade s tradíciou budú prednesené príspevky od 
odborníkov, na Trénerskej komisie SAZ.     
Počas sústredenia sa uskutoční aj zasadnutie VV SAZ 23.10. v hoteli FIS.  
 
21/1  VV SAZ ukladá spracovať zoznam účastníkov reprezentačného sústredenia 22.-28. 10. 
2018 na Štrbskom plese     T.: 31.8.  Z.: pp. Pupiš, Illéš 
                                          
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave jesennej časti atletickej sezóny predloženú 
p. Mittermayerom. Nadchádzajúce podujatia sú organizačne zabezpečené a propozície 
uverejnené, medaily pripravené: Finále Atleticke ligy 2.9. v Dubnici n. Váhom, M SR v behu 
na 10 km 8.9. v Bratislave ako súčasť Night Run, M SR staršieho žiactva 15.-16.9.  v Trnave, M 
SR U 23 v Bratislave, M SR vo viacbojoch mladšieho žiactva v Trenčíne, M SR družstiev 
dorastu v ZsAO a M SR družstiev staršieho žiactva v Košiciach.  
 
p. Malík – pripomenul úlohu stanoviť podmienky úhrady cestovných nákladov 
 
U III/21 VV SAZ schvaľuje aby sa zástupcovia postupujúcich družstiev na M SR dorastu 
a žiakov skontaktovali so sekretariátom SAZ za účelom odsúhlasenia spôsobu úspornej 
dopravy na tieto podujatia. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh novelizácie prestupového poriadku SAZ predložený p. 
Filom, vrátane poplatkov za výchovné. 
 
U IV/21 VV SAZ schvaľuje predložený novelizovaný Prestupový poriadok SAZ predložený p. 
Filom. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie  písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
v II. polroku 2018  predložené p. Kirnovou. Záväzné termíny na  august, september  2018:    
 
24.08. Poslať na FIDAL podklady k Eur. Festivalu šprintov U 16 v Rieti  
24.08. Termín menovitej prihlášky na obhliadku MS 2019 v Dohe 
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 
31.08. Nahlásiť na EA kandidátov na ocenenie EA - oficiálov za rok 2018 
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03.09. Záverečné prihlášky na MS v behu do vrchu v Andorre 
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 M,Ž 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  nového klubu, 

ktorý sa prihlasuje do SAZ: : Go Create Performance team (GoCPT) v Leviciach.  

U V/20 VV SAZ schvaľuje členstvo nového klubu v SAZ:    Go Create Performance team 
(GoCPT) v Leviciach. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  

 
K bodu č. 13 – Rôzne                                   
 
p. Pupiš – informoval o inovatívnej forme, novej forme súťaže DNA pri Európskych hrách 21.- 
                  30.6.2019 v Minsku 
              - informoval o novej verzii reprezentačného oblečenia Adidas od roku 2019, ktoré  
                bude potrebné odobriť na IAAF 
              - adresoval p. Garajovi zistenia ohľadom členstva reprezentačných trénerov vo  
                Výkonných výboroch športových zväzov    
p. Gubrický – informoval o návrhu termínu usporiadania slávnostného vyhlásenia ankety  
                        Atlét roka 2018 na 15.11., moderátormi budú „Junior“ a S. Ščepán   
                     - požiadal šéftrénera mládeže o vyjadrenie ohľadom účasti na Festivale šprintov  
                        U 16 v októbri 2018 v Rieti (pozývajú 2 atlétov a 1 trénera)  
                     - informoval o ponuke ČAS zakúpenia vstupeniek na tribúnu počas  
                       Kontinentálneho pohára 2018 v Ostrave   
p. Mittermayer – informoval o pracovnom stretnutí k termínovému kalendáru SAZ, potrebu  
                       riešiť usporiadateľov M SR v predstihu 
                      - poukázal na potrebu riešenia problematiky súťaží celkovo, podľa možnosti aj  
                       vytvorením pracovného miesta na plný úväzok  
p. Korčok – potvrdil potrebu riešiť usporiadateľov majstrovských podujatí formou  
                    výberového  konania na halovú aj letnú sezónu aj potrebu zmeny Organizačného  
                    poriadku SAZ  
p. Filo – predložil zoznam hosťujúcich pretekárov na Finále Atletickej ligy SAZ, niektoré  
               žiadosti nespĺňali podmienky príslušnej smernice (nedodržanie termínu ap.)   
 p. Kirnová – predložila písomne podmienky kandidátov na Ocenenie EA pre trénerov  a EA  
                      ocenenie oficiálov SAZ za rok 2018 (termín doručenia písomných  podkladov na  
                      EA do  31.8.) 
                  - informovala o zložení EA komisie atlétov po ME v Berlíne  
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                  - informovala o liste prezidenta Trénerskej asociácie EA F. Dicka, konferencii  IFAC,  
                    ktorá sa uskutoční 25.-27.10.2018 v Šamoríne, či sa SAZ angažuje, podporí, doplní  
                    program    
                  - informovala o doručenej žiadosti o štatút EA Permit v chôdzi D 50, navrhnutý  
                    termín 23.3.2019   a žiadosti o štatút „National Permit“:  Záhoracká 20“ 1.6.2019 
                    a „Banskobystrický chodecký míting 21.9.2019 
                  - informovala o novom systéme podpory EA formou projektov, ktoré je potrebné  
                    na EA zaslať do 1.októbra 2018  
p. Malík – predložil písomný pracovný materiál a pripomienky k Stanovám jednotlivých OAZ,  
                  ku ktorým majú dotknuté subjekty zaujať stanovisko  
p. Illéš – doručil Zápisnicu zo zasadnutia komisie Detskej atletiky z 15.8.2018 obsahujúcu  
                problematiku, úlohami,  ktorými sa na zasadnutí zaoberali    

