Zápisnica z 24. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 20.11.2018 v Novej Dubnici.
Prítomní: pp. Korčok, Asványi Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš, Mittermayer, Lopuchovský, Malík,
Kirnová, Bogdányi
Prizvaní k bodu programu č. 15: pp. Laurenčík, Peťovský, Hrbáček, Račkovič, Martincová
Ospravedlnení: Mračnová, Tóth, Garaj, Kollarovič, Hanusová
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 24. výjazdovom zasadnutí
VV SAZ v Novej Dubnici na pozvanie p. Fila.
Program: 1. Kontrola úloh
2. Informácia o čerpaní rozpočtu a hospodárení SAZ v roku 2018, predloženie
aktualizácie rozpočtu SAZ
3. Informácia o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže medzi
kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ
4. Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2018
5. Vyhodnotenie MSR v cezpoľnom behu 2018 + organizačné zabezpečenie
a nominácia na EXCH 2018
6. Vyhodnotenie reprezentačného sústredenia Štrbské pleso 2018
7. Informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2018
8. Informácia o stave príprav ETC Šamorín 2019
9. Návrh predbežnej Termínovej listiny SAZ 2019
10. Návrh nominačných kritérií pre HME 2019 a EP vo vrhoch 2019
11. Návrh novelizácie smernice o odmenách funkcionárov pretekov SAZ
12. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA
13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ
14. Rôzne
15. Stretnutie so zástupcami atletických klubov SsAZ
K bodu č. 1 - Kontrola úloh
U II/22 – splnené
U VI/23 úloha uložená predsedom OAZ osloviť pp. Štancela a Kočtúcha ohľadom členstva
a aktivity v Disciplinárnej komisie SAZ, resp. navrhnúť nových členov za účelom kooptovania
do DK SAZ splnená čiastočne, p. Kočtúch má záujem o prácu v DK SAZ, p. Štancel je
v zahraničí a nepodarilo sa s ním nadviazať kontakt
T.: 12.12.
Z.: p. Matanin
VV SAZ v tejto súvislosti konštatoval, že do budúcnosti bude potrebné, aby bola členom DK
SAZ osoba s právnickým vzdelaním, stanovenou odbornosťou a iným spôsobom nominácie
za člena DK SAZ ako tomu bolo doteraz.
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VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 23. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.
K bodu č. 2
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu a hospodárení SAZ v roku 2018 po
jednotlivých položkách s výkladom k aktualizovanému rozpočtu, predložené p. Gubrickým.
Aktuálny stav čerpania z celkového rozpočtu SAZ 2 763248,07 € je v sume 1 696247,70 €.
Reálny stav disponibilných finančných prostriedkov sa vzhľadom na doručené podklady od
prijímateľov finančných prostriedkov a ich priebežnom kontrolovaní mení.
Viacerí reprezentanti doposiaľ nepredložili vyúčtovanie účelových finančných prostriedkov
a hrozí ich vrátenie do štátnej pokladne. Niektoré kluby zatiaľ vôbec nepredložili vyúčtovanie
odmien, cestovného za Atletickú ligu, resty majú niektoré Oblastné atletické zväzy. Neboli
vyčerpané položky rozvojových programov – pre šprinty, vrhy, projekt „Šamorín 2019“
(behy, chôdza vôbec nečerpali). Kapitálové výdavky v plánovanom objeme 100 000 € sú
vyčerpané na 35%, zvyšok je v štádiu objednávok.
Vzhľadom k šetreniu v niektorých položkách bude revízia jednotlivých položiek a presuny v
záujme ich účelného využitia.
U I/24 VV SAZ schvaľuje návrh upraveného rozpočtu SAZ 2018 a presuny v jednotlivých
položkách v záujme účelného čerpania finančných prostriedkov s predpokladom ich
vyúčtovania najneskoršie do 20.12.2018, a ukladá zmeny zapracovať a predložiť na
decembrovom zasadnutí VV SAZ.
