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Zápisnica z 31. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 16.6.2019 v Šamoríne. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Kirnová, Pupiš, Illéš, Kollarovič, Lopuchovský, Gubrický,  
                  Filo, Garaj                                                     
Ospravedlnení: pp. Tóth, Mračnová,  Mittermayer , Hanusová, Malík                                                     
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Vyhodnotenie atletického mítingu P-T-S 2019                                
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ   
                  4. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2019                            
                  5. Vyhodnotenie EP v chôdzi                                                                                                                                              
                  6. Vyhodnotenie M SR v chôdzi Borský Mikuláš                   
                  7. Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch a MoS dorastu  
                  8. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné 
                      podujatia  
                  9. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia 1. a 2. kola ligy  
                10. Vyhodnotenie medzinárodných výjazdov, informácia o plánovaných výjazdoch         
                11. Informácia o zabezpečení M SR a MeS                                                
                12. Hodnotenie práce za prvý polrok 2019   
                13. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA                                                                                       
                14. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                15. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 31. zasadnutí VV SAZ a zagratuloval 
p. Illéšovi k životnému jubileu. Zároveň vyzdvihol dobrú správu pre Slovenskú atletiku, keď 
vláda SR schválila dotáciu 5 miliónov eur na rekonštrukciu a výstavbu atletickej infraštruktúry 
na roky 2019 až 2021. 
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
U X/29  trvá, 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  trvá, VV SAZ ukladá  skontaktovať sa s usporiadateľmi Bežeckej ligy a informovať ich 
o stanovených podmienkach  T.: apríl/máj 2019   Z.: p. Matanin      
U 30/1 splnené čiastočne - prerokovať usporiadanie FAL so štatutármi AC Stavbár Nitra 
počas 1 kola atletickej ligy v 19.5. v Bratislave a následne požiadať p. Kalabusa o obhliadku 
a odborné posúdenie atletického štadióna v Nitre, či spĺňa technické kritéria usporiadania 
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FAL (p. Kalabus po obhliadke štadióna a stretnutí so zástupcami klubu odobril usporiadanie 
FAL), trvá úloha U III/29 – predložiť písomne menný zoznam atletických odborníkov, 
funkcionárov k zabezpečeniu FAL.   T.: 30.6.   Z.: pp. Mittermayer, Filo    
U 30/2 splnené.     
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 30. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie atletického mítingu P-T-S, ktorý sa konal 15.6. 2019 
predložené pp. Korčokom a Asványim. Podujatia sa zúčastnil rekordný počet 44 krajín a bolo 
prekonaných veľa osobných, sezónnych rekordov a rekordov mítingu (rekord SR v behu na 400 m 
prek. D. Ledecká - 56,79, rekord štadióna v trojskoku Ch. Taylor 17,33, svetový výkon roka, rekord 
podujatia aj štadióna A. Souleiman v behu na 1000 m 2:16,51 a ďalšie). Celý koncept podujatia 
vrátane finále Detskej atletiky, Medzioblastného stretnutia dorastu, národného programu,  účasti 
hviezd: V. Niyongabo, H. Fibingerovej, J. Plachého, R. Mrázeka  bol hodnotený pozitívne ako aj  
priebežné tlačové správy,  televízny prenos a účasť vyše 2500 divákov.  Prejavom uznania práce 
a aktivít SAZ bola aj účasť predsedu vlády p. Pellegriniho, ministra dopravy p. A. Erséka, štátneho 
tajomníka MŠ VVaŠ SR p. Goncziho, primátora mesta Šamorín a  ďalších osobností. p. Korčok 
poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na podujatí, dobrovoľníkom, rozhodcom, vyzdvihol 
mediálne aktivity Gabriela Bogdányiho, a poďakoval p. Gubrickému -  riaditeľovi podujatia.  Pozitívne 
bolo hodnotené aj vydanie knihy „PTS 1957 – 2018“, hlavným autorom  p. Mariánom Šimom. 
  
 K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ v roku 2019,  spracované p. 
Gubrickým.  Čerpanie sa uskutočňuje podľa jednotlivých položiek, ktoré pravidelne sleduje 
kontrolór SAZ. Aktuálny stav čerpania rozpočtu ku dňu 13.6. je v sume 811 555,41 €. 
p. Korčok - doplnil informáciu o príspevku uznanému športu (NŠZ) a  dotáciách z odvodov 
lotérii, ktoré sú v štádiu riešenia. Pripravujú sa dodatky k zmluve k príspevku z MŠVVaŠ SR 
pre nové projekty a TOP tím, očakáva sa zvýšená dotácia na významné podujatia (P-T-S 
míting).    
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave rozdelenia investičných prostriedkov pre 
rok 2019 na dovybavenie atletických štadiónov predložený pp. Korčokom a Gubrickým. Boli 
oslovené všetky atletické kluby, ktoré usporadúvajú atletické podujatia aj tie, ktoré 
výhľadovo plánujú organizovať podujatia v každom oblastnom atletickom zväze.   
Vláda SR dňa 12.06.2019 schválila materiál „Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021. V rámci neho bolo 
Slovenskému atletickému zväzu schválených 5 mil. euro na výstavbu a rekonštrukciu 
atletických dráh. Pôvodne stanovené termíny (do 15.4. vypísať výberové konanie, do 15.8. 
vyhodnotiť) sa posúvajú. Na SAZ bolo doručených 27 žiadosti o príspevok, ktorý bol 
stanovený do výšky max. 400 tisíc €, pričom minimálna suma vlastných prostriedkov 
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žiadateľa je 40% z prideleného príspevku SAZ. Predpoklad ukončenia výstavby štadiónov je 
do 31.12.2021.                                

 

K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie EP v chôdzi 19.5.2019 v Alytuse predložené p. 
Pupišom na základe podkladov od p. Spišiaka. Predpokladal sa vyšší počet členov výpravy 
SAZ a neúčasť viacerých reprezentantov (Tóth, Kubiš) ovplyvnili dosiahnuté výsledky 
reprezentantov SR. Najlepšie umiestnenie dosiahol junior D. Kováč  11. miestom z 33 
členného štartového poľa časom 44:41 na 10 km trati a M. Katerinka Czaková 12. miestom 
(štartovalo 49 chodkýň) na 20 km. Družstvo žien na 20 km skončilo na 9. mieste z 12 krajín. 
Ďalšie umiestnenia v chôdzi na 20 km: 30. miesto M. Úradník, 34.  D. Černý (štartové pole 52 
pretekárov), 38. M. Hornáková, 41. E. Hačundová, juniorka H. Burzalová 18. miesto(z 31 
štartujúcich) a M. Morvay 50 km nedokončil.    
                                                                                                                                             
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR v chôdzi na 10 km 1.6.2019 v Borskom  
Mikuláši  predložené p. Pupišom na základe písomného materiálu od p. Spišiaka. V kategórii 
mužov zvíťazil M. Úradník (41:56) pred D. Černým (42:37) a veteránom M. Rízekom (44:56).  
Kategóriu žien vyhrala M. Katerinka Czaková (46:54) pred K. Žárskou (56:52) a E. Hačundová 
preteky nedokončila.  Opakuje sa problém nízkej účasti chodcov: v hlