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Zápisnica z 22. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 18.9.2018 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš,  Mittermayer, Matanin, Garaj,  
                   Malík, Kirnová  
Ospravedlnení: Mračnová, Lopuchovský, Tóth, Hanusová, Kollarovič            
 
 Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 22. zasadnutí VV SAZ 
v Bratislave. Navrhol doplniť pôvodný  program zasadnutia o bod:  Možnosť usporiadania ME 
družstiev 1. ligy 2019 na Slovensku.        
                                                           
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ 2018 
                  3. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2018                         
                  4. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Koncepcie rozvoja  
                       mládežníckej atletiky a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2018                                                                              
                  5. Informácia o stave príprav ETC Šamorín 2019                                                                           
                  6. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese                                                
                  7. Správa o príprave M SR v cezpoľnom behu, o príprave halovej sezóny  
                      a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2019 
                  8. Informácia o príprave termínovej listiny 2019  
                  9. Usporiadanie ME družstiev 1. ligy 2019   
                10. Návrh novelizácie Organizačného poriadku  SAZ. Pracovná verzia novelizácie  
                      Smernice o odmenách funkcionárov pretekov SAZ 
                11. Informácia o stave prepojenia Informačného systému športu s informačným  
                       systémom SAZ - Membery                                                                           
                12. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                14. Rôzne                                                                             
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
 
U I/21 Uznesenie VV SAZ 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 € je v štádiu plnenia – v najbližších dňoch je 
naplánované stretnutie k verejnému obstarávaniu a následne zakúpenie dovybavenia.    
21/1  Úloha VV SAZ  spracovať zoznam účastníkov reprezentačného sústredenia 22.-28. 10. 
2018 na Štrbskom plese -  samostatný bod programu.    
21/3 Úloha VV SAZ predložiť Návrh organizačného poriadku SAZ aby spĺňal aktuálne 
personálne požiadavky obsadenia pracovníkmi sekretariátu SAZ -  samostatný bod 
programu.   
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U VII/21  splnené, účasť na MS v behu do vrchu 16.9.2018 v Andorre: Silvia Schwaiger 
a tréner Dušan Valent po organizačnej stránke zabezpečené.   
U X/21 splnené, žiadosť a podklady na EA ocenenie za SAZ kandidáta  p. Jána Koštiala - 
spracované a odoslané na EA.  
    
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 21. 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 
1 158 236, 32 € (oproti 1 083 782,46 € k predchádzajúcemu zasadnutiu VV). Predkladanie 
vyúčtovania a nízke čerpanie bolo spôsobené obdobím prázdnin a dovoleniek. Subjekty, 
ktoré nedoručili naspäť podpísané zmluvy boli vyzvané aby tak urobili a mohli čerpať 
pridelené finančné prostriedky. Stále platí aby všetky subjekty, ktoré obdržali od SAZ zálohu 
(športovci, kluby, oblasti, organizátori), túto v stanovenom čase zúčtovali.  
 
p. Malík – pripomenul, že niektoré položky, ktoré figurujú ako nevyčerpané, boli financie  
odoslané subjektom ako zálohy a sú v štádiu kontroly predloženého vyúčtovania.       
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Atletickej ligy 2018 predložené p. Mittermayerom.   
Vyhodnotenie jednotlivých kôl bolo zasielané po ich uskutočnení. 
Vo Finále Atletickej ligy sa stali víťaznými družstvami muži AC Stavbár Nitra (233 pomocných 
a 14 hlavných bodov), pred ŠK ŠOG Nitra (219/12) a ŠK Dukla o.s.  Banská Bystrica (160/9), 
v kategórii žien zvíťazilo družstvo  ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica (297,5/14) pred AK Spartak 
Dubnica nad Váhom (233,5/11) a ŠK ŠOG Nitra (211,5/11). Počet pretekárov na kole: 230, 
počet štartov: 367.  
Celkovo sa zúčastnilo na všetkých kolách Atletickej ligy 1185 atlétov, čo je oproti rokom 
2016, 2017  pokles účastníkov. Najpočetnejšia účasť bola zaznamená v 2. kole – 315 
pretekárov.      
Bolo konštatovaná stagnácia Atletickej ligy, preto bude potrebné uskutočniť zmeny v záujme 
zatraktívnenia súťaže.  
 