T.: 12.12.
Z.: p. Gubrický
ZA hlasovalo 7členov VV SAZ.
24/1 VV SAZ ukladá vyzvať všetky klub, ktoré nepredložili vyúčtovanie dotácií aby urýchlene
konali
T.: 30.11.
Z.: Se-SAZ, p. Gubrický
K bodu č. 3
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport
mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ, predložené pp. Gubrickým, Malíkom.
Čerpanie účelových prostriedkov na mládež vo výške 15% z rozpočtu SAZ sa priebežne
uskutočňuje. Zo 140 klubov už podpísalo zmluvu 120. Z účelových prostriedkov v tejto
kapitole zo sumy 343 070 € je zatiaľ vyčerpaných 119 586,36 čo je pokrok v čerpaní v
porovnaní s predchádzajúcim zasadnutím VV SAZ. Zástupcovia klubov boli opakovane
vyzvaní k čerpaniu tejto položky. Kluby majú okrem iného aj možnosť objednať si po dohode
prostredníctvom SAZ športové vybavenie od Jipast, prípadne športovú obuv, tretry.
K bodu č. 4
VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2018
predložené p. Korčokom. Podujatie sa uskutočnilo 13.11. v hoteli Gate One. Malo dôstojný
priebeh a malo pozitívny ohlas po organizačnej aj spoločenskej stránke. Zaznamenalo vo
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svojej histórii najpočetnejšiu účasť – z pozvaných 268 sa zúčastnilo 250 osôb. Na poslednú
chvíľu pred samotným podujatím sa ospravedlnili ministerka školstva p. Lubyová a minister
obrany p. Gajdoš.
p. Bogdányi doplnil informáciu o nominovaných osobnostiach do Siene slávy SAZ. Niektorí
kritici sa vyjadrili, že 4 osobnosti naraz je veľký počet. Zdôvodnením vyššieho počtu je fakt,
že Sieň slávy SAZ bola zriadená len v posledných rokoch samostatnosti SR a SAZ a výrazne
osobnosti zo Slovenska si zaslúžia pozornosť za svoj prínos v prospech atletiky. Pri nominácii
sa preto objavili osobnosti „in memoriam“ ako splatenie dlhu, aj súčasníci, medailisti z OH,
MS, ME.
K bodu č. 5
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 17.11. 2018 v Dudinciach
a návrh nominácie na ME v cezpoľnom behu 2018 v Tilburgu predložené p. Pupišom.
Na M SR v cezpoľnom behu v hlavnej kategórii mužov vytrvalcov spomedzi 27 štartujúcich
zvíťazil s vyše minútovým náskokom Tibor Sahajda pred Jozefom Urbanom a Jakubom
Valachovičom. V štartovom poli 16 žien vytrvalkýň zvíťazila Veronika Zrastáková pred
Ľubomírou Maníkovou a Siviou Valovou. Podrobné vyhodnotenie predloží p. Pavel Kováč.
Viacerí členovia VV SAZ informovali o neadekvátnom správaní počas M SR v cezpoľnom behu
v Dudinciach niektorých trénerov voči predstaviteľom SAZ z dôvodu nevyhlasovania M SR
v kategórii ml. žiactva.
p. Gubrický podotkol, že v tomto správaní mal svoju úlohu alkohol, ktorý niektorí tréneri
požívajú počas pretekov. Do budúcnosti boli avizované v prípade opakovania problémov
kontroly polície na požívanie alkoholu pedagogickými a trénerskými pracovníkmi
zodpovedných za deti.
U II/24 VV SAZ schválil predložený návrh organizačného zabezpečenia a nominácie na ME
v cezpoľnom behu 9.12.2018 v Tilburgu: muži - Tibor Sahajda, juniorky U23 – Veronika
Zrastáková, Zuzana Durcová, juniorky U 20 – Alexandra Závadská, Elena Dušková, tréner –
Pavel Kováč, vedúci výpravy – Vladimír Gubricky, v rámci diplomacie SAZ – Anna Kirnová,
a ukladá zaslať prihlášky a organizačne zabezpečiť účasť na podujatí.
T.: 29.11.
Z.: Se-SAZ, Kirnová
K bodu č. 6
VV SAZ berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese
2018 predložené pp. Pupišom, Illéšom. Sústredenie splnilo svoj účel, zúčastnili a ho
reprezentanti, účastníci vrcholných podujatí roku 2018. Na rok 2019 navrhuje TR SAZ začať
sústredenie od nedele a ukončiť ho v sobotu.
Počas sústredenia sa uskutočnilo zasadnutie VV SAZ, ŠTK SAZ, Komisie mládeže SAZ.
Šéftréner SAZ musel predčasne ukončiť svoj pobyt na sústredení z dôvodu účasti na EA
konferencii v Lausanne, kde bol prezentovaný nový systém/rebríček nominácie na MS 2019
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a DNA 2019 v Minsku. Od obidvoch zamýšľaných inovácii napokon IAAF aj EA po konferencii
v Lausanne upustili.
K bodu č. 7
VV SAZ berie na vedomie informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2018
predloženú p. Filom. V stanovenom termíne bolo predložených 232 žiadosti o prestup. Do
20.11. je termín na vyjadrenie sa k prestupu materského klubu a do 25.11. úhrada
výchovného. Po tomto termíne bude uverejnený aktuálny stav schválených prestupov.
K bodu č. 8
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav ETC v Šamoríne 2019 predložené pp.
Korčokom, Asványim. V dňoch 16. – 17.11. sa v Šamoríne uskutočnilo plánované pracovné
stretnutie so zástupcami organizačného výboru a zástupcami EA – delegát Rady EA p. Libor
Varhaník, technický delegát EA p. Rui Loucao a líder projektu EA p. Daniel Pereira. Na
stretnutí sa účastníci podrobne zaoberali jednotlivými bodmi programu k logistike, doprave,
ubytovaniu, stravovaniu, obhliadkou štadióna aj rozcvičovacích plôch.
p. Gubrický doplnil informáciu, bude potrebné dotiahnuť grafické záležitosti, časový
program, ktorého podoba bude upravená po 6. decembri podľa počtov pretekárov
nahlásených v predbežných prihláškach.
Zástupcovia EA sa pozitívne vyjadrili o pripravenosti organizačného výboru, ktorý
kvalifikovane zodpovedal na všetky otázky týkajúce sa jeho organizačného zabezpečenia.
p. Filo informoval o uskutočnenom špeciálnom školení rozhodcov so zameraním na vrhy
a hody, ktoré sa konalo za účasti 30 frekventantov 18.11. v Martine. Nasledujúce školenie
s týmto zameraním sa uskutoční 24.11. v Trnave, zatiaľ je prihlásených 40 účastníkov.
K bodu č. 9
VV SAZ zobral na vedomie návrh predbežnej Termínovej listiny SAZ 2019 predložený p.
Mittremayerom. Oproti verzii predloženej na októbrovom zasadnutí sa uskutočnilo niekoľko
zmien v termínoch majstrovských súťaží (M SR v chôdzi v hale – juniorská kategória
a kategória st. žiactva bude 4.1. v Banskej Bystrici, M SR veteránov v hale – 16.2., a ďalšie).
Pridelenia usporiadania viacerých majstrovských podujatí na dráhe a mimo dráhu je v štádiu
rokovania. Taktiež bude potrebné zmluvne ošetriť použitie meracieho zariadenia počas M
SR. Podmienky zapracuje ŠTK SAZ.
p. Filo poukázal na nevhodné podmienky dráhy v hale v Banskej Bystrici z hľadiska
parametrov oválu k usporiadaniu M SR v chôdzi
p. Illéš informoval o diskusiách ohľadom M SR
U III/24 VV SAZ schvaľuje Halovú termínovú listinu SAZ 2019. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.
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24/2 VV SAZ ukladá predložiť doplnenú Termínovú listinu SAZ 2019.
T.: 12.12.
Z.: ŠTK SAZ - Mittermayer
K bodu č. 10
VV SAZ zobral na vedomie Návrh nominačných kritérií pre HME 2019 a EP vo vrhoch 2019
predložené p. Pupišom. Limity na HME v Glasgowe sú stanovené berúc do úvahy filozofiu ako
boli limity na ME 2018 v Berlíne: umožniť štartovať na HME viacerým pretekárom vo veku do
25 rokov. Podmienkou návrhu ich nominácie je splnenie limitu *U 25 v prípade že v danej
disciplíne nemá Slovensko limitára s dosiahnutým limitom EA a ich štart na HME podlieha
schváleniu technickým delegátom EA. Plnenie limitov je stanovené na obdobie 1.1.2018 –
17.2.2019.
K účasti na EP vo vrhoch 2019 boli stanovené limity EA pre dospelých a pre U 23. Plnenie
limitov je možné v období 1.1.2018 – 18.2.2019.
U IV/24 VV SAZ schvaľuje predložené nominačné kritéria účasti na HME 1.-3.3.2019
v Glasgowe a na EP vo vrhoch 9.-10.3.2019 v Šamoríne.
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.
K bodu č. 11
VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie Smernice SAZ o odmenách funkcionárov
pretekov a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území Slovenskej republiky
predložené p. Filom. Predložená novelizácia znamená nárast finančných nákladov na
usporiadanie podujatí, na čo je potrebné pamätať pri zostavovaní rozpočtu SAZ na rok 2019.
U V/24 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 10/2018 O odmenách funkcionárov pretekov
a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území Slovenskej republiky. Táto
smernica nadobúda účinnosť od 1.1.2019 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ 1/2015.
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.
K bodu č. 12
VV SAZ zobral na vedomie plnenie záväzných termínov v októbri, záväzné termíny IAAF a EA
na november, december 2018 a prvú verziu záväzných termínov EA a IAAF na rok 2019
predložené p. Kirnovou.
Plnenie záväzných termínov v októbri a záväzné termíny november - december 2018:
IFAC (Medzinárodný trénerský festival v Šamoríne), podrobnosti na webe EA,
Registrácia na webe: ifac.athleticscoaches.en – náhradný termín podujatia je 4.-6.
januára 2019 v Loughorough/GBR
31.10. Dlhodobé plánovanie - nahlásiť na EA záujem usporiadať: EP v chôdzi 2021, 2023,
2025, v cezpoľnom behu 2022, v roku 2023 – HME, ME družstiev Super ligu, ME U23,
ME U20. SAZ predbežne nahlásil záujem o usporiadanie EP v chôdzi v r. 2021 s tým, že
usporiadanie EP v chôdzi v r. 2023 a 2025 negarantuje
31.10. Predložiť správu Olympijských atletických dividend za rok 2018, žiadosť na 2019 - splnené
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01.11. Doručiť na EA štatistiku SAZ za rok 2018 – splnené
08.11. Predbežné prihlášky na HME 2019 v Glasgowe – splnené
15.11. Poslať na IAAF schválených zástupcov atlétov TOP 30 (zatiaľ požiadala p. Fedjušinová,
zastupuje M. Hrašnovú)
16.11. Obhliadka mieste EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne za účasti pracovníkov EA – uskutočnené
29.11. Záverečné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 2018 v Tilburgu
06.12. Predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne
15.12. Záverečný termín predloženia/obnovenia IAAF Road Races na obdobie 1.7.-31.12.2019
Záväzné termíny EA, IAAF 2019 v prílohe.

