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Zápisnica z 23. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 23.10.2018 na Štrbskom plese. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Pupiš, Gubrický, Filo, Illéš,  Mittermayer, Matanin, Lopuchovský, Tóth,   
                  Garaj, Kollarovič, Hanusová, Malík, Kirnová  
Ospravedlnení: Mračnová, Asványi           
 
Prezident SAZ p. P. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 23. zasadnutí VV SAZ na 
Štrbskom plese, kde sa v tomto týždni zároveň koná spoločné jesenné sústredenie 
reprezentácie SAZ.           
                                                           
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu a hospodárení SAZ v roku 2018 
                  3. Informácia o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže medzi    
                       SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ                         
                  4. Vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov v Györi, vyhodnotenie HNO 2018,                                                                               
                       plánované halové podujatia do konca roka – lavice 2018  
                  5. Informácia o stave príprav ETC Šamorín 2019                                                                           
                  6. Informácia o príprave slávnostného vyhlásenia ankety Atlét roka 2018                                                
                  7. Informácia o príprave MSR v cezpoľnom behu, o príprave halovej sezóny 
                       a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2019 
                  8. Informácia predsedov oblastných atletických zväzov o činnosti oblastí v roku  
                      2018 a o čerpaní rozpočtu za rok 2018   
                  9. Návrh novelizácie smernice o odmenách funkcionárov pretekov SAZ 
                10. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA                                                                  
                11. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ    
                12. 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 € bolo splnené. Uskutočnilo sa verejné 
obstarávanie a následne bude zakúpené vybavenie a náčinie v súlade so schváleným 
prerozdelením, vrátane zakúpenia osobného vozidla pre SAZ.      
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.: 30.10.2018     Z.: pp. Illéš, Pupiš    
U VI/22 – splnené  
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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    
 
VV SAZ schvaľuje zápisnicu z 22. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2 , 3 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu a hospodárení SAZ v roku 2018  
predloženú p. Gubrickým a informáciu o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport 
mládeže  medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ, predložené pp. Korčokom, Malíkom, 
Gubrickým. 
Aktuálny stav čerpania z celkového rozpočtu SAZ 2 750 077,97 € je  v sume 1 487 013, 80 €.   
Koncom mesiaca bude vykonaná revízia položiek čerpania, prípadne presuny jednotlivých 
položiek v záujme účelného využitia financií, čo zvyšuje náročnosť vyúčtovacieho procesu. Na 
budúci VV SAZ bude predložený návrh aktualizácie rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať reálny 
vývoj čerpania jednotlivých položiek.    Podrobné čerpanie rozpočtu bolo predložené 
v písomnej podobe. Naďalej platí aby všetky subjekty, ktoré obdržali od SAZ zálohu 
(športovci, kluby, oblasti, organizátori), túto v stanovenom čase zúčtovali.   
 
pp. Malík, Gubrický informovali o stave členskej základne mládeže ako bol zaslaný na MŠ 
VVaŠ, zdokumentované 3 štarty s preukázateľným výsledkom 9458 členov. Čerpanie 
účelových prostriedkov na mládež vo výške 15% z rozpočtu SAZ sa priebežne uskutočňuje,  
avšak kluboví manažéri často nereagujú na výzvy čerpania tejto položky. Z účelových 
prostriedkov v tejto kapitole zo sumy 343 144 € je zatiaľ vyčerpaných len 85 862,50 €, čo je 
len 25 %.          
  
p. Korčok doplnil informáciu k počtu členskej základne SAZ, kde sme zaznamenali jej nárast.  
Poukázal na fakt, že vo viacerých športových zväzoch bol zaznamenaný značný nárast a  
jednotlivé zväzy sa navzájom  konfrontujú. Do konca novembra budú známe podiely členskej 
základne  a stanovené nové výpočty váh popularity k dotáciám na rok 2019. Čo sa týka 
financií na investície na športovú infraštruktúru pre budúce obdobie, úspešný môže byť 
znovu futbal (národný futbalový štadión, projekty rekonštrukcia šatní), ale projekty 
pripravujú aj ďalšie športové zväzy (tenis, atletika, hádzaná, basketbal, džudo, ...). My tiež 
pracujeme na projektoch atletickej infraštruktúry, v štádiu štúdie sú aj rozpracované projekty 
komplexného športového areálu vrátane atletického štadióna v Bratislave – Petržalke 
i v Novom meste.  
 