p. Asványi – navrhol motivovať zúčastnené kluby finančne  
p. Illéš – vidí problém v tom, že nie sú v každom kole v programe všetky disciplíny    
p. Kirnová – pripomenula, že údaje AL  bude potrebné predložiť k správe Atletických  
                      Olympijských Dividend za 2018 a k žiadosti na rok 2019  
U I/22 – VV SAZ schvaľuje odmeny riadiacim súťaži Atletickej ligy SAZ 2018 pp. Malíkovi 
a Mittermayerovi po 1 000 €. ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania.  
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K bodu č. 4  
VV SAZ berie na vedomie Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej 
Koncepcie rozvoja mládežníckej atletiky a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2018                                                                              
predložené p. Illéšom 
 
V návrhu odmien odsúhlasenom sekčnými trénermi figuruje 90 trénerov, reprezentačných, 
osobných aj objaviteľov. Kalkulovaná suma je 89 950 € (bez odvodov) plus odmeny klubom 
za pretekárov na vrcholných podujatiach - 100 € za pretekára, čo predstavuje čiastku 6 150 €. 
 
U II/22 VV SAZ schvaľuje predložený návrh odmien trénerom a klubom a ukladá doplniť do 
tabuľky odmeny vyplatené za halové podujatia a vyplatené ďalšie odmeny aby bol prehľad 
pridelených financií trénerom za celý rok, k uverejneniu na web SAZ.  
   T.: 30.9.2018     Z.: pp. Illéš, Pupiš    
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav ETC v Šamoríne 2019 predložené pp.  
Korčokom, Asványim.  Organizačný výbor pracuje v podobnom zložení ako na ME 
v cezpoľnom behu 2017. Na 16.11. v Šamoríne  je naplánované pracovné stretnutie 
s koordinátormi,  zástupcami a delegátmi EA.   Je spracovaný návrh časového rozpisu 
pretekov, zameraný štadión so sektormi, na pracovnom stretnutí sa zúčastnila a aktívne sa 
zapojila p. Zuzana Costin. Zámerom SAZ je predložiť na pracovnom stretnutí  ucelený 
materiál.  Aktívne sa pracuje na získavaní financií mimo rozpočtu SAZ.   
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia na Štrbskom 
plese predloženú pp. Pupišom, Gubrickým. Je spracovaný zoznam 88 pretekárov a 36 členov 
realizačného tímu s náhradníkmi. V hoteli FIS Je rezervovaných 120 miest. Predpokladá sa, 
neúčasť niektorých mládežníkov, účastníkov OH mládeže z dôvodu výpadku školskej 
dochádzky.                                                                                                                   
  
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave prípravy M SR v cezpoľnom behu, o príprave 
halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2019 predloženú p. 
Mittermayerom. 
Propozície k ME v cezpoľnom behu 17.11. v Dudinciach sú uverejnené na webe SAZ. 
Prihlasovanie je upravené cez prihlasovací systém SAZ. Termíny halových podujatí sú 
stanovené. Výberové  konania na usporiadateľov majstrovských podujatí  a Atletickej ligy 
2019 sa uskutoční do konca októbra.    
                                                                             
 
K bodu č. 8 a 9.  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave termínovej listiny SAZ 2019 predloženú pp. 
Mittermayerom a jej písomnú prvú verziu.   
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Hlavné podujatia halovej sezóny 2019:  
26.1. Olympijské nádeje V4, 27.1. Elán míting a M SR v chôdzi, 16.-17.2. HM SR mužov, žien 
a veteránov, 23.2. HM SR mladších žiakov a žiačok, 24.2. HM SR dorastu, 1.- 3.3. H ME, 2.3. 
HM SR starších žiakov a žiačok, 3.3. HM SR juniorov a junioriek, 16.-17.3. HM SR vo viacboji. 
Míting Banskobystrická latka predbežne navrhnutý na 20.2., resp. 13.2.2019.  
 
U III/22 VV SAZ schvaľuje predložený Termínový kalendár halovej sezóny 2019.   
ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
 
K letnému Termínovému kalendáru sa stretnutie nepodarilo uskutočniť a bude predložený 
po prerokovaní s kompetentnými subjektmi. Hľadá sa vhodný termín na usporiadanie PTS 
2019 v Šamoríne, do úvahy prichádza viacero termínov - či má byť tradične v júni alebo 
koncom augusta.    
 
p. Korčok nastolil otázku možnosti usporiadania ME družstiev 1. ligy 9.-11.8. 2019 na 
Slovensku. Z reakcií predstaviteľov EA vyplýva dobrá reputácia SAZ ako usporiadateľa 
medzinárodných podujatí.  EA prispieva na usporiadanie tohto podujatia 90 000 € plus pobyt 
oficiálnych 12 družstiev, 90 € na osobu a deň (otázna účasť Ruska). Členovia VV SAZ boli 
vyzvaní aby sa vyjadrili k tejto problematike. Z vyjadrení vyplynulo, že usporiadanie by bolo 
prínosom pre SAZ  z hľadiska zviditeľnenia sa, propagácie atletiky, s predpokladom veľkej 
mediálnej pozornosti, nakoľko v národných družstvách budú aj medailisti z OH, MS a ME.     
Členovia VV SAZ si zároveň uvedomujú organizačnú a finančnú náročnosť podujatia,  berúc 
do úvahy, že SAZ organizuje viacero ďalších medzinárodných podujatí: EP vo vrhoch 9.-10. 
marca, EA Permit v chôdzi D 50,   Míting PTS, Medzištátne stretnutie dorastencov 
v septembri, čo značí aj zvýšené nároky na pracovníkov sekretariátu SAZ. V prípade 
rozhodnutia usporiadanie ME družstiev 1. ligy EA vyžaduje do 28.9. predložiť všetky garančné 
listy a kandidačné dokumenty.   
                                       
K bodu č. 10  
VV SAZ zobral na vedomie  Návrh novelizácie Organizačného poriadku  SAZ, pracovnú verziu 
novelizácie Smernice o odmenách funkcionárov pretekov SAZ a návrh Smernice o odmenách 
lektorov SAZ predložené p. Filom. 
 
p. Malík – vyzval prítomných aby Organizačný poriadok SAZ bol v praxi aj dodržiavaný 
v jednotlivých článkoch, vrátane formy a návrhu uznesení predkladateľom  materiálov 
v súlade s literou Organizačného poriadku SAZ.       
 
U IV/22 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 8/2018  Novelizáciu Organizačného poriadku SAZ, 
zmeny vyplývajúce  z potrieb SAZ a vytvorenia ďalšieho pracovného miesta na sekretariáte 
SAZ. Smernica nadobúda platnosť 13.9.2018, ruší Smernicu SAZ 4/2018.  
ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
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U V/22 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ č.9/2018 O odmenách lektorov pri školeniach 
funkcionárov, trénerov a rozhodcov SAZ. Smernica nadobúda platnosť 13.9.2018, ruší 
Smernicu SAZ 8/2009.  ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
 
Smernica o odmenách funkcionárov SAZ bola predložená v 2 variantoch. Po prehodnotení 
tejto pracovnej verzie bude odsúhlasená konečná  verzia a zvýšené náklady budú 
zapracované do rozpočtu SAZ na rok 2019.    
 
K bodu č. 11  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o stave prepojenia Informačného systému športu 
s informačným systémom SAZ - Membery  predložené pp. Gubrickým, Malíkom.                      
Zákon o športe určuje v určitej časovej následnosti po spustení Informačného systému 
športu povinnosti národných športových zväzov plnenia systému. Pôvodný termín bol 31.8., 
avšak  MŠVVaŠ SR listom oznámilo predĺženie termínu z dôvodov technických problémov 
systému MŠ VVaŠ SR do 21.9. Priebežne sa uskutočňujú konzultácie s ministerstvom k tejto 
problematike. SAZ má vysoký počet dát (aktuálne 16 549 členov). V niektorých zväzoch 
 vznikajú problémy s prepojením dát. Je pripravený návrh prolongácie členstva v SAZ pre rok 
2019.   
                                               
K bodu č. 12  
VV SAZ zobral na vedomie  písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
v II. polroku 2018  predložené p. Kirnovou. Záväzné termíny na  september, október  2018:    
 
31.08. Nahlásiť na EA kandidáta na ocenenie EA trénera za rok 2018 - splnené  
05.09. Záverečné menovité prihlášky, zloženie výpravy na PEM klubov juniorov/Leiria – splnené  
07.09. Nahlásiť účastníkov SAZ na obhliadku MS 2019 v Dohe – splnené, organizačne zabezpečené         