K bodu č. 13
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým o žiadosti klubov
o registráciu v SAZ: Detská atletika Terchová (DATER) – pod Občianskym združením SKI Club
Terchová, Atletický oddiel Partizánske (AOPKE), Deti v pohybe Šamorín (DVPSA) a OZ rodičov
pri ZŠ Zlata 2 v Rožňave (OZZLT).
U VI/24 VV SAZ schvaľuje prijatie 3 nových klubov v predloženom návrhu za členov SAZ: Atletický
oddiel Partizánske (AOPKE), Deti v pohybe Šamorín (DVPSA) a OZ rodičov pri ZŠ Zlata 2
v Rožňave (OZZLT). ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.
Žiadosť o registráciu v SAZ klubu Detská atletika Terchová (DATER) – pod Občianskym
združením SKI Club Terchová, zatiaľ VV SAZ neschválil – matrikár SAZ preverí znenie stanov
klubu.
K bodu č. 14 – Rôzne
p. Lopuchovský, Illéš – informovali o postrehoch počas podujatia „Za školských lavíc do haly
Elán“ (nezaradenie do programu vrh guľou, ap.)
p. Illéš, Pupiš – podporili myšlienku, aby pre ml. žiakov boli hale M SAR vo forme viacboja
aby nedochádzalo k predčasnej špecializácii
p. Filo – informoval o školení rozhodcov 18.11. v Martine, počas ktorého vyplynuli postrehy
nedodržiavania pravidiel (napr. počas MMM Košice podávanie občerstvenia vedúcim
pretekárom mimo stanoveného územia)
p. Pupiš – stručne informoval o zámeroch koncepcie na rok 2019, filozofické zameranie
podobne ako v predchádzajúcom Olympijskom cykle „Sen o medaile“. Ak budú
umožňovať rozpočtové zdroje, SAZ zabezpečí nadštandardnú starostlivosť kandidátom na medailové umiestnenie vrátane psychologickej a fyzioterapeutickej
pomoci, bude TOP tím na Tokyo, podpora tímu 2020+
- navrhol finančnú odmenu trénerovi p. Lopuchovskému – zodpovedného za
štafety žien 4x400 m na ME v Berlíne
- navrhol navýšenie financií pre rok 2018 pre vybraných reprezentantov tímu Tokyo
2020 na prípravu
- informoval o prebiehajúcom školení trénerov 1. a 2. stupňa v Banskej Bystrici
- informoval o Seminári 4.12. v Banskej Bystrici o organizovaní bežeckých podujatí
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p. Gubrický – informoval o krokoch definitívnej likvidácie, vymazania z obchodného registra
predchádzajúcu obchodnú spoločnosť Atletika s.r.o
- informoval o projektovom riešení atletickej dráhy v Piešťanoch, SAZ sa bude
finančne podieľať spolu s mestom Piešťany na projektovej dokumentácii
p. Malík – pripomenul povinnosť prolongácie členstva v kluboch (termín od 15.-31.12. ),
kluby budú musieť každého prolongovaného zaškrtnúť v príslušnej kolónke.
Kompletné informácie k prolongácii a manuál pre kluby bude zverejnený do
12.12.2018
- informoval o aktuálnom stave predloženia stanov jednotlivými OAZ
p. Korčok – navrhol schválenie odmien: pracovníkom sekretariátu SAZ vo výške ich
priemernej mesačnej mzdy, odmeny predsedom OAZ, generálnemu sekretárovi
nad rámec mesačnej odmeny za výkon funkcie riaditeľa EP vo vrhoch 2019
p. Kirnová – informovala o Obežníku EA – zmena súťažných pravidiel, zmena programu EOH
Minsk (zrušený trackathlon), zrušenie Rebríčka IAAF k plneniu limitov na MS (limity
budú známe v decembri).
24/3 VV SAZ ukladá písomne upozorniť p. Koniara na dodržiavanie atletických pravidiel počas
MMM
T.: 12.12.