K bodu č. 4  
VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie medzištátneho stretnutia žiakov Györ, vyhodnotenie  
HNO 2018, plánované halové podujatia do konca roka Zo školských lavíc do haly Elán 2018 -
predložené p. Illéšom.   
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Z podrobného písomného vyhodnotenia vedúceho výpravy p. M. Lúčku vyznieva celkovo 
kladné hodnotenie Medzištátneho stretnutie žiakov CRO-CZE-HUN-SLO-SVK, ktoré sa 
uskutočnilo 29.9. v Györi. Výprave SAZ sa  nepodarilo obhájiť vlaňajšiu 4. priečku a skončili na 
5. mieste ziskom 226 bodov pred Chorvátskom a Slovinskom. Jasnými víťazmi sa stalo 
družstvo Českej republiky ziskom 447 bodov pred  Maďarskom (426,5 b.) Viacerí slovenskí 
pretekári skončili na medailovom mieste s osobnými rekordmi. Vo svojej disciplíne zvíťazili  
dvaja slovenskí pretekári: Renáta Vodnyanszká (skok do diaľky 571 cm, vietor +4,1) a chodec 
Patrik Nemčok – chôdza 3000 m 13:10,54 a ich výkony boli vyhlásené za najhodnotnejšie 
z družstva SAZ.     
                                                                  
Vyhlasovateľom a vykonávateľom podujatia Hľadáme nových olympionikov 2018 bol SAZ, 
patrónmi podujatia šprintér Ján Volko a bežec Jozef Repčík. Poďakovanie patrí aj 
organizačnej pracovníčke Kataríne Martincovej.  Celková účasť bola 3398 žiakov zo 112 škôl.  
Finále HNO 2018 sa uskutočnilo 2.9. v Dubnici nad Váhom, príhovor mali pp. Illéš a Bendová. 
Usporiadať toto podujatie je v pláne aj v roku 2019 v spolupráci so Slovenskou asociáciou 
športu na školách, pripravia sa podklady k výzve MŠVVaŠ s  predpokladom finančného 
príspevku na organizačné zabezpečenie.  
 
V tomto roku sa uskutoční tradičné podujatie Zo školských lavíc do haly Elán. Bude to 6 
podujatí v dňoch: 24.10., 10.,14., 24.11.,  8. a 9.12. Vzhľadom na nárast členskej základne 
mládeže je zámer  poskytnúť možnosť viacerých štartov vekovej kategórii podľa roku 
narodenia po ročníkoch 1993 – 2003 a 2004 – 2008, s finančným príspevkom na organizačné 
zabezpečenie od MŠVVaŠ.   
 
VV SAZ zobral na vedomie písomnú správu „Vyhodnotenie YOG - Olympijských hier mládeže 
2018 v Buenos Aires“ spracovanú p. Bielikom.  Zo 6 člennej výpravy atlétov dosiahol 
najlepšie umiestnenie – celkovo 6. miesto Ľubomír Kubiš v chôdzi na 5 km. Oliver Murcko sa 
v prvom behu na 200 m umiestnil na 5. mieste, po druhom behu  napokon skončil celkovo na 
7. mieste v novom slovenskom rekorde dorastu výkonom 21,19.  Andrej Paulíny v behu na 1 
500 m skončil na 8. mieste, po započítaní výsledku  na 11. mieste v cezpoľnom behu skončil 
celkovo na 9. mieste.         
                          
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav ETC v Šamoríne 2019 predložené pp.  
Korčokom.  Organizačný výbor pracuje podľa harmonogramu v podobnom koncepte a 
zložení ako na ME v cezpoľnom behu 2017. Avšak EP vo vrhoch bude mať svoje špecifiká, 
požiadavky na rozcvičovacie plochy, ap. Dňa 16. – 17.11. sa v Šamoríne  uskutoční plánované 
pracovné stretnutie s koordinátormi,  zástupcami a delegátmi EA.   Sú pripravené podklady, 
spracovaný návrh časového rozpisu pretekov, zameraný štadión so sektormi so zámerom 
predložiť na pracovnom stretnutí  ucelený materiál na odsúhlasenie od EA. Rieši sa finálny 
návrh rozpočtu zo strany x-bionicsphere. Predbežné počty výprav a požiadavky na 
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ubytovanie  budú známe po 6.12., kedy je termín zaslania predbežných prihlášok. Naďalej sa 
aktívne  pracuje na získavaní financií mimo rozpočtu SAZ.   
 
