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Zápisnica z 28. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 20.3.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi,  Pupiš, Mittermayer, Illéš, Lopuchovský , Filo, Gubrický,  
                  Kollárovič, Hanusová, Malík, Garaj, Matanin, Kirnová                                                      
Ospravedlnení: pp. Tóth, Mračnová       
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, o hospodárení SAZ a Slovenská atletika s.r.o 
                      a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2019  
                  3. Vyhodnotenie HME Glasgow 2019                           
                  4. Vyhodnotenie Európskeho pohára vo vrhoch v Šamoríne 2019   
                  5. Vyhodnotenie H MSR všetkých kategórií   
                  6. Stav príprav Dudinskej päťdesiatky 2019                                                                                                                                             
                  7. Príprava a návrh programu VZ SAZ 2019    
                  8. Informácia o projekte HNO 2019                                                                                                                                                                                                                                                          
                  9. Informácia o príprave seminára mládežníckych trénerov   
                10. Prestupy jar 2019  
                11. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                12. Informácia o príprave významného podujatia P-T-S 2019  
                13. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2019                                                                 
                14.  Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                15. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok privítal prítomných na 28. zasadnutí VV SAZ, ktoré sa koná po prvom 
vrcholnom podujatí EA – HME v Glasgowe, ktoré boli pre SAZ veľmi úspešné. Zároveň 
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení Európskeho pohára vo 
vrhoch v Šamoríne, ktorý mal pozitívny ohlas od všetkých zúčastnených krajín aj od EA.  
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
   
U I/27 – splnené čiastočne, podrobnosti v bode rokovania 2.    
27/1 -  splnené, návrh Súťažného poriadku bežeckej ligy SAZ bol predložený pp. Mataninom,   
Mittermayerom 
U II/27 – trvá, VVSAZ po zapracovaní pripomienok k návrhu Štruktúry súťaží SAZ a Atletickej 
ligy SAZ 2019, ukladá predložiť k schváleniu na VZ SAZ 2019   
    T.: 28.4.2019    Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer   
27/2 – trvá, VV SAZ po predložení podkladov na zasadnutí VV SAZ rozhodne o ďalšom 
postupe a o prerozdelení zabezpečenia podujatí a využívaní služieb (pozn.: prerozdelenie 
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podujatí je podmienené preukázaním plnej pripravenosti splniť všetky podmienky 
a požiadavky na technické zabezpečenie majstrovských a iných podujatí SAZ)  
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 27. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie predložené sumárne hospodárske výsledky a ekonomické 
ukazovatele Slovenského atletického zväzu a Slovenskej atletiky s.r.o.  za rok 2018  
a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2019 p. Gubrickým.    
Predbežný rozpočet SAZ na rok 2019 je  totožný s verziou z februárového zasadnutia VV SAZ, 
nakoľko zmluva s MŠ VVaŠ SR nebola zatiaľ doplňovaná. Definitívna verzia rozpočtu SAZ 
2019 bude predložená na aprílovom zasadnutí VV SAZ a následne  predložená k schváleniu 
VZ SAZ 2019.  
 
p. Korčok – informoval, že sa podarilo podpísať v histórii SAZ zatiaľ najlepšiu zmluvu 
s generálnym partnerom Tipos v sume 150 000 €, najmä vďaka rokovaniam p. Asványiho 
a dobrému kreditu SAZ. Pokračuje spolupráca aj s ďalšími partnermi ako je Adidas, ap. SAZ 
vyvíja aktivity so športovým hnutím aj smerom k rozvoju infraštruktúry – zisťuje sa záujem 
o výstavbu, rekonštrukciu štadiónov, zatiaľ avizovalo záujem 23 miest. Snahou je, aby mesto 
garantovalo minimálne 40% spoluúčasť pri výstavbe štadiónov. Je reálnou hrozbou, že sa 
neuskutoční EYOF 2021 v Košiciach. 
 
p. Kollárovič – informoval o výsledku rokovania Komisie  OAZ a o návrhu prerozdelenia 
dotácii podľa odsúhlasených kritérií  na činnosť OAZ: AZB 13 062 €, ZsAZ 34 552 €, SsAZ 
30 974 €, VsAZ 21 412 na rok 2019.    
 
