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Zápisnica z 29. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 23.4.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Filo, Illéš, Malík, Mračnová, Kirnová                                                      
Ospravedlnení: pp. Tóth, Pupiš, Lopuchovský, Kollárovič, Hanusová, Garaj, Matanin       
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o konaní Kongresu EA v Prahe   
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ 2019  
                  4. Vyhodnotenie M SR v polmaratóne a ČSOB maratón + Running gala                           
                  5. Vyhodnotenie Dudinskej päťdesiatky 2019                                                                                                                                             
                  6. Vyhodnotenie M SR v chôdzi a MeS Poděbrady     
                  7. Príprava VZ SAZ 2019                                                                                                                                                                                                                                                          
                  8. Príprava a zabezpečenie letnej atletickej sezóny 
                  9. Vyhodnotenie seminára mládežníckych trénerov   
                10. Informácia o stave príprav mítingu P-T-S 2019                  
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                12. Návrh novelizácie smerníc SAZ                                                                               
                13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                14. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok privítal prítomných na 29. zasadnutí VV SAZ a zagratuloval p. 
Kirnovej k zvoleniu do Rady EA na Kongrese EA 13.4.2019 v Prahe.   
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
   
U II/27 – splnené, Štruktúra súťaží SAZ a Atletickej ligy SAZ 2019 predložená k schváleniu   
27/2 – úloha ohľadom predloženia podkladov na zasadnutí VV SAZ a následnom rokovaní 
o zakúpení technického vybavenia k zabezpečeniu podujatí a využívaní služieb je v štádiu 
konečného rozhodnutia, podmienené podpisom a záväzkom splnenia podmienok v Zmluve 
o usporiadaní majstrovských a iných podujatí SAZ   
28/1  -splnené, delegáti za OAZ a za kluby na VZ SAZ 2019 boli nahlásení   
28/2 – úloha v stanovenom termíne zaslať aktualizovaný návrh Stanov SsAZ p. Malíkovi - 
            nesplnená (Ministerstvo vnútra SR vrátilo VsAZ a SsAZ stanovy na doplnenie, a tieto  
            dva OAZ nedodali zaevidované doplnené stanovy na Ministerstve vnútra SR).       
28/3 – splnené, pripomienky k Programu VZ SAZ a Rokovaciemu poriadku VZ SAZ 2019  
            zapracované a uverejnené na webe SAZ v stanovenom termíne   
K bodu Rôzne - bolo konštatované, že p. Garaj nedodal projekt OAC. 
 
Pripomienka p. Gubrického k zápisnici z 20.3.2019, žiada doplniť: VV SAZ schvaľuje v zmysle 
Koncepcie reprezentácie SAZ odmeny pre J. Volka a jeho tímu a T. Vezselku a jeho tímu.   
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VV SAZ po zapracovaní pripomienky schvaľuje Zápisnicu z 28. zasadnutia VV SAZ. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o konaní Kongresu EA 12.-13.4.2019 v Prahe 
predloženú p. Korčokom.  Uskutočnili sa voľby do Rady EA –  pozíciu prezidenta EA obhájil p. 
S.A. Hansen, ktorý bol jediným kandidátom. Z troch podpredsedov bola za ženy zvolená 
jediná uchádzačka o tento post p. Cherry Alexanderová a z pôvodne šiestich kandidujúcich 
mužov pp. Dobromír Karamarinov/BUL a Libor Varhaník/CZE. Na 13 miest členov Rady EA 
kandidovalo 6 žien a 17 mužov. Kandidátka SAZ p. Anna  Kirnová získala spomedzi zvolených 
13 členov Rady EA 42 hlasov z 50 možných, čo bolo len o 1 hlas menej ako získali  pp. Jean 
Gracia/FRA a Márton Gyulai/HUN.  Výsledky volieb sú obrovským diplomatickým úspechom 
a uznaním práce SAZ a jeho kandidátky.  
 