p. Filo informoval o plánovanom špecializovanom školení pre rozhodcov vrhov k EP vo 
vrhoch, ktoré sa uskutočnia 18.11 v Martine a 24.11. v Trnave. Program školenia je 
uverejnený na webe SAZ.  
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave a organizačnom zabezpečení slávnostného 
vyhlásenia ankety Atlét roka 2018 predložené pp. Korčokom, Gubrickým. Podujatie sa 
uskutoční 13.11. v Bratislave v hoteli NH Gate One o 18,00 hod. Moderátormi budú „Junior“ 
a Stano Ščepán. 
V súvislosti so zaraďovaním do Siene slávy SAZ bol navrhnutý zámer ako postupovať do 
budúcnosti a bola navrhnutá Poradná  komisia v zložení: pp. Marián Šimo, Mária Mračnová, 
Marián Kalabus, tajomník p. Gabriel Bogdányi, ktorá navrhne kandidátov do Siene slávy 
k schváleniu Výkonným výborom SAZ.                                                   
  
U I/23 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia  vyhlásenia ankety Atlét roka 
2018 s tým, že v roku usporiadania ME U23 bude do ankety zaradená kategória juniorov do 
23 rokov, ak sa nekonajú ME U23 rokov, anketa bude v kategórii juniorov vo veku U 20.   
ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U II/23 VV SAZ schvaľuje zloženie Podpornej komisie SAZ pre zaraďovanie do Siene slávy SAZ:  
pp. Marián Šimo, Mária Mračnová, Marián Kalabus.  
ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
U III/23 VV SAZ schvaľuje zaradenie do siene slávy pri vyhlasovaní ankety Atlét roka 2018 
osobnosti SAZ:  

1. in memoriam p. František Pethe (tréner slovenských olympionikov),  
2. p. Libor Charfreitag ml. (za úspešnú atletickú kariéru - medailista z MS, ME) 
3. p. Ján Líška (má 90 rokov, žije v Prahe, tréner olympionika – J. Plachého, J. Odložila),   
4. p. Imrich Ozorák (jubileum 70 rokov, usporiadateľ, organizátor podujatí) 

ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave M SR v cezpoľnom behu 17.11. v 
Dudinciach, o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 
2019 predloženú p. Mittermayerom. Halová termínová listina 2019 je uverejnená na webe 
SAZ a po zasadnutí KM SAZ a ŠTK SAZ a doplnení budú v novembri zverejnené Atletické 
súťaže SAZ 2019 vrátane miesta podujatí M SR ak budú známi usporiadatelia. Zverejnená 
výzva pre záujemcov o usporiadanie M SR 2019 k termínu 22.10. nemala patričnú odozvu, 
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zatiaľ ani po osobnom oslovení niektorých klubov.  Problematikou M SR mladších žiakov sa 
bude zaoberať a navrhne riešenie KM SAZ.  
 
p. Malík pripomenul, že propozície pred uverejnením na web majú byť vopred schválené aby 
boli v súlade s pravidlami SAZ. 
 
p. Filo informoval, že pre halovú sezónu 2019 zatiaľ nie sú delegovaní rozhodcovia SAZ. 
  
p. M. Tóth informoval o plánovanom zasadnutí Komisie atlétov 24.10., kde bude predmetom 
rokovania aj termínová listina SAZ. Zároveň osobne venoval  prítomným členom a hosťom VV 
SAZ svoju knihu Odchýlka.          
                                                                            
