Zápisnica z 25. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 12.12.2018 v Banskej Bystrici.
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Illéš, Mittermayer, Tóth, Kollárovič, Malík,
Garaj, Matanin, Hanusová, Kirnová
Hostia k bodu programu č. 16: pp. R. Benčík, M. Adamec, Čillík, Tabak, Sokolíková, Lukáč
Ospravedlnení: pp. Lopuchovský, Filo, Mračnová
Prezident SAZ p. Korčok na úvod privítal prítomných členov na 25. výjazdovom zasadnutí VV
SAZ v Banskej Bystrici, ktoré je pokračovaním tradície umožniť klubom stretnúť sa s členmi
VV SAZ. Informoval o predchádzajúcej tlačovej konferencii k halovému mítingu
Banskobystrická latka 2019, pridelení usporiadania MS v atletike 2023 Budapešti a odovzdal
dar od SOV – zarámovaný obraz odznakov SOV za 25 rokov jeho existencie vyrobených
k jednotlivým OH, ZOH.
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
kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ
4. Vyhodnotenie EXCH 2018
5. Informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2018
6. Informácia o stave príprav ETC Šamorín 2019
7. Stav príprav halovej sezóny 2019
8. Rozsah pretekania v SAZ, Predbežná termínová listina 2019
9. Vyhodnotenie „Zo školských lavíc do haly Elán“
10. Informácia o prolongácii členskej základne 2018/2019
11. Návrh novelizácie smerníc SAZ – Registračný poriadok SAZ
12. Predbežný návrh Koncepcie mládeže pre rok 2019
13. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA
14. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ
15. Rôzne
16. Stretnutie so zástupcami atletických klubov
K bodu č. 1 - Kontrola úloh
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 nereaguje
na telefonáty
T.: 16.1.2019
Z.: p. Matanin
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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.
U I/24 a 24/1, U II/24, U VII/24 splnené
24/ 2 – termínová listina SAZ 2019, bod programu
24/3 VV SAZ ukladá upozorniť p. Koniara na dodržiavanie atletických pravidiel počas
MMM v Košiciach
T.: 16.1.2019
Z.: Se-SAZ
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 24. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.
K bodu č. 2 a 3
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu a hospodárení SAZ v roku 2018
a informáciu o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže medzi kluby SAZ
v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ, predložené p. Gubrickým, doplnené p. Malíkom. Bolo
konštatované, že veľa zúčtovateľov nedáva vyúčtovanie včas, pracovníci na dohodu
nepredkladajú načas požadované informácie a podklady k vyplateniu odmien. Sú prípady, že
nenahlásia zmeny ako podklad do sociálnej poisťovne, čím hrozí porušenie legislatívy,
respektíve nevyplatenie schválených odmien. V doručených podkladoch k vyúčtovaniu sa
opakovane objavujú neakceptovateľné doklady, s ktorými je potrebné zaoberať sa
opakovane, vyžadovať doplnenie, resp. nové doklady, čím sa násobí čas potrebný k
spracovaniu a hromadí sa agenda ku konečnému vyúčtovaniu. Na pracovníčky
ekonomického úseku sekretariátu SAZ je vytváraný neúmerný tlak a jedným z dôsledkov
tohto stresu je podanie výpovede pracovníčky SAZ pre mzdy.
Aj napriek urgenciám zo strany SAZ zatiaľ nevyčerpalo viacero klubov účelové prostriedky na
šport mládeže z položky štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ. Z účelových 15%
z rozpočtu zo sumy 343 144 € je zatiaľ nevyčerpaných 92 374,91 €. Do budúcnosti bude
potrebné prijať pracovníka na polovičný pracovný úväzok k tejto agende aby sa čo najviac
eliminovalo prípadné nedočerpanie finančných prostriedkov.
Prvoradou úlohou zostáva vyúčtovať do konca roka 2018 pridelené finančné prostriedky
v maximálne možnej miere.
p. Malík – potvrdil, že niektoré vyúčtovania sú v neakceptovateľnom stave a upozornil, že
oprávnené výdavky na trénerov môžu byť vynakladané len na tých, ktorí sú v informačnom
systéme ako športoví odborníci SAZ.
U I/25 VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ a splnomocňuje
prezidenta a generálneho sekretára SAZ k možnosti presunu financií v zmysle oprávnených
položiek aby sa v plnej miere zmysluplne využili do konca roka 2018.
ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.
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K bodu č. 4
VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu, ktoré sa konali 9.12.
v Tilburgu, predložené p. Pupišom na základe podkladov od p. P. Kováča, šéftrénera behov
mimo dráhu. Najlepšie umiestnenie – 47. miesto zo 70 štartujúcich dosiahla v kategórii U23
Veronika Zrastáková (Zuzana Durcová skončila na 69. , poslednom klasifikovanom mieste).
V kategórii junioriek U 20 dobehla 17 ročná Elena Dušková na 69. mieste z 88 štartujúcich
(Alexandra Zavadská 78. miesto) a v kategórii mužov Tibor Sahajda v konkurencii 88 bežcov
skončil na 79. mieste.
pp. Gubrický, Kirnová - doplnili informáciu po organizačnej stránke. V porovnaní ME
v cezpoľnom behu v Tilburgu s ME v Šamoríne 2017 vyznieva lepšie hodnotenie v prospech
podujatia v Šamoríne – úroveň stravy, ubytovania výprav, dostupnosť a ich presunu na
samotné preteky, služieb pre VIP, vyšší počet zúčastnených krajín, ap.
p. Asványi, Malík – poukázali na potrebu riešiť situáciu behov vrátane behov mimo dráhu.
Očakávajú od trénerskej komisie – sekcie behov a metodickej komisie
koncepčné riešenie.
K bodu č. 5
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v prestupovom období jeseň 2018
predloženú p. Malíkom na základe podkladov od p. Fila. Veľký počet žiadostí nebolo
prerokovaných, resp. schválených, nakoľko dotknutí pretekári nereagovali v súlade
s prestupovým poriadkom, viacero materských klubov vyjadrilo nesúhlas s prestupom.
Bolo podaných 231 žiadosti, z toho schválených 178, neschválených 13 a 40
neprerokovaných.
U II/25 VV SAZ schvaľuje prestupy v jesennom prestupovom období 2018 v predloženom
znení. ZA uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ.
K bodu č. 6
VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav EP vo vrhoch, ktorý sa uskutoční 9.-10.
marca 2019 v Šamoríne, predloženú pp. Korčokom, Asványim. Prípravy pokračujú v súlade
s harmonogramom. K termínu predbežných prihlášok bolo prihlásených rekordný počet 40
krajín a 343 pretekárov, čo je v porovnaní s EP v Leirii 2018 o 44 viac. V štádiu riešenia je
stanovenie definitívnych cien za ubytovanie v x-bionics a doriešenie rozcvičovacích plôch pri
x-bionics. Prenos z podujatia je plánovaný formou live streamu cez stránku EA a SAZ.
Počas ME v cezpoľnom behu sa uskutočnilo dvakrát stretnutie pp. Gubrického, Kirnovej
s pracovníkom EA p. Pereirom k otázkam zabezpečenia EP vo vrhoch v Šamoríne a bolo
prevzatých 20 ks viest EA pre oficiálnych fotografov podujatia, ostanú k dispozícii SAZ.
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K bodu č. 7
VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav halovej sezóny 2019 predloženú p.
Mittermayerom. Propozície na halové majstrovské podujatia 2019 boli spracované v súlade
s pripomienkami a uverejnené na webe SAZ. Propozície ďalších halových podujatí (5 kôl
projektu Jumperia, Banskobystrickej latky, Mítingy OH nádejí, Elán mítingu) budú
uverejnené v dohľadnej dobe.
p. Asványi - preložil úvahu o možnosti usporiadania M SR v hale pre kategóriu U 23 (čo je
zatiaľ vzhľadom na preplnenú termínovku pre rok 2019 nereálne)
p. Malík – poukázal na potrebu doriešenia M SR v hale mladšieho žiactva – technické riešenie
skoku do diaľky
K bodu č. 8
VV SAZ zobral na vedomie návrh rozsahu pretekania v SAZ a predbežnej Termínovej listiny
SAZ 2019 predložené p. Mittermayerom. Opätovne boli oslovení potencionálni
usporiadatelia jednotlivých M SR a Atletickej ligy. Boli prehodnotené a následne zmenené
termíny Atletickej ligy – tretie kolo bude 17.8., štvrté kolo 24.8. a Finále AL – 1.9.
p. M. Tóth – informoval, že termíny letnej sezóny boli prerokované na zasadnutí Komisie
atlétov SAZ a neboli pripomienky k predloženej termínovej listine 2019.
Zároveň informoval, že členom Komisie atlétov SAZ predložil návrh Štatútu reprezentanta.
Konštatoval, že k návrhu neboli vznesené závažné pripomienky . Návrh Štatútu bude na
programe rokovania VV SAZ v januári 2019.
p. Asványi – informoval o liste AK Spartak Dubnica nad Váhom, v ktorom žiadajú o pridelenie
usporiadania MSR dospelých, ktoré majú byť súčasťou osláv 75. výročia
založenia atletického klubu
U III/25 VV SAZ schvaľuje Termínovú listinu SAZ 2019 a rozsah pretekania sa pre rok 2019.
ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu č. 9
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie „Zo školských lavíc do haly Elán“ predložené p.
Illéšom. V hale Elán sa uskutočnilo všetkých 6 plánovaných kôl: 24.10., 10.11, 14.11., 24.11,
8.12. a 9.12. s vysokým počtom zúčastnených pretekárov. Z organizačného hľadiska, po
technickej stránke, vybavenia haly, časového programu, účasti pretekárov bolo celé
podujatie hodnotené pozitívne. Na základe požiadavky bol zaradený do programu aj vrh
guľou. Atlét Matuščák dosiahol rekord SR v behu na 60 m. Bola zaznamenaná nízka účasť
v behoch nad 500 m. S usporiadaním tohto podujatia sa plánuje aj v roku 2019.

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ / SLOVAK ATHLETIC FEDERATION
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic • tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk •
www.atletikasvk.sk

p. Gubrický – pripomienkoval položku rozpočtu na ubytovanie - výpravy mohli byť ubytované
vo finančne menej náročnom zariadení. Do budúcnosti je potrebné vždy vopred
koordinovať náklady podujatia so sekretariátom SAZ
p. Asványi – vyzdvihol aktivity p. Ozoráka, ktorý zohral kľúčovú rolu so zabezpečením celého
podujatia (organizácia, rozhodcovia, doprava, ubytovanie)
p. Korčok – súhlasil s pripomienkami, prínosom p. Ozoráka za aktivity so zabezpečením tejto
tradičnej súťaže a ocenil dôslednosť p. Gubrického s kontrolou dodržiavania
rozpočtu
K bodu č. 10
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne 2018/2019 predložené
pp. Gubrickým, Malíkom. Jedným z rozdielov oproti minulému roku je, že materský klub
musí prolongovať každého člena do 31.12.2018. Ak ho neprolonguje v tomto termíne,
nestáva sa členom SAZ. Možný opravný prostriedok bude do 15.1.2019. Podrobnosti sú
uvedené v registračnom poriadku a v pokynoch pre Prolongáciu 2019, ktoré boli zaslané
všetkým klubom SAZ uverejnené na webe SAZ.
K bodu č. 11
VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie smerníc SAZ predložený p. Filom:
Smernicu SAZ 11/2018 – Registračný poriadok SAZ, Smernicu SAZ 12/2018 – Hosťovací
poriadok SAZ, Smernicu SAZ 13/2018 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských
výkonoch a návrh Smernice SAZ 2019 – Štatút reprezentanta v atletike.
U IV/25 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 11/2018 – Registračný poriadok SAZ. Táto smernica
nadobúda účinnosť 13.12.2018 a ruší Smernicu SAZ 1/2018. ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.
U V/25 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 12/2018 – Hosťovací poriadok SAZ. Táto smernica
nadobúda účinnosť 13.12.2018 a ruší Smernicu SAZ 5/2018. ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.
Ďalšie 2 predložené smernice budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.
K bodu č. 12
VV SAZ zobral na vedomie predložené dokumenty p. Illéšom:
*Koncepcie mládeže pre rok 2019
*Správa reprezentačného trénera mládeže U 16 p. Mareka Lúčku
*Návrh pre oblastné atletické zväzy na organizovanie súťaží mladších a najmladších žiakov
pre rok 2019
Návrh Koncepcie mládeže pre rok 2019 obsahuje pravidlá rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2019
s viacerými úpravami oproti predchádzajúcej verzii, úprava limitov pre zaradenie do
jednotlivých útvarov, princíp prideľovania financií ap. Predložený návrh bude predmetom
ďalšieho prerokovania a po doplnení prípadných pripomienok bude predložený k schváleniu
berúc do úvahy možnosti rozpočtu SAZ pre rok 2019.
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V správe reprezentačného trénera mládeže U 16 p. Lúčka zhodnotil aktivity od jeho nástupu
do funkcie od začiatku roka 2018 a načrtol možnosti pre chod reprezentácie v tejto kategórii,
ktoré budú súčasťou Koncepcie mládeže pre rok 2019.