p. Kirnová – poďakovala vedeniu a VV SAZ za dôveru a podporu jej kandidatúry. Informovala 
o priebehu 1. zasadnutia Rady EA 14.4. v Prahe, kde bolo potvrdené zloženie 2 komisií: pre 
Podujatia a súťaže a pre Rozvoj členských zväzov. Z novozvolenej Rady EA sú členmi komisií 
dvaja členovia v každej: Podujatia a súťaže – jej predsedníčkou Ch. Alexanderová/GBR a N. 
But-Husaim/BLR – usporiadatelia viacerých podujatí vrátane Európskych hier 2019,  
predsedom komisie pre Rozvoj členských zväzov je p. F. Hensel/GER – bývalý podpredseda 
EA a E. Teigamägi/EST. Ostatní členovia Rady EA budú informovaní o ich zaradení na 
nasledujúcom zasadnutí. Do Komisie pre podujatia a súťaže bol menovaný p. A. Juck z titulu 
jeho funkcie predsedu Euromítingov.  
Cestovné a pobytové náklady členov Rady EA v súvislosti s výjazdom na zasadnutia 
a poverené úlohy v zahraničí budú hradené od EA.  
Na Kongrese EA boli odsúhlasené zmeny Stanov EA, čl. 40 Súťažného programu EA, 
s platnosťou od roku 2021: nebudú sa konať pohárové súťaže vo viacbojoch a chôdzi, 
namiesto toho budú ME družstiev v chôdzi, a namiesto ME v behu do vrchu sa budú konať 
„ME mimo dráhu“, ktoré sa uskutočnia v priebehu 3 dní a budú zahŕňať behy do kopca, 
z kopca, trailové preteky – dlhé a krátke vzdialenosti. Boli odsúhlasené zmeny ohľadom 
rodovej rovnosti a zvýšeného zastúpenia žien v Rade a komisiách EA.           
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ predloženú p. Gubrickým.  
Čerpanie sa uskutočňuje priebežne v závislosti od obdržaných dotácii z MŠVVŠ SR.   
Rozpočet SAZ na rok 2019 bol po predchádzajúcom schválení v hlasovaní per rolam doplnený 
o dodatok k zmluve s MŠVVŠ SR o podprogram 02603 Národné športové projekty o 21 350 €. 
Takto doplnený rozpočet bude daný ako rokovací materiál na VZ SAZ, podrobnosti 
v písomnej prílohe.   
 
Očakávali sa dotácie od ministerstva na významné podujatia ako EP vo vrhoch, Dudinskú 50, 
ČSOB maratón, MMM v Košiciach, avšak zo žiadostí SAZ bola pridelená dotácia len pre  P-T-S 



 
 
 

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 

míting v sume 20 000 €. Na významné podujatia SAZ 2019 sa finančne prispeje podľa 
možnosti z rozpočtu SAZ.  Získavať financie od sponzorov je čoraz ťažšie, preto je  
potešiteľnou správou  pokračovanie partnerstva s Tescom pre Detskú atletiku a Tiposom ako 
generálnym partnerom SAZ. 
U I/29 VV SAZ schvaľuje Rozpočet SAZ pre rok 2019 ako bol predložený.  
ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ 
  
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v polmaratóne a ČSOB maratón + Running 
gala predložené p. Korčokom.  Počas 3 – dňového podujatia 5.-7.4.2019 sa konalo viacero 
atletických akcií: v piatok sa uskutočnili preteky Detskej atletiky a slávnosť „Running gala“, 
kde bolo vyhlasovanie najúspešnejších bežcov, rozhodcov, trénerov v 15 kategóriách.   
Sprievodné akcie pokračovali v sobotu, s vyvrcholením  v nedeľu Majstrovstvami SR 
v polmaratóne a ČSOB maratónu. Podujatie bolo po organizačnej stránke zabezpečené na 
veľmi dobrej úrovni s rekordným počtom okolo 14 000 účastníkov. Majstrami Slovenska v 
polmaratóne sa stali T. Sahajda časom 1:05:25, pričom zaostal za osobným rekordom len o 2 
sekundy a kategóriu žien vyhrala v osobnom rekorde V. Zrastáková výkonom 1:16:42. 
V maratóne boli dosiahnuté v porovnaní s minulými rokmi slabšie výkony: zvíťazili Poliak S. 
Gawlik výkonom 2:37:17 a Češka B. Nováková časom 3:00:27. Bol zaznamenaný nezáujem 
o televízny prenos zo strany verejnoprávnej ako aj súkromných televízií. 
p. Asványi – pozitívne hodnotil účasť a vystupovanie J. Volka, ktorý sa aktívne zúčastnil 
štafety v polmaratóne a bol v centre záujmu verejnosti počas autogramiády.    
    
K bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EA Permit chodeckého mítingu  Dudinskej 
päťdesiatky, ktorá sa konala  23.3.2019  v Dudinciach,  predložené pp. Korčokom 
a podkladov od p. Spišiaka.     
Podujatie malo po organizačnej aj športovej stránke tradične vysokú kvalitu. V rámci 
podujatia sa konali národné majstrovstvá SR, ČR, Maďarska, Poľska a Chorvátska. V hlavnej 
kategórii na 50 km zvíťazil Nór H. Haukenes v osobnom rekorde 3:42:50pred Fínom V.M. 
Partanenom (3:46:54) a Poliakom R. Augustynom (3:47:04) a v kategórii žien M. Katerinka 
Czaková výkonom 4:16:33, ktorý je jej druhým najlepším dosiahnutým výkonom.  
V chôdzi na 20 km boli víťazmi M. Mastianica z Litvy (1:26:07) a V.S. Galvisová z Kolumbie 
(1:30:33).  Reprezentant SR D. Černý skončil na tretej priečke (1:28:07).  
M SR v chôdzi na 50 km boli poznačené neúčasťou viacerých reprezentantov (Tóth, Úradník, 
Majdán) a hrozilo, že nebudú môcť byť udelené majstrovské tituly. Majsterkou Slovenska sa 
stala M. Katerinka Czaková, ktorá jediná z troch Sloveniek dopochodovala do cieľa 
v kvalitnom výkone 4:16:33 a majstrom SR sa stal M. Morvay výkonom 4:09:50 pred P. 
Tichým st. (5:02:06)  
   
p. Kirnová – doplnila informáciu, podujatia sa zúčastnilo celkovo  vyše 200 pretekárov z 28 
krajín (z toho 20 EA), čo je o 8 viac ako v predchádzajúcom ročníku. Bolo vykonaných 5 
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dopingových kontrol plus 1 vyžiadaná pri národnom rekorde maďarskej pretekárky A. 
Kovacsovej na 50 km.  Podujatie bolo vysoko pozitívne hodnotené od jednotlivých výprav aj 
delegátom EA p. Luisom Diasom. 
  
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MSR v chôdzi na 20 km  a Medzištátneho stretnutia 
6.4.2019 v Poděbradoch predložené p. Korčokom na základe písomných podkladov p. 
Spišiaka. Výkony slovenských pretekárov boli ovplyvnené neúčasťou zranených pretekárov 
a nedostatočnou regeneráciou chodcov po Dudinskej 50-ke. V medzištátnom stretnutí v 
kategórii mužov skončil z 54 účastníkov D. Černý na 15. mieste v osobnom rekorde 1:25:47, 
čím splnil limit na EP v chôdzi v Alytuse, na ME U23 aj na SU v Neapole. V kategórii žien 
skončila M. Katerinka Czaková v poli 45 chodkýň na 10. mieste výkonom 1:34:34. 
V pretekoch juniorov skončil na 5. mieste D. Kováč a výkonom 43:58 splnil limit na MEJ, 
medzi juniorkami skončila na 11. mieste H. Burzalová časom 50:44.  
Poradie na M SR v chôdzi na 20 km: muži 1. - D. Černý, 2. M. Rízek, 3. M. Morvay,  ženy – 1. 
M. Katerinka Czaková, 2. M. Hornáková (v osobnom maxime 1:38:14 splnila limit na EP 
v chôdzi v Alytuse), 3. E. Hačundová.  Všetky štyri slovenské tímy nakoniec skončili 
v medzištátnom chodeckom stretnutí v jednotlivých kategóriách na 4. mieste. 
                                                                                                                                           