Z.: p. Filo
U VII/24 VV SAZ schvaľuje návrh p. Pupiša o navýšenie financií na prípravu pre rok 2018 pre
vybraných reprezentantov tímu Tokyo 2020 podľa predloženého návrhu a ukladá zaslať
dotknutým reprezentantom k podpisu doplnenú zmluvu. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ
T.: 26.11.
Z.: Se-SAZ
U VII/24 VV SAZ schvaľuje koncoročné odmeny: *zamestnancom sekretariátu SAZ
a zmluvným pracovníkom SAZ vo výške ich priemernej mesačnej mzdy, *odmeny
predsedom OAZ, *prezidentovi SAZ, *generálnemu sekretárovi nad rámec mesačnej
odmeny aj odmenu za výkon funkcie riaditeľa EP vo vrhoch 2019 za mesiace november
2018 - marec 2019, * trénerovi p. Lopuchovskému – zodpovedného za štafety žien 4x400 m
na ME v Berlíne . ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.
K bodu č. 15 - Stretnutie so zástupcami atletických klubov SsAZ
p. Korčok privítal zástupcov klubov SsAZ a Slávie ŠG Trenčín, ktorí využili príležitosť
prerokovať aktuálne atletické témy na výjazdovom zasadnutí VV SAZ a vyzval ich vyjadriť sa
jednotlivým témam, koncepcii SAZ 2019, M SR mladších žiakov, vnímanie atletiky z pohľadu
klubov.
pp. Laurenčík, Martincová - informovali o práci Atletických klubov Spartak a Olympia
Považská Bystrica. Považujú za prínos fungovanie systému športových tried, ÚTM, prípraviek
ZPM a Detskej atletiky. Po troch rokoch zavedenia M SR ml. žiakov tieto nepovažujú za
očakávaný prínos, za rozumné považujú a podporujú princíp viacboja pre túto vekovú
kategóriu.
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p. Peťovský – využil príležitosť zasadnutia VV SAZ v Novej Dubnici a informoval o práci Slávia
ŠG Trenčín a úspechoch v poslednom období. Vyslovil názor k prerozdeľovaniu 15% na
mládež a poukázal na to, že niektoré kluby sú na základe kritéria vysokej členskej základne
zvýhodnené, pričom nemusia vynakladať financie na cestovanie na majstrovské podujatia.
p. Korčok – vysvetlil princíp získavania dotácií od MŠ VVaŠ SR, kde pridelenie financií je
v súlade s platným Zákonom o športe a kluby ako SŠG Trenčín majú pridelené ďalšie
prostriedky na mládež z 20% podielu. Zapájanie detí a mládeže do športových aktivít je
verejným záujmom nielen na Slovensku ale aj v EÚ.
pp. Račkovič, Hrbáček – zástupcovia ZTS Dubnica nad Váhom, informovali o plánovanej
rekonštrukcii štadióna a apelovali na prítomných členov VV SAZ aby sa pamätalo pri
prerozdelení financií aj na rekonštrukciu atletickej dráhy. ZTS Dubnica v roku 2019 oslavuje
70. výročie vzniku klubu a má záujem o usporiadanie M SR v atletike. Stavebné práce
prebiehajú vo vnútri štadióna a pre atletiku by mal byť štadión k dispozícii.
p. Asványi – informoval o uskutočnených rokovaniach, do slovenského športu malo ísť v roku
2019 na infraštruktúru 21 miliónov €, je to však politická záležitosť. Od 1.1.2019 by mal byť
zriadený post štátneho tajomníka pre šport, čo by malo mať pozitívny dopad na
prerozdelenie financií pre šport.
p. Korčok poďakoval za účasť prítomným zástupcom klubov a vyslovil prianie dobrej
vzájomnej spolupráce.
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutoční v 12.12.2018.
Zapísala: A. Kirnová

Overil: V. Gubrický, P. Korčok
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