Návrh pre oblastné atletické zväzy na organizáciu súťaží mladších a najmladších žiakov pre
rok 2019 má charakter odporučenia (Najmladší žiaci by mali 3- boj plus 4x 60 m a mladší žiaci
4-boj a 4x60 m).
K bodu č. 13
VV SAZ zobral na vedomie plnenie záväzných termínov IAAF a EA na november, december
2018 a doplnenú verziu záväzných termínov EA a IAAF na rok 2019 predložené p. Kirnovou.
Plnenie záväzných termínov v novembri - decembri 2018:
15.11. Poslať na IAAF schválených zástupcov atlétov TOP 30 (požiadali p. Fedjušinová,
zastupuje M. Hrašnovú a p. Zapala – zastupuje M. Lomnického), splnené
29.11. Záverečné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 2018 v Tilburgu – splnené
06.12. Predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 2019 v Šamoríne – splnené
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. 14
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým o žiadosti klubov
o registráciu v SAZ: ŠK Jablonica (SKJAB) a RZ pri ZŠ Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach
(ZSSST)
U VI/25 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov za členov SAZ: ŠK Jablonica (SKJAB) a RZ pri ZŠ
štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach (ZSSST). ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.
K bodu č. 15 – Rôzne
p. Hanusová – poďakovala za odmenu za prácu vo funkcii predsedníčky VsAZ
- informovala o kontakte s p. Šulekom ohľadne EYOF 2021 v Košiciach
- informovala o rozhodnutí IAAF, EA a zaradení rozhodcov chôdze na panel IAAF,
EA, v ktorom nie je zaradená aj napriek zloženiu skúšok a pridelenom certifikáte
p. Malík – pripomenul úlohu spracovať fakturáciu na kluby za rok 2018 (registrácia, prestupy)
p. Garaj – požiadal informáciu o celkovej sume prerozdelenej na infraštruktúru
- informoval o nemožnosti usporiadať atletické podujatia na štadióne v Lučenci,
hrozba úrazu, poškodenie zdravia
p. Gubrický – informoval o financiách pridelených na dovybavenie štadiónov/infraštruktúra,
okrem prerozdelených 100 000 € na kapitálové výdavky sú aj ďalšie položky do
sumy 1 700 € na vybavenie štadiónov
- informoval o rezervácii sústredenia reprezentácie v hoteli FIS v roku 2019 pre
120 osôb s nástupom od nedele 20.10., ukončenie v sobotu 26.10.
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- informoval o ponuke predĺženia spolupráce s Rádiom šport – relácii o atletike, za
poplatok 120 € mesačne
- informoval o žiadosti ŠG Nitra o finančný príspevok 1 500 € na vydanie
publikácie 100 rokov atletiky v Nitre (celkové náklady 6 000 €), spracoval p.
Čutrík
p. Asványi – pripomenul potrebu doriešenia meracích prác počas podujatí, samostatná
komisia by mala koordinovať súťaže, zariadenie v hale je k dispozícii
p. Kollárovič – informoval o záujme staronového primátora mesta Bardejov o vybudovanie
atletického štadióna
p. Malík – informoval o 3-dňovom školení kontrolórov národných športových zväzov
p. Pupiš – navrhol schváliť limity na MS v štafetách v behu na 4x400 m (zatiaľ odložené na
januárové zasadnutie VV SAZ)
- navrhol zaslať na všetky kluby výtlačok časopisu Slovenská Atletika - decembrové
vydanie zadarmo
p. Kirnová – informovala o rozhodnutiach Rady IAAF: * Schválený proces výberu
usporiadateľských krajín vrcholných podujatí platný od 1.1.2019 * V reakcii na
množstvo diskvalifikácií na HMS v Birminghame na základe pravidla č.163 (vyšliapnutie
z dráhy) sa riešila jeho úprava, avšak pre sezónu 2019 pravidlo ostáva nezmenené * Bola
schválená zmena pravidiel č. 251 a 252 - zjednotenie pravidiel horských a trailových behov
a jednotnom prístupe k ním, platné od 1.1.2019 * Bolo upravené pravidlo č. 170.10, podľa
ktorého budú môcť byť pre štafetu až 4 náhradníci, platné pre všetky svetové série a na OH
*Rada IAAF schválila nové pravidlo IAAF „o manipulácii so športovými súťažami“
s účinnosťou od 1.1.2019. Podľa tohto pravidla sa budú riešiť jeho porušenia na dôkaznej
a procesnej úrovni rovnako ako u ostatných pravidiel Etického kódexu (Integrity Code of
Conduct) * Boli schválené limity pre svetové štafety v Jokohame (11. a 12.5.), cieľové číslo je
24. Pre 4x100 je to 39,10 a 44,20, pre 4x400 m 3:05,00 a 3:34,70 * Bol upravený program na
MSJ v Nairobi 2020 (doplnená zmiešaná štafeta, vyradených 10 000 m, pobeží sa len 3000 m
a 5000 m u juniorov aj junioriek * Bola zavedená Gundersonová metóda pre záverečnú
disciplínu viacbojov – atléti dobehnú do cieľa podľa svojho konečného poradia *Súťažné
oddelenie IAAF bolo poverené vytvorením konečného návrhu časového programu na OH
v Tokiu 2020 vrátane behov na ceste aj 50 km v chôdzi žien * Rebríčky IAAF budú na webe
IAAF priebežne uverejňované od 1.1.2019, zatiaľ ako orientačný nástroj, ktorý nebude mať
vplyv na nomináciu na MS v Dohe. V prípade schválenia na Rade IAAF v marci 2019 budú
základným princípom na kvalifikáciu na OH v Tokyu 2020.
U VII/25 VV SAZ schvaľuje príspevok 500 € na vydanie publikácie 100 rokov atletiky v Nitre
ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ
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K bodu č. 16 - Stretnutie so zástupcami atletických klubov SsAZ
p. Korčok privítal zástupcov klubov SsAZ, zástupcu mesta Banská Bystrica, ktorí využili
príležitosť prerokovať aktuálne atletické témy na výjazdovom zasadnutí VV SAZ a vyzval ich
vyjadriť sa jednotlivým témam, vnímaniu atletiky z ich pohľadu.
p. R. Benčík – poďakoval za možnosť zúčastniť sa zasadnutia VV SAZ a vyjadril potešenie, že
Vláda SR z kapitoly Ministerstva obrany SR schválila 12,7 milióna € na rekonštrukciu štadióna
na Štiavničkách. Po oficiálnom oznámení za tak môže začať proces verejného obstarávania.
Predpokladá sa postupná rekonštrukcia začiatkom roka 2019 a je predpoklad, že v prvej fáze
rekonštrukcie bude možné na štadióne trénovať.
p. Adamec - prednosta mesta Banská Bystrica aj ako zástupca mesta vo futbalovom MŠK
Dukla sa pozitívne vyjadril ohľadom vzájomnej spolupráce s mestom v prospech atletiky.
Mesto vyčlenilo príspevok na Banskobystrickú latku 2019 v sume 8 000 €, ďalších 110 000 €
na odstránenie stožiarov na štadióne. Mesto zrekonštruovalo ďalšie školské štadióny
a vytvorilo atletické dráhy s umelým povrchom: pri ZŠ na Radvani (príspevok 290 000 €) a pri
ZŠ J.G. Tajovského v Podlaviciach (200 000 €), ktoré sú prístupné verejnosti.
p. Čillík – poďakoval za možnosť využívať školské štadióny pre atletické prípravky. Zároveň
pripomenul stiesnené priestory v krytej hale, ktoré sú využívané nielen pre atletiku.
Informoval o školení pre trénerov v Banskej Bystrici, projekt „Mládežnícka atletika“. Vhodné
by bolo otestovať 20 najlepších, zabezpečiť 2 ročné sledovanie a najtalentovanejším v 15-ich
rokoch poskytnúť podmienky pokračovať v atletike.
p. Sokolíková – informovala, že pôvodný zámer vybudovať štadión vo Zvolene so 400 m
oválom sa nepodarilo, namiesto toho je len 200 m a 300 m tartanová dráha. Konštatovala, že
prenájmy pre atletiku vo Zvolene sú likvidačné.
p. Korčok – poďakoval zúčastneným za doterajšiu spoluprácu, zástupcom mesta za podporu
atletike a vyjadril presvedčenie, že po rekonštrukcii štadióna bude VŠC Dukla Banská Bystrica
usporiadateľom atletických podujatí nielen domácich ale spolu so SAZ aj významných
medzinárodných.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční v 16.1.2019.
Zapísala: A. Kirnová

Overil: V. Gubrický, P. Korčok
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