10.09. Nahlásiť účastníkov obhliadky MEJ v Goras a ME U23 v Gavle/SWE – splnené  
           (na obhliadke MEJ Goras sa zúčastnia pp. Illéš, Žňava) 
13.09. Predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 2018  
14.09. Registrácia delegátov na EA Konferenciu 25.-26.10. v Lausanne 
15.09. Podklady za SAZ, podujatia, National permit do termínovky EA, IAAF pre rok 2019 
28.09. Potvrdenie záujmu kandidovať na usporiadanie ME U 18 v roku 2022, podklady na EA 
30.09. Registrácia kvalifikovaných klubov na EA pre účasť v PEM klubov M,Ž v roku 2019    
01.10. Termín doručenia prihlášky na obnovenie autorizácie zástupcu atlétov (IAAF Top 30)  
01.10. Termín doručenia žiadosti SAZ o Podporný program EA 2019 – 2020  
26.-28.10. IFAC (Medzinárodný trénerský festival v Šamoríne), podrobnosti na webe EA,  
             Registrácia na webe: ifac.athleticscoaches.en  
30.10. Registrácia kvalifikovaných klubov do PEM juniorov  
31.10. Predložiť správu Olympijských atletických dividend za rok 2018, žiadosť na 2019   
Ďalšie záväzné termíny v písomnom prehľade. 
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U VI/22 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 9.12.2018/Tilburgu: 
1 muž, po 2 juniorky U23 a U20, 2 oficiáli, a ukladá zaslať prihlášky   T.: 13.9.     Z.: p. Kirnová   
 
U VII/22 VV SAZ schvaľuje delegátov na Konferenciu EA a Kalendárny kongres 25.-26.10. 2018 
v Lausanne delegátov SAZ: pp. Korčok, Gubrický, Kirnová, Pupiš. Pobyt M. Pupiša hradí EA.  
 
K bodu č. 13 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým  o žiadosti  klubov 
o registráciu v SAZ:  Školský atletický klub ŠAKAL v Haliči (SAKHA) a Atletický klub ZŠ s MŠ 
Terňa (AKTER) 
U VIII/22 VV SAZ schvaľuje členstvo dvoch nových klubov v SAZ:  Školský atletický klub ŠAKAL v Haliči 

(SAKHA) a Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa (AKTER).  ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 14 – Rôzne                 
                   
p. Gubrický – informoval o zmene  termínu usporiadania slávnostného vyhlásenia ankety  
                        Atlét roka 2018, nový dátum je 13.11. 
                    - informoval o plánovanom rozšírení miestností sekretariátu SAZ v októbri 
                    - informoval o kontrolnom dni EA „Site visit“ k EP vo vrhoch 16.11. v Šamoríne     
p. Pupiš – informoval o potrebnosti certifikovaných tratí k Rankingu IAAF/k nominácií na OH, MS                        
p. Korčok –  informoval o liste p. Hrbáčka s oznámením, že nebude môcť zabezpečiť  
                     časomiéru na M SR žiactva. V záujme predchádzania nedorozumení bude  
                     potrebné riešiť zabezpečenie sezóny v značnom predstihu    
                 - informoval o tlačovej porade k MMM v Košiciach, o štart je obrovský záujem a    
                   prihlasovanie k štartu je zastavené z dôvodu prekročenia stanovených počtov  
p. Illéš – predložil požiadavku o príspevok 500 € na Martinské hry/usporiadateľ ZŤS martin  
             - informoval o prípravách usporiadania podujatia „Zo školských lavíc“     
p. Kirnová – pripomenula nový systém podpory EA formou projektov, ktoré je potrebné  
                    na EA zaslať do 1. októbra 2018  
p. Garaj  – informoval o problémoch štadióna v Lučenci, kde prišlo k deštrukcii dráhy 
                    vplyvom počasia. Bude potrebná úplná rekonštrukcia dráhy, predpokladané  
                    náklady 300 000 €.     
U IX/22 VV SAZ ukladá VŽDY predkladať rokovacie materiály na zasadnutiach VV SAZ  aj 
s návrhom uznesenia v súlade s Organizačným poriadkom SAZ, Čl.8 Predkladanie 
materiálov   T.: priebežne     Z.: predkladatelia rokovacích materiálov    
U X/22 VV SAZ schválil  elektronickým hlasovaním v súlade so Smernicou SAZ č. 5/2018 
Hosťovací poriadok SAZ hosťovanie na MSR v maratóne 7.10.2018 v Košiciach:  
Puškár Michal a Záhorec Lukáš z AK AŠK Slávia Trnava za BK hraj na tie nohy, Csiba Boris z AK 
Slávia UK Bratislava za AK Krupina a Tichý Peter z ŠK polície Čadca za AK Krupina.  
Neschválené hosťovanie: Sahajda Tibor z klubu Bratislavský maratón za AK Krupina (z dôvodu 
neschválenia pretekára a MK)    ZA  hlasovalo  6 členov VV SAZ.  
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Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční v utorok 23.10.2018 na Štrbskom plese/hotel FIS.  
Predbežné termíny ďalších zasadnutí VV SAZ: 21.11. v Novej Dubnici a 12.12. v Bratislave.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   

 