K bodu č. 8   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predsedov oblastných atletických zväzov o činnosti 
oblastí v roku 2018 a o čerpaní rozpočtu za rok 2018:  
*za AZB p. Matanin (z pridelenej dotácie 13 649 € zatiaľ vyčerpaných 11 000 €, plánujú 
naďalej pokračovať v usporadúvaní podujatí ako doteraz – na dráhe aj v hale, chystajú nové 
projekty,  verí v zlepšenie spolupráce s STU),  
*za ZsAZ p. Illéš (informoval o množstve usporiadaných podujatí v oblasti, problémom je 
vybavenie štadiónov – v kritickom stave je štadión v Nových Zámkoch, 3 roky nevyužitý 
štadión v Nitre, v Skalici je problém s vrhačskými sektormi sú, v Novom Meste nad Váhom 
chýba rozhodcovské zázemie), 
*za SsAZ p. Garaj (v oblasti je zaregistrovaných 69 klubov, problém s nákladnou logistikou na 
podujatia, chýbajú štadióny, plánuje zriadiť Oblastné atletické centrum v záujme zlepšenia 
situácie),      
* VsAZ p. Hanusová ( ako novozvolená predsedníčka VsAZ 22.4.  musela čeliť množstvu 
nedoriešených vecí – problémy s rozčlenením kompetencií, potreba zvolať Valné 
zhromaždenie VsAZ, vytvorenie nových Stanov, skoordinovať členskú základňu, momentálne 
nemajú sídlo – pôvodné na Watsonovej nemôžu využívať).  
 
p. Korčok – zdôraznil potrebu koordinácie a spolupráce VsAZ s mestom Košice aj z hľadiska  
pridelenia usporiadania  EYOF Košiciam v roku 2021, ako aj potreby zabezpečenia atletickej 
infraštruktúry.     
 
K bodu č. 9  
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. Po prehodnotení pracovnej verzie bola doplnená 
o pripomienky. Predložená novelizácia by znamenala nárast finančných nákladov na 
usporiadanie podujatia o približne 30% a VV SAZ rozhodol posunúť schválenie tejto smernice 
na nasledujúce zasadnutie VV SAZ.    
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K bodu č. 10  
VV SAZ zobral na vedomie  písomný prehľad, doplnenú verziu záväzných termínov IAAF a EA 
na október – december 2018  predložené p. Kirnovou. 
 
Predchádzajúce termíny:  
28.09. Potvrdenie záujmu kandidovať na usporiadanie ME U 18 v roku 2022  - SAZ po zvážení  
            všetkých okolností rozhodol, že v súčasnosti nebude kandidovať  
30.09. Registrácia kvalifikovaných klubov na EA pre účasť v PEM klubov M,Ž v roku 2019 –  
            potvrdili záujem účasť: muži AS Stavbár Nitra a ženy VŠC Dukla Banská Bystrica    
 
Záväzné termíny na  október - december  2018:    
01.10. Termín doručenia prihlášky na obnovenie autorizácie zástupcu atlétov (IAAF Top 30, 
zatiaľ nedoručili požiadavku)  
08.10. Termín doručenia žiadosti SAZ o Podporný program EA 2019 – 2020 - splnené 
26.-28.10. IFAC (Medzinárodný trénerský festival v Šamoríne), podrobnosti na webe EA,  
             Registrácia na webe: ifac.athleticscoaches.en – podujatie bolo zrušené a bude  
             stanovený náhradný termín  v januári 2019  
26.10. V prípade záujmu spracovať formulár a nahlásiť kandidátku na IAAF ocenenie „Žena roka“   
30.10. Registrácia kvalifikovaných klubov do PEM juniorov   
31.10. Dlhodobé plánovanie - nahlásiť na EA záujem usporiadať: EP v chôdzi 2021, ME  
             v cezpoľnom behu 2022, v roku 2023 – HME, ME družstiev Super ligu, ME U23, ME U20  
31.10. Predložiť správu Olympijských atletických dividend za rok 2018, žiadosť na 2019   
01.11. Doručiť na EA štatistiku SAZ: najlepšie výkony a rekordy SR 2018, úplné výsledky  
            medzinárodných podujatí,  národných podujatí v kategórii dospelých, U23, U20, U 18   
08.11. Predbežné prihlášky na HME 2019 v Glasgowe 
15.11. Poslať na IAAF schválených zástupcov atlétov TOP 30  
16.11. Obhliadka mieste EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne za účasti pracovníkov EA 
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 
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým  o žiadosti  klubov 
o registráciu v SAZ:  Atletklub Bernoláčik pri ZŠ vo Vranove nad Topľou (ATLBE), Občianske 
združenie OZ Bzučo v Predajnej (BZUCO), Atletický oddiel Žilina (AOZIL),  AK pri KSŠ F. 
Fegyvernekiho v Šahách (AKFES) a Občianske združenie TABATA - Detská atletika Levoča 
(DALEV). 
U IV/23 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov uvedených v návrhu za členov  SAZ:  Atletklub 
Bernoláčik pri ZŠ vo Vranove nad Topľou (ATLBE), Občianske združenie OZ Bzučo v Predajnej 
(BZUCO), Atletický oddiel Žilina (AOZIL) a AK pri KSŠ F. Fegyvernekiho v Šahách (AKFES) 
a Občianske združenie TABATA – Detská atletika Levoča (DALEV).   
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 12 – Rôzne                 
                   