- informoval o nominácii na YOG 2018 v Argentíne  
21/3 VV SAZ ukladá predložiť Návrh organizačného poriadku SAZ aby spĺňal aktuálne 
personálne požiadavky obsadenia pracovníkmi sekretariátu SAZ.   
     T.: september 2018    Z.: p. Filo  
 
U VI/21  VV SAZ schvaľuje nomináciu na YOG 2018 v Argentíne: Lenka Kovačovicová/100m, 
Ľubomír Kubiš/chôdza, Andrej Paulíny/1500 m, Viktória Forster a Oliver Murcko/200 m, 
Michaela Vrecková/vrh guľou, realizačný tím –pp. Štefan Bielik, Pavol Slouka.   
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
U VII/21  VV SAZ schvaľuje nomináciu na MS v behu do vrchu 16.9.2018 v Andorre: Silvia 
Schwaiger a tréner Dušan Valent a ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí  
    T.: 3.9.    Z.: p. Kirnová   
U VIII/21 VV SAZ schvaľuje služobnú cestu pp. Martina Pupiša, Mateja Spišiaka na obhliadku 
miesta OH 2020 v Tokyu a MS 2019 v Dohe, v dňoch 16.-26.9.2018 
ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U IX/21 VV SAZ schvaľuje účasť na  Festivale šprintov U 16 v októbri Rieti. Mená účastníkov 
dodá šéftréner KM SAZ.   
U X/21 VV SAZ schvaľuje kandidáta na EA ocenenie za SAZ: p. Jána Koštiala a ukladá 
spracovať a zaslať podklady na EA.    T.: 31.8.   Z.: p. Kirnová  
 
U XI/21 VV SAZ schvaľuje predložený návrh hosťovania vo Finále Atletickej ligy SAZ 2018, 
schválené žiadosti pretekárov v súlade s platnou smernicou SAZ, zoznam bude uverejnený na 
webe SAZ a kluby budú informované do 7 dní.   ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
  
U XII/21 VV SAZ a ústredný tréner SAZ zobrali na vedomie doterajšie  informácie ku 
Konferencii IFAC 25.-27.10.2018 v Šamoríne. Vzhľadom k tomu, že so SAZ nebol vopred 
konzultovaný program ani termín podujatia, ktorý je v kolízii s reprezentačným sústredením 
SAZ na Štrbskom plese, SAZ sa nebude podieľať na organizačnom ani finančnom 
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zabezpečení. V prípade záujmu sa konferencii zúčastnia tréneri SAZ  individuálne v súlade 
s pravidlami účasti.  
 
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční vo štvrtok  12.9.2018.  
    
Zapísala: A. Kirnová           Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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