U I/28 VV SAZ schvaľuje prerozdelenie dotácii na činnosť OAZ v sumách ako boli predložené. 
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
U II/28 VV SAZ berie na vedomie predložené hospodárenie Slovenského atletického zväzu a 
Slovenská atletika s.r.o. za rok 2018. VV SAZ ukladá podať daňové priznanie SA  s.r.o. a SAZ 
za rok 2018 v zmysle  predložených materiálov.        Z.: Se-SAZ, p. Gubrický   
ZA uvedené uznesenie hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie HME v Glasgowe 2019 predložené pp. Korčokom a 
Pupišom. Predpokladala sa početnejšia výprava atlétov so splneným limitom. Napokon bolo 
nominovaných 6 atlétov so splneným limitom a 3 akceptovaní od EA, ktorí sa k limitu 
priblížili.    
Stanovené ciele výpravy SAZ boli v plnej miere splnené zásluhou J. Volka víťazstvom v behu 
na 60 m, ktorý sa vzhľadom na problémy so svalom a riziku zranenia rozhodoval či pobeží 
v nasledujúcom behu, pričom sa v každom výkonnostne zlepšoval aby napokon potvrdil 
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formu a stal sa majstrom Európy výkonom 6,60 v štartovom poli 46 pretekárov.  Vyzdvihnúť 
treba aj vynikajúce 6. miesto T. Veszelku v trojskoku (štartovalo 18 pretekárov) výkonom 
16,35 (v kvalifikácii osobný rekord 16,78), vyrovnaný výkon podal v skoku do výšky výkonom 
225 cm M. Bubeník, celkovo 10 z 19 štartujúcich. Štandardný výkon  podali S. Lajčákova (60 
m prek.), Š. Bujna a M. Weigertová (60 m). Za očakávaniami zaostali  A. Štuková, I. Putalová 
a L. Beer.   V celkovom hodnotení krajín podľa zisku medailí sa Slovensko umiestnilo na 
delenom 11. – 15. mieste spolu Cyprom, Švajčiarskom, Azerbajdžanom a Bulharskom. Získať 
zlatú medailu sa nepodarilo ani takým silným atletickým krajinám ako Nemecko, Francúzsko, 
Česká republika, Maďarsko,  Turecko. V bodovom hodnotení sa Slovensko umiestnilo na 22. 
priečke spolu s Írskom a Litvou.  
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Európskeho pohára vo vrhoch 2019 v  Šamoríne  
predložené pp. Korčokom, Pupišom.    
Cieľom SAZ bolo 2 x umiestnenie do 8. miesta, prípadne zisk medaily. M. Lomnický napokon 
skončil na 4. mieste v hode kladivom výkonom 76,01 m, čo nestačilo na medailové 
umiestnenie, avšak splnil limit na MS. Príjemným prekvapením bol aj výkon 73,86 m M. 
Slezáka a celkovo 6. miesto v hode oštepom, viacerí pretekári dosiahli sezónne resp. osobné 
maximum.  
Podujatia sa zúčastnil rekordný počet 322 pretekárov z 37 krajín, a boli dosiahnuté 4 svetové 
a 4 európske výkony roka.  
Po organizačnej stránke bolo podujatie zorganizované na vynikajúcej úrovni, rozhodovalo 62 
erudovaných rozhodcov a množstvo dobrovoľníkov. Podujatie bolo vysoko pozitívne 
hodnotené od jednotlivých výprav aj delegátom EA p. Varhaníkom, ktorý kvitoval, že SAZ má 
jednak úspechy na vrcholných podujatiach a zároveň vie usporiadať významné podujatia EA 
na vysokej úrovni. Počas podujatia boli vyvinuté aktivity  v rámci diplomacie 
k nadchádzajúcim voľbám do Rady EA a kandidátky za SAZ p. A. Kirnovej v nadväznosti na 
diplomatické aktivity počas HME v Glasgowe.  
 
p. Asványi – vyslovil nespokojnosť s výkonnosťou niektorých pretekárov, od ktorých sa 
očakával zodpovednejší prístup aby  podriadili svoju prípravu a podali v domácom prostredí 
primeraný výkon        
   
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie písomné  Vyhodnotenie H MSR všetkých kategórii  predložené pp. 
Pupišom a Illéšom (na základe podkladov od šéftrénerov mládeže pp. Laurenčíka, Lučku).  
H MSR dospelých 16.-17.2. -  podujatie bolo po organizačnej a technickej stránke na veľmi 
dobrej úrovni. Pozitívom bolo aj zabezpečenie veľkoplošnej obrazovky, bezproblémoví 
rozhodcovia, dodržaný časový harmonogram. Vrcholom podujatia bol beh mužov na 60 m, 
s účasťou J. Volka s víťazným časom 6,62 pred Š. Bujnom 6,77 a T. Matuščákom 6,83, šprinty 
zaznamenali oproti vlaňajšku progres. Atraktívnou disciplínou bol aj beh na 3000 m súbojom 
Urbana, Bubeníka a Kováča. Viaceré disciplíny boli poznačené neúčasťou z dôvodu zranenia 



 
 
 

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 

pretekárov, vypustenia halovej sezóny. Najnižší počet pretekárov  v trojskoku mužov a žien – 
po 4 pretekári.      
 