p. Kollarovič – sa vyjadril k sústredeniu v dňoch  15.-29.10. v Tatranskej Lomnici – 55 detí  
                          (finalisti HNO a kandidáti EYOF 2021) plus 12 trénerov,  ktoré bolo hodnotené   
                          pozitívne, avšak nevyhovovalo z hygienickej stránky, nedostatočné sociálne  
                          zariadenie, malý počet  WC, len 3 sprchy, do  budúcnosti je potrebné vybrať  
                          vhodnejšie zariadenie. 
p. Illéš – doplnil informáciu k sústredeniu mládeže,  ubytovanie a plná penzia za cenu 14 € na  
                osobu/deň sa nedá zabezpečiť v žiadnom inom zariadení, vyzdvihol účasť  J. Volka,  
                Bendovej, venovali sa aktivitám účastníkov 
            - informoval o služobnej ceste absolvovanej s P. Žňavom – site visit u usporiadateľa   
              ME juniorov 2019 v Boras/SWE – ubytovanie v hoteloch primerané, malý ale  
              novovybudovaný  štadión, predpoklad chladnejšieho počasia počas MEJ (18 – 20°C)      
            - navrhol prideliť odmeny úspešným pretekárom a trénerom za YOG   
p. Pupiš – stručne zhodnotil MMM a MSR v maratóne v Košiciach. Podujatie bolo tradične  
                  usporiadané na vysokej úrovni, vyzdvihol výkon T. Sahajdu aj V. Zrasťákovej,   
                  kompletnú správu dodá P. Kováč  
                - informoval o služobnej ceste, ktorú absolvoval s p. Spišiakom – obhliadka  
                  OH 2020 v Tokyu a MS 2019 v Dohe a s tým súvisiace nástrahy ( v Dohe nepriaznivé  
                  klimatické podmienky, vysoká teplota a vlhkosť vzduchu, znečistenie ovzdušia,  
                  časový program), plánuje s aklimatizačný pobyt pred MS aj OH                         
p. Korčok –  doplnil informáciu k MMM v Košiciach – podujatie vysoko hodnotené po každej 
                       stránke, z hľadiska dosiahnutých výkonov, organizačne aj spoločensky, bol   
                       zabezpečený televízny prenos, moderátori na mieste, vstupy počas pretekov 
                  - informoval o zámere SOV pokračovať v podpore talentov smerom k OH Tokyo  
                    2020, za SAZ budú podporovaní atléti Ľ. Kubiš a A. Paulíny, finančný príspevok na  
                    rok 2019 po 2400 €        
                  - informoval o ponuke EA aby SAZ kandidoval na usporiadanie ME družstiev  2019,  
                    vzhľadom na neakceptovateľnú cenu za ubytovanie v x-bionics SAZ nekandiduje   
p. Gubrický – informoval o príprave prolongácie členstva v SAZ, bude prebiehať v čase  
                        od 15. do 31.12., pripravuje sa s  programátormi, ochranná doba do 15.1.2019 
Malík – informoval o dlhodobom probléme Disciplinárnej komisie SAZ  - 2 jej členovia (pp.  
              Kočtúch, Štancel) sa nezapájajú do rozhodnutí DK SAZ  
p. Filo – informoval o množstve žiadosti o prestupy atlétov (prestupový termín je 15.-31.10.)   
 
U V/23 VV SAZ schvaľuje návrh  odmien pretekárom ( na prípravu)  a odmien ich osobným 
trénerom za účasť na YOG 2018: Ľ. Kubiš, O. Murcko po 1200 €, V. Foster 200 €, tréneri 
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odmeny brutto: Z. Medera, Š. Bielik po 1200 €, P. Slouka 700 €, K. Adlerová 550 €, P. Žňava 
a E. Hanuliaková po 350 €.  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ 
U VI/23 VV SAZ ukladá 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               T.:  21.11.                     Z.: pp. Matanin, Hanusová  
                  
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  20.11. v Novej Dubnici. 
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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