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Zápisnica z 26. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 16.1.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi,  Pupiš, Mittermayer, Illéš, Lopuchovský , Filo, Gubrický,  
                  Mračnová, Malík,  Garaj, Matanin, Kirnová, Juck                                                   
Ospravedlnení: pp. Tóth, Kollárovič, Hanusová          
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z  
                      z MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2019  
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2018 a predbežný návrh rozpočtu SAZ  
                      na rok 2019  
                  4. Nominácia kandidáta SAZ do volieb do Rady EA                          
                  5. Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2019  
                  6. Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2019                                                                                                                                                               
                  7. Stav príprav M SR v hale, V 4, Elán mítingu a ďalších halových podujatí   
                  8. Informácia o prípravách významných podujatí - ETC Šamorín 2019 a PTS 2019                                                                                                                                                                                                                                                          
                  9. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2019                                                                 
                10. Informácia o prolongácii členskej základne k 01.01.2019 a k 15.01.2019  
                11. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                12.  Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                13. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok na úvod privítal prítomných na prvom zasadnutí VV SAZ v roku 2019 
a poprial všetkým prítomným veľa úspechov v práci aj v osobnom živote. V úvode informoval 
o výzve skupiny zástupcov klubov o stretnutie, nakoľko majú výhrady voči činnosti 
niektorých členov VV SAZ a smerovaní atletického hnutia na Slovensku. Boli doručené 2 listy, 
z toho jeden nepodpísaný.  Ako reakcia na listy bolo vyžiadané stanovisko od oficiálnych 
štatutárnych zástupcov niektorých klubov, v dvoch prípadoch sa zástupcovia klubov od listov 
dištancovali.  Predseda SsAZ p. Garaj sa dištancoval od anonymného listu.  
 
                                                                                          
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.:  13.2.2019                                             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.            
 24/3 VV SAZ ukladá upozorniť p. Koniara na dodržiavanie atletických pravidiel počas  
         MMM  v Košiciach  T.: 13.2.2019    Z.: Se-SAZ  
 
 VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 25. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu pp. Korčoka, Gubrického o uzatvorení Zmluvy 
o poskytnutí  príspevku uznanému športu v roku 2019 medzi MŠVVaŠ SR s SAZ. Príspevok pre 
atletiku je oproti roku 2018 vyšší a  garantuje sumu vo výške 2 806 153 €.  Prijímateľ je 
povinný rozdeliť príspevok tak, aby najmenej 15% príspevku použil na účel športu mládeže 
do 23 rokov na kluby v sume  420 923 €, najmenej 20% z príspevku na účel rozvoja 
talentovaných športovcov v sume 561 231 €, najmenej 25% z príspevku na účel športovej 
reprezentácie v sume 701 538 €, najviac do 15% na účel výdavkov na správu a prevádzku 
a 120 000 € na kapitálové výdavky (náčinie, vybavenie štadiónov, automobil ap.).   
Podiel príspevku je vyšší vďaka dosiahnutým výsledkom, aktivitám SAZ a zvýšenej členskej 
základni. Aj do budúcnosti je potrebné pokračovať v tomto trende. Avšak ďalšie navyšovanie 
príspevku z celkového balíka (tento rok 32 miliónov €) bude ťažšie, nakoľko sa narastá 
členská základňa aj v ďalších športoch.     
Ďalšie výzvy na dotácie F-2019-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.): 02 
Organizovanie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2019, 03 
Projekty školského športu, univerzitného športu a športu pre všetkých,  05 Finančné odmeny 
športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2018 a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky 
ich športovcov v roku 2018 a za celoživotnú prácu s mládežou,  06 Projekty pre popularizáciu 
pohybových aktivít detí, je potrebné predložiť do 15.2.2019. V Zmluve zatiaľ nie je pri delený 
príspevok na TOP tím SAZ, a štatutári SAZ pripomienkovali vypísané kritéria a absolvovali 
rokovania na ministerstve, nakoľko nezohľadňujú špecifiká atletických súťaží, ako aj výsledky 
IAAF Challenge a umiestnenia v niektorých halových disciplínach.    
 
U I/26 VV SAZ schvaľuje v zmysle výzvy MŠ VVaŠ SR F-2019-DOT01/ 05 na odmenu za 
celoživotnú prácu s mládežou trénera p. R. Roučka. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2018 a predbežný návrh 
rozpočtu SAZ na rok 2019 predložené  p. Gubrickým.    
Čerpanie rozpočtu SAZ 2018 bolo v súlade so schváleným rozpočtom a uzneseniami U I/24 
a I/25 o presunoch nedočerpaných financií.  Opakovala sa situácia neskorého predkladania 
podkladov k vyúčtovaniu od množstva prijímateľov dotácii. Pracovníčky SAZ pre ekonomiku 
v záujme ich spracovania pracovali aj počas vianočných sviatkov a dní pracovného pokoja  , 
aby mohli byť spracované všetky neskoro dodané vyúčtovania a posledné platby boli 
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odoslané 31.12. Štátne prostriedky tak boli zúčtované a do štátneho rozpočtu bolo vrátených 
nevyčerpaných 2 604,15 € z 15% pre mládež a na reprezentáciu nevyčerpaných 1 573,24 € 
z pridelených M. Peškovej za TOP tím. Zostatok na vlastnom účte bol  k 1 .1.2019 v sume 
121 691,81 €.  Je to  suma, ktorá slúži na preklenovacie obdobie, ako počiatočný stav na účte 
začiatkom roka.   
 
U II/26  VV SAZ berie na vedomie informáciu o  čerpaní rozpočtu SAZ za rok 2018 a schvaľuje 
do prijatia nového rozpočtu SAZ pre rok 2019 čerpanie finančných prostriedkov 
v jednotlivých položkách v zmysle Návrhu rozpočtu SAZ na rok 2019.  
ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.       
 
K bodu č. 4  
VV SAZ pozval p. Jucka a A. Kirnovú na zasadnutie VV SAZ aby mohli prezentovať svoje 
predstavy ohľadom kandidatúry do volieb do Rady EA. Obaja kandidáti: pp. Alfons Juck aj 
Anna Kirnová prezentovali svoje vízie a predstavy. VV SAZ konštatoval, že vyberal z dvoch 
kvalitných kandidátov, ktorí sa v atletike pohybujú štyri desaťročia a rozhodol v prospech p. 
Kirnovej, ktorá má viac skúsenosti s atletickou agendou zväzu a dokáže tlmočiť na 
európskom fóre reálne problémy atletiky. Z pozície  14 rokov vo funkcii generálnej 
sekretárky roky zastupovala slovenskú atletiku na medzinárodných kongresoch, významných 
podujatiach, podieľala sa významnou mierou na organizovaní vrcholných podujatí na 
Slovensku: MS v polmaratóne 1997, na troch EP v chôdzi v Dudinciach, na šiestich EP resp. 
ME družstiev v Banskej Bystrici, má dobré kontakty  a je v európskej  atletike zapísaná 
pozitívne.    
   
U III/26 VV SAZ hlasoval o kandidátovi SAZ do volieb do Rady EA na Kongrese v apríli 2019 
v Prahe. ZA  kandidatúru A. Kirnovej  hlasovalo 6 členov VV SAZ, ZA kandidatúru A. Jucka 
hlasoval 1 člen VV SAZ.  
  
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2019, ktorej súčasťou 
je prognóza nákladov na vrcholné podujatia a zoznam reprezentačných celkov pre rok 2019, 
predložené p. Pupišom. Zámer predložiť koncepciu skoršie sa nepodarilo z dôvodu meniacich 
sa podmienok a nominačných kritérií IAAF na MS, nedoručenie kvót atlétov a meškanie 
zverejnenia limitov na MEJ, ME U23, špecifické disciplíny na Európske hry – definitívne 
oznámenie disciplín až v decembri, a ap.     
Predložená Koncepcia pokračuje v osvedčených aktivitách z predchádzajúcich rokov: 
sústredenia a testovacie zrazy  po sekciách, spoločné sústredenie reprezentácie, 
nadštandardná podpora smerom k príprave na OH v Tokyu, zlepšovať podmienky a 
výkonnosť mládeže.   
Sezóna 2019 bude z hľadiska účasti na podujatiach EA a IAAF náročná po organizačnej aj 
finančnej stránke.   Cieľom bude zisk aspoň jednej medaily z vrcholných podujatí dospelých 
a v kategórii mládeže 2 x medaila a 4 x umiestnenie do 8. miesta.  
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p. Asványi – navrhol zvážiť, či je vhodná účasť SAZ na Svetových štafetách 1.5.2019 
v Jokohame.  
 
U IV/26 VV SAZ schvaľuje s pripomienkami predložený Návrh koncepcie reprezentácie SAZ 
v roku 2019. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
  
K bodu č. 6  
VV SAZ berie na vedomie  materiály predložené p. Illéšom: Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 
2019, Zoznam ZPM, TOP tím mládeže a rozdelenie do skupín A,B,C a Zoznam pretekárov 
kategórie starších žiakov v sledovaní SAZ. 
 
Oproti predchádzajúcej koncepcii mládeže  na návrh TKM SAZ sú navrhnuté úpravy – 
sprísnenie limitov do  ZPM, odmeny trénerov ZPM, zmena v bodovaní ÚTM v kategórii 
žiackej kategórie (bodovanie MSR do 16. miesta), sledovanie pretekárov v kategórii starších 
žiakov (materiálne zabezpečenie) bez finančnej podpory, ap.  
 
p. Malík -  pripomenul podmienku kvalifikačného stupňa trénerov v informačnom systéme.                                                                                                                                                                 
 
U V/26 VV SAZ schvaľuje s pripomienkami predložený Návrh koncepcie podpory 
mládežníckej atletiky v roku 2019. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
  
K bodu č. 7                   
VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav M SR v hale, V4 Elán mítingu  a ďalších 
halových podujatí sezóny 2019  predloženú p. Mittermayerom, Gubrickým.   
Prvé tohtoročné podujatie v hale sa uskutočnilo – M SR v chôdzi juniorov a staršieho žiactva 
v Banskej Bystrici. Ďalšie halové podujatia sú pripravené, kompletizujú sa zoznamy 
rozhodcov a funkcionárov na jednotlivé preteky. Na všetky podujatia v hale je k dispozícii 
technické vybavenie, časomiera zabezpečená zariadením ŠH s.r.o (novo zakúpená časomiera 
zn. OMEGA) a systémom Atletická kancelária.  Propozície sú uverejnené na webe SAZ. 
Najbližšie medzinárodné halové podujatia sú: míting  V4 dňa 26.1. a Elán míting 27.1., 
ktorého súčasťou sú   M SR v chôdzi mužov, žien a dorastu.   
 
p. Garaj – informoval, že SsAZ bude mať na svojich pretekoch zabezpečený prihláškový  
a výsledkový servis p. Hrbáčkom. 
 
VV SAZ v záujme efektívneho využitia funkčných časomerných zariadení a spolupráce 
navrhuje pozvať p. Hrbáčka  na februárové zasadnutie VV SAZ na prerokovanie tejto 
problematiky. Zároveň bude pozvaný  p. Blažej, aby mohol operatívne odpovedať na všetky 
nastolené otázky ohľadom  systému AK 2. 
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K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách významných podujatí - ETC Šamorín 2019 
a PTS 2019 predloženú pp. Korčokom, Asványim.                                                                                                                                                                                                                                                           
Priebežne sa uskutočňuje komunikácia s EA, organizačným výborom  a s x-bionics v Šamoríne 
ohľadom stanovenia definitívnych finančných podmienok, technického zabezpečenia 
rozcvičovacích plôch k EP vo vrhoch. Časť vrhačského náčinia bude zakúpená a časť 
zapožičaná. Postupne sa uskutočňujú kroky k popularizácii podujatia. 
 
K usporiadaniu P-T-S organizačný výbor zatiaľ nezasadal. Bude v podobnom zložení ako 
v predchádzajúcom ročníku a k EP vo vrhoch.  Bola podpísaná zmluva medzi SAZ a EA 
o usporiadaní podujatia.  
     
K bodu č. 9  
VV SAZ zobral na vedomie písomný aktualizovaný prehľad  záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2019, predložený p. Kirnovou. Najbližšie termíny: do 21.1. – Akreditácie na HME osôb 
mimo výpravy, do 29.1. – predbežné prihlášky na MS v polmaratóne, do 31.1. – širší menný 
zoznam  oprávnených atlétov štartovať na PEM klubov mužov a žien (členov klubu 
k 1.1.2019). Ďalšie záväzné termíny v písomnom dokumente.                                                                   
 
K bodu č. 10    
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne k 01.01.2019 
a k 15.01.2019 predloženú p. Gubrickým na základe podkladov matrikára SAZ p. Kompasa.  
V stanovenom termíne k 1.1.2019 bolo prolongovaných 134 klubov a 12 963 členov SAZ. 
Tento zoznam bude slúžiť aj ako podklad k Valnému zhromaždeniu SAZ. V náhradnom 
termíne k 15.1.2019 sa prolongovali ďalšie kluby, konečné číslo k tomuto termínu je 183 
klubov a 15 029 členov.     
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie  návrh novelizácie smerníc SAZ predložený p. Filom: 
*Smernicu SAZ 1/2019 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch  
(Pôvodná Smernica SAZ č. 4/2017) 
*Smernicu SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike.  
*Smernicu SAZ 3/2019 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo 
financovaných SAZ (Pôvodná  Smernica SAZ č. 10/2014) 
 
U VI/26 VV SAZ schvaľuje: Smernicu SAZ 1/2019 o slovenských rekordoch a najlepších 
slovenských výkonoch (Táto smernica nadobúda účinnosť 17.1.2019 a ruší Smernicu SAZ č. 
4/2017) a Smernicu SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike. (Táto Smernica nadobúda 
účinnosť 17.1.2019) ZA schválenie obidvoch smerníc  hlasovalo 7 členov VV SAZ.   
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Schvaľovanie Smernice SAZ 3/2019 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných 
alebo financovaných SAZ (pôvodná  Smernica SAZ č. 10/2014) sa prekladá na februárové 
zasadnutie VV SAZ.  
 
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým  o žiadosti  klubov, 
občianskych združení o registráciu v SAZ: Atletický klub mesta Tlmače (AK) a  Detská atletika 
Ilava (DETVAK) 
U VII/25 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov za členov  SAZ:  Atletický klub mesta Tlmače (AK) 
a  Detská atletika Ilava (DETVAK).   ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 13 – Rôzne                                   
p. Lopuchovský – poukázal na usporiadanie mládežníckych mítingov pre mládež, aby boli  
                               zaradené disciplíny rovnomerne (disciplíny dorieši KM SAZ s usporiadateľom)   
p. Mittermayer – predložil materiál spracovaný p. Kollarovičom, počty štartov na oblastných  
                                súťažiach v roku 2018: ZsAZ – 9844, SsAZ – 8285, VsAZ – 5207 a AZB - 2117  
                                štartov, ako podklad k prerozdeleniu financií na OAZ. Materiál bude  
                                dopracovaný a predložený na nasledujúcom VV SAZ.     
p. Gubrický – informoval o nedoriešenom probléme vymazania predchádzajúcej atletickej  
                        s.r.o z registra 
                      - požiadal predsedu SsAZ o predloženie  nových Stanov SsAZ, ktoré budú dodané 
                        po  zaregistrovaní na ministerstve vnútra. Jednou z podmienok je aby boli  
                        v súlade s platným Zákonom o športe a stanovami SAZ  
p. Korčok - informoval o úspešnej žiadosti na SOŠV o dodatočné doplatenie odmien za 

umiestnenie na OH pre atlétov, ktorí sa po diskvalifikácii iných športovcov za 
dopingové priestupky posunuli  v umiestnení  (Klocová, Hrašnová, Tóth) 

- informoval o plánovanom spoločnom seminári s p. Pukalovičom k bezpečnosti 
pri organizovaní atletických podujatí mimo dráhu.    

  
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  13.2.2019 v Bratislave.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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