K bodu č. 7                   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave  VZ SAZ 28.4.2019 Banskej Bystrici  
predloženú pp. Korčokom, Gubrickým. Všetky materiály k VZ SAZ boli zverejnené na webe 
SAZ. Na VZ SAZ boli pozvaní a očakáva sa účasť hostí pp. L. Varhaníka (podpredseda EA), A. 
Fisterovej (hlavná kontrolórka športu),  J. Göncziho (štátny tajomník pre šport) a jubilantov 
SAZ (okrúhle výročie 80 - 70 – 60 rokov).  VV SAZ odporúča do Programu VZ SAZ zahrnúť bod 
Vystúpenie hostí VZ SAZ.  
 
p. Malík – poukázal na neskoršiu prolongáciu delegátov VZ SAZ v 7 prípadoch (nakoľko je to 
nový systém prolongácie a boli členmi klubov v predchádzajúcom období, sú akceptovaní 
ako delegáti)  
                                                                                                                                                             
K bodu č. 8                   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení letnej atletickej sezóny predloženú pp. 
Mittermayerom, Gubrickým.  Bol spracovaný a predložený Rozsah pretekania v SAZ 
k 1.1.2019 a Atletické súťaže 2019. Viacero usporiadateľov majstrovských podujatí 
nedoručilo úplne propozície.  
Na VV SAZ bol doručený list od Komisie atlétov SAZ, v ktorom žiadajú prideliť usporiadanie M 
SR dospelých na iný štadión ako v Dubnici n. Váhom, taký, ktorý by spĺňal technické 
parametre plneniu limitov na MS (dubnický štadión má nevyhovujúce zákruty pre bežcov na 
200 a 400 m a sektor pre horizontálne skoky). Zástupca klubu  p. Hrbáček nesúhlasil so 
zmenou. Argumentoval, že v stanovenom čase sa ich klub prihlásil ako jediný a už podnikli 
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rokovania s partnermi a neusporiadanie M SR mužov a žien by znamenalo pre klub finančné 
straty. Rozhodnutie o usporiadateľovi bude predmetom diskusie na VZ SAZ.  
Z diskusie vyplynuli otázky ohľadom pridelenia usporiadania Finále Atletickej ligy klubu AC 
Stavbár Nitra z hľadiska zabezpečenia podujatia športovými odborníkmi vzhľadom k tomu, že 
v posledných rokoch neusporiadali žiadne atletické podujatie. 
 
U II/29 VV SAZ berie na vedomie Atletické súťaže SAZ 2019 a schvaľuje Rozsah pretekania 
SAZ predložené p. Mittermayerom.  ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ. 
U III/29 VV SAZ ukladá zaslať list na klub AC Stavbár Nitra s požiadavkou písomne potvrdiť 
a predložiť menný zoznam atletických odborníkov, funkcionárov  k zabezpečeniu Finále 
Atletickej ligy v Nitre    T.: 5.5.2019      Z.: ŠTK SAZ, Kom rozhodcov SAZ, pp. Mittermayer, Filo 
ZA návrh hlasovalo 5 členov VV SAZ.  
U IV/29 VV SAZ schvaľuje výlučné používanie systému Atletická kancelária 2 na všetkých 
podujatiach dráhovej atletiky .   ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ.  
 
p. Kirnová – informovala o ponuke IAAF navrhnúť 2 podujatia so štatútom „National permit“ 
z kategórie F do E a bodovania do rebríčka IAAF a plnenia limitov na MS v Dohe (VV SAZ 
schválil do E kategórie Rebríčka IAAF 3. a 4. kolo ligy).       
 
K bodu č. 9    
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie seminára mládežníckych trénerov  predloženú p. 
Illéšom. Seminár sa uskutočnil 30.-31.3.2019 na FF M. Bela v Banskej Bystrici, ktorého sa 
zúčastnilo 120 trénerov a bolo konštatované, že bol kvalitne zorganizovaný s kvalitným 
zastúpením a aktuálnou tematikou, v teoretickej aj praktickej rovine. Prednášatelia, tréneri: 
pp. Handl, Piaček, Pankúch, Pátek, Illéš, Laurenčík, Čillík,  psychologička p. Pavlíčková. 
K praktickým ukážkam prispel aj L. Charfreitag ml.  
Na záver seminára sa uskutočnila diskusia ohľadom usporiadania M SR ml. žiakov. Po 
argumentácii pre a proti bolo hlasovanie, ktorého výsledkom bolo odporúčanie zrušenia M 
SR ml. žiakov. Finančné náklady na seminár boli v celkovej sume 4 798 € (plus každý účastnik 
dostal publikáciu Detská atletika, tričko a pero SAZ).         
 
K bodu č. 10    
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významného podujatia EA Permit mítingu  
P-T-S 2019 predloženú pp. Korčokom a Asványim.  
Súčasťou P-T-S mítingu budú sprievodné podujatia - Detská atletika, národný program a 
uvažuje sa o medzioblastnom stretnutí.   
V hlavnom programe  P-T–S mítingu bude 6 ženských disciplín (400 m, 800 m, 100 m prek., 
400 m prek., 3000 m chôdza a skok do diaľky – memoriál E. Šuranovej)  a 8 mužských 
disciplín (100 m, 1000 m, 400 m prek., 3000 m prek., 3000 m chôdza, skok do výšky, trojskok 
a hod oštepom).   
Pozvaní sú aj významní hostia: Stefka Kostadinová/predsedníčka NOV Bulharska a medailisti 
z OH. Veľkou úlohou ostáva naplniť rozpočet podujatia.     
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K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie písomný aktualizovaný prehľad  záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2019, predložený p. Kirnovou.  
Najbližšie záväzné termíny: do 30.4. poslať na EA menný zoznam oprávnených účastníkov na 
PEM klubov juniorov a junioriek, do 8.5. Predbežné prihlášky na ME družstiev Sandnes, do 
9.5. Záverečné prihlášky na EP v chôdzi v Alytuse, do 15.5. Záverečné prihlášky na PEM 
klubov mužov a žien v Tampere, do 20.5. Long list na SU Neapol, do 26.5. Záverečné 
prihlášky na F. Schuster Memoriál vo Schwechate, do 31.5. Predbežné prihlášky na MS 
v Dohe.  Ďalšie záväzné termíny v písomnom dokumente.                                                                   
 
K bodu č. 12  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila o pripravovanej novelizácii smerníc SAZ, ktoré 
budú predložené na nasledujúcich zasadnutiach VV SAZ.  
  
K bodu č. 13  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým o predbežnej žiadosti 1  
klubu  o registráciu v SAZ. Nakoľko predložené stanovy tohto klubu nespĺňali podmienky, 
žiadosť o registráciu do SAZ nebola napokon podaná.   
 
K bodu č. 14 – Rôzne                                   
p. Illéš – informoval o zasadnutí Komisie Detskej atletiky 30.3. 
            -  predložil projekt Mládežnícka atletika spracovaný p. Čillíkom, ktorého cieľom je  
               zabezpečiť prechod detí z Detskej atletiky do žiackej kategórie  
           -    predložil návrh rozdelenia financií na ÚTM za rok 2019  
p. Gubrický – predložil návrh nominácie na Európske hry 23.-28.6.2019 v Baku spracované p.  
                       Pupišom (oficiálne disciplíny muži: 100 m, 110 m prek., skok do výšky,  
                       ženy: 100m, 100m prek., hod oštepom, skok do diaľky, plus mix štafeta 4x400m  
                       a stíhacia štafeta 800m – 600m – 400 m – 200m) 
                    - predložil návrh znenia zmluvy medzi SAZ a OAZ     
                    - informoval o žiadosti o finančný príspevok od: AK Kysucké Nové Mesto, MŠK Žiar  
                       nad Hronom pre 10. ročník Polmaratónu, od P. Pankúcha – pridelenie oštepu  
                       Nordic pre skupinu p. Hanušovského   

- informoval o problémoch s vyplácaním odmien trénerom (podľa Zákona 
o športe možno vyplácať len športovým odborníkom  

- upozornil na povinnosť Registrácie občianskych združení a nahlásenia 
štatutárnych zástupcov                          

p. Korčok – informoval o podpísaní memoranda  medzi SOŠV a Univerzitou Meikai, mestskou  
                    časťou Urajasu a NOV Japonska o predolympijskom kempe našich atlétov, pobyt  
                    výpravy SR pred OH 2020 a priestory poskytnuté zadarmo                       
                - informoval o služobnej ceste do Nitry na pozvanie Športovej školy k rokovaniu  
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                  o podpore výstavby atletického štadióna pre 8-ročné gymnázium 
 
 
p. Kirnová – informovala o pracovnom stretnutí na SAUŠ ohľadom Svetovej Univerziády 2019  
                    v Neapole.  SAUŠ berúc do úvahy kolíziu SU s ME U23 akceptuje 10 člennú  
                    výpravu  atlétov plus 2 tréneri.  

- informovala o liste EA a povinnosti atlétov nominovaných na ME U 23, ME 
U20 a ME v cezpoľnom behu 2019 absolvovať vzdelávací on-line program „I 
Run Clean“, ktorý ma platnosť 2 roky od jeho absolvovania. Žiaden atlét a bez 
výnimky nebude akceptovaný k štartu bez dodania certifikačného kódu pri 
záverečných prihláškach.    

 
U V/29 VV SAZ schvaľuje Zmluvu medzi SAZ a OAZ pre rok 2019. ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ. 
U VI/29 VV SAZ schvaľuje návrh rozdelenia financií na ÚTM pre rok 2019 v predloženej 
forme. ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ.  
U VII/29 VV SAZ schvaľuje pridelenie finančného príspevku:  pre MŠK Žiar nad Hronom 
v sume 300 € na chodecké preteky a 300 € na polmaratón, pre Kysucký maratón v sume 300 
€ a pridelenie oštepu Nordic pre skupinu p. Hanušovského. ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ.   
U VIII/29 VV SAZ schvaľuje Návrh nominácie na Európske hry 23.-28.6.2019 v Baku: 100 m 
Volko, Bezeková/náhradníci Bujna a Weigertová, 100/110 m prek. Drozda, Lajčáková, 
náhradníci Bottlík, Vadlejch, Baňovičová, skok do výšky Bubeník/N Beer, hod oštepom 
Hanuliaková/N Vadlejch, skok do diaľky Vadlejch/N Velďáková, mix štafeta 4x400 m (Bujna, 
Kučera/N Danáč, Putalová, Bezeková/N Ledecká, stíhacia štafeta 800-600-400-200m 
Jablokov/ N Lendvorský, Štuková/ N Putalová, Danáč/ N Dömötör, Bottlík, Bezeková/N 
Weigertová, Putalová, Ledecká, realizačný tím: pp. Gubrický, Pupiš, Bendová, Lopuchovský, 
Miško, Dubovský, Bercel, fyzioterapeutka p. Závacká, lekár p. Hajmássy.       
U IX/29 VV SAZ schvaľuje prerozdelenie 15% na mládež z dotácii MŠVVŠ SR  s modelom ako 
doteraz. Predbežne stanovená suma zálohy je 25 € na žiaka. Záloha na kluby podľa členskej 
základne k 10.6., zvyšná suma podľa členskej základne k 30.9.2019. ZA hlasovalo 5 členov VV 
SAZ.   
U X/29 VV SAZ ukladá ústredným trénerom jednotlivých vekových kategórii zabezpečiť 
absolvovanie vzdelávacieho programu  „I Run Clean“ a dodať na Se-SAZ kód certifikátu 
v požadovanej forme v dostatočnom predstihu pred odoslaním záverečných  prihlášok.  
ZA hlasovalo 5 členov VV SAZ.  T.: priebežne   Z.: pp. Pupiš, Illéš, Laurenčík   
U XI/29 VV SAZ ukladá  skontaktovať sa s usporiadateľmi Bežeckej ligy a informovať ich 
o stanovených podmienkach  T.: apríl/máj 2019   Z.: p. Matanin      
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  15.5.2019.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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