H MSR mladšieho žiactva 23.2. – podujatie vo forme päťboja.  Zúčastnilo sa ho 44 dievčat 
a 24 chlapcov. Zvíťazila E. Bendová ziskom 3056 b. (Naša atletika) s náskokom 182 bodov 
pred N. Bielikovou (MŠK Žiar n. Hronom) a V. Trgovou 2657 b. (Naša atletika).  V kategórii 
žiakov zvíťazil O. Vrábeľ (1.Atletický klub Humenné) ziskom 2695 b. pred M. Varhaníkom 
(Slávia ŠG Trenčín) 2546 b. a T. Kancírom (ŠŠK Bardejov) 2023 b.  
H MSR dorastu 24.2. – zúčastnilo sa 581 pretekárov medaily si rozdelilo 20 klubov. 
Najúspešnejšími pretekármi sa stali V. Forster a O. Hrudkay. Po halovej sezóne je už 6 
limitárov na EYOF: A. Ragasová, M. Haborák ml., L. Palinderová, A. Švecová, V. Forster, K. 
Kišková.     
H MSR staršieho žiactva 2.3. – na podujatí boli prekonané 2 slovenské rekordy: A. 
Garguláková (AK mesta Zvolen) v behu na 2000 m časom 6:56,02 a T. Grajcarík v behu na 300 
m časom 36,82, viacerí sa k slovenským rekordom priblížili a sú prísľubom do budúcnosti.      
H MSR juniorov a junioriek 3.3. – sa konali po prvýkrát samostatne bez veteránskej 
kategórie. Po zisku titulu v behu na 60 m prek. časom 8,04 s M. Baluch (AŠK Slávia Spišská 
Nová Ves) vo vloženom preteku prekonal 30-ročný rekord tejto vekovej kategórie (J. Broďáni 
8,02) výkonom 7,98. Najúspešnejšími pretekármi H MSR J so ziskom 3 titulov sa stali M. 
Baluch (200 m, 60 m prek, 4x200 m) a V. Foster (60 m, 200 m, 4x200 m), po 2 tituly si 
vybojovali A. Hriň (skok do diaľky, trojskok) a S. Kaliašová (skok do diaľky, trojskok).      
H MSR vo viacboji 16.-17.3. -  úroveň podujatia nepriaznivo ovplyvnila nízka účasť aj 
výkonnosť pretekárov, predovšetkým v kategórii mužov, juniorov a neúčasť žien.     
Podrobné písomné vyhodnotenie jednotlivých H MSR je na webe SAZ.  
 
p. Matanin – informoval o incidente s trénerom počas pretekov, ktorý podá na Disciplinárne 
konanie  
pp. Filo, Mittermayer – pozitívne hodnotili priebeh a organizačné zabezpečenie halovej 
sezóny 2019 aj z hľadiska výkonu rozhodcov a riaditeľov podujatí (pp. T. Benko, M.A. Drozda) 
p. Filo – informoval o uskutočnenom seminári rozhodcov – štartérov   
p. Gubrický – poukázal na nízky počet pretekárov na viacbojoch a vynaložené finančné 
prostriedky, zvážiť formu usporiadania HM SR vo viacbojoch.  
Zároveň vysoko hodnotil technické zabezpečenie všetkých HMSR a bezproblémové 
fungovanie časomiery a ukazovateľov počas všetkých podujatí. 
 
K bodu č. 6  
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stav príprav Dudinskej päťdesiatky 2019  predloženú 
p. Korčokom. V predchádzajúci deň sa konala tlačová beseda k tomuto podujatiu. Zatiaľ je 
prihlásených 218 chodcov z 29 krajín. Je to podujatie so štatútom EA Permit Míting v chôdzi, 
na ktorom je možné plniť limity na MS. Súčasťou Dudinskej 50 sú aj národné majstrovstvá 
v chôdzi na 50 km mužov a žien Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Poľska, Srbska 
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a Slovenska. Sklamaním je avízovaná minimálna účasť slovenských chodcov a hrozí 
neudelenie majstrovských titulov. Všetci členovia VV SAZ sú vítaní na podujatie ako čestní 
hostia.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
K bodu č. 7                   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu príprave a návrhu programu VZ SAZ 2019 predloženú 
p. Korčokom, Gubrickým.  VZ SAZ sa uskutoční 28.4.2019 v Banskej Bystrici o 10,00, 
prezentácia bude od 9,15 do 9,50. Počet delegátov s právom hlasovať je 86. Bol predložený 
návrh Programu a Rokovacieho poriadku VZ SAZ.   
 
p. Hanusová – poslala na vedomie členom VV SAZ Zápis z VZ VsAZ 2.2.2019 a Stanovy VsAZ 
odsúhlasené na VZ VsAZ zaslané k registrácii na MS SR 
p. Malík - pripomenul povinnosť aktualizácie Stanov OAZ v súlade so Stanovami SAZ aj 
z hľadiska uznášaniaschopnosti na VZ SAZ.  
p. Matanin – informoval o termíne zasadnutia VZ AZB, ktoré sa uskutoční  9.4.2019    
 
28/1  VV SAZ ukladá nahlásiť delegátov za OAZ a za kluby  na VZ SAZ 2019  
      T.: 12.4.2019    Z.: predsedovia OAZ  
28/2 VV SAZ ukladá v stanovenom termíne zaslať aktualizovaný návrh Stanov SsAZ p.  
         Malíkovi         Z.: p. Garaj  
28/3 VV SAZ ukladá zapracovať pripomienky k Programu VZ SAZ a Rokovaciemu poriadku VZ  
         SAZ 2019 a uverejniť na webe SAZ v stanovenom termíne     Z.: Se-SAZ, p. Gubrický   
  
U III/28 VV SAZ schvaľuje predložené návrhy materiálov na VZ SAZ 2019  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
  
K bodu č. 8  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu  o projekte HNO 2019 a Metodické usmernenie 
k priebehu krajských kôl HNO predloženú p. Illéšom na základe podkladov p. K. Martincovej – 
organizačnej pracovníčky súťaže. SAZ pokračuje v realizácii 20. ročníka HNO v spolupráci so 
SAŠŠ v disciplínach: 1000 m a 60 m pre chlapcov, 600 m a 60 m pre dievčatá, ročník 
narodenia 2006 a mladší. Patrónmi súťaže sú reprezentanti SR pp. Matej Tóth a Ján Volko.  
Školské kolá sa uskutočnia v mesiacoch apríl – máj, krajské kolá od 15. mája do 10. júna 
a finále 23. júna 2019.  
 
K bodu č. 9    
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave a program seminára mládežníckych 
trénerov  predloženú p. Illéšom. Seminár sa uskutoční 30.-31.3.2019 na FF M. Bela v Banskej 
Bystrici. Zatiaľ je prihlásených 109 záujemcov.  Podrobnosti a organizačné pokyny sú 
uvedené na webe SAZ.   
 
K bodu č. 10    
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VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v jarnom termíne 2019 predloženú p. 
Filom. Nahlásených bolo 72 prestupov, z toho schválených 46 a neschválených 9 
a neprerokovaných 17 (z dôvodu nevyjadrenia atléta/zákonného zástupcu atléta, materské 
klubu, resp. nesplnenej požiadavky výchovného).  
 
U IV/28 VV SAZ schvaľuje prestupy SAZ v jarnom prestupovom období 2019 v súlade 
s predloženým návrhom. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 11 
Bod programu Návrh novelizácie smerníc SAZ sa prekladá na ďalšie zasadnutie VV SAZ.   
 
K bodu č. 12  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významného podujatia EA Permit mítingu  
P-T-S 2019 predloženú pp. Korčokom a Asványim.  
Je potrebné zadefinovať očakávania od podujatia, stanoviť disciplíny národného 
a medzinárodného programu, zaradenie medzioblastných pretekov, Detskej atletiky, ap.  
Je potrebné prerokovať podrobnosti prezentácie a manažmentu podujatia.  Účasť pozvaný 
prezident IAAF p. Sebastian Coe nepotvrdil vzhľadom na pracovnú vyťaženosť.    
 
K bodu č. 13  
VV SAZ zobral na vedomie písomný aktualizovaný prehľad  záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2019, predložený p. Kirnovou.  
Najbližšie záväzné termíny: do 21.3. predbežné prihlášky na ME U20 Boras, do 28.3. 
záverečné menovité prihlášky na medzištátne stretnutie chodcov 6.4. v Poděbradoch, do 
30.3. poslať Ročnú správu SAZ za rok 2018 na IAAF, EA, do 4.4. poslať predbežné prihlášky na 
ME v behu do vrchu v Zermate, na EP vo viacbojoch v Ribeira Brava.    
Ďalšie záväzné termíny v písomnom dokumente.                                                                   
 
K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým o žiadosti  klubov, 
občianskych združení o registráciu v SAZ: o.z. Lesky´s runners (LESKY) so sídlom v Ivanke pri 
Dunaji a o.z. 3klub Šamorín (3KLUB). 
 
U V/28 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov za členov  SAZ:  o.z. Lesky´s runners (LESKY) so 
sídlom v Ivanke pri Dunaji a o.z. 3klub Šamorín (3KLUB). ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 15 – Rôzne                                   
p. Lopuchovský – požiadal o schválenie výpravy SAZ na Medzištátne stretnutie juniorov  
                                v behu na ceste 1.5.2019 v Oderzo   
p. Garaj – žiadal vyjadrenie v akom štádiu je riešenie Oblastného atletického centra (OAC)    
p. Gubrický – požiadal p. Garaja o dodanie projektu OAC 
p. Matanin – žiada aby SAZ vyslal na najbližšie školenie IAAF/EA meračov tratí zvážiť   
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p. Mittermayer – informoval o návrhu Slovenského bežeckého pohára  a pravidlách  
                                podobných ako sú v Atletickej lige, formy  odmeňovanie    
p. Pupiš – informoval o stretnutí na MŠVVaŠSR a štátnym tajomníkom pre šport  
              - informoval o pripomienkach dvoch sekcií voči usporiadaniu M SR mužov a žien  
                v Dubnici n. V. 
                - požiadal o schválenie finančného mesačného príspevku  pre trénera M. Bubeníka  
                  p. Karasa  
                - z hľadiska plnenia limitov žiadal informáciu ohľadom certifikácie trate na MSR  
                  v polmaratóne v Bratislave                       
p. Illéš – požiadal o schválenie mesačného finančného príspevku  p. Sloukovi  
p. Korčok  – informoval o návrhoch ocenenia SOŠV pre olympionikov SAZ : bronzový odznak    
                      pre  pp. P. Tichého a I. Kováča a ďalších návrhoch pri príležitosti životných  
                      jubileí 

- informoval o služobnej ceste 18.-21.2 s pracovníkom SOŠV v Japonsku za 
účelom výberu predolympijského kempu, zabezpečenia ubytovania 
a prenájmu športovísk pred OH 2020 v Tokyu. Začiatkom apríla bude 
podpísané memorandum v spolupráci s Japonským olympijským výborom, 
mestom Urayasu a Meikai Univerzity o zabezpečení predolympijského pobytu 
našich športovcov a ich realizačných tímov. 

- informoval o služobnej ceste z SOŠV do Kyjeva, kde bolo podpísané 
Memorandum o spolupráci medzi NOV Ukrajiny a SOŠV 

- informoval o Running Gala, ktoré sa uskutoční 6.4.  
- informoval o realizovanom seminári SAZ k bezpečnosti a organizovaní 

športových podujatí a získaní certifikátu  Hlavného usporiadateľa 
a bezpečnostného manažéra 

- informoval o liste p. Z. Národu ohľadom vytvorenia komisie pre inventarizáciu 
investičného majetku zväzu, potrieb vybavenia štadiónov a klubov 

p. Kirnová -  informovala o splnení podmienok IAAF, dodaní podkladov, certifikátov  a uznaní 
                      dosiahnutých výkonov v skoku do výšky na mítingoch v Lúčenci a BBL  

- informovala o žiadosti usporiadateľa BBL požiadať EA o zaradenie do EA Indoor 
Permit v roku 2020 (navrhnutý termín 4. alebo 11.2.2020)  

- informovala o predbežných prihláškach na MEJ, ME U23   
 
U VI/28 VV SAZ schvaľuje účasť, organizačné zabezpečenie  a nomináciu výpravy na 
Medzištátne stretnutie juniorov v behu na ceste 1.5.2019 v Oderzo: 3 juniori, 3 juniorky a 2 
oficiáli. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
U VII/28 VV SAZ schvaľuje Návrh realizácie Slovenského bežeckého pohára ako bol 
predložený. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
U VIII/28 VV SAZ schvaľuje finančný mesačný príspevok pre trénerov pp. Karasa a Slouku. 
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
U IX/28 VV SAZ schvaľuje predložený návrh ocenení SOŠV. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 
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U X/28   VV SAZ schvaľuje  predbežné prihlášky na:  ME U 23 v Gävle (18 atlétov a 9 
oficiálov), MEJ v Boras (16 pretekárov a 9 oficiálov).    
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  20.4.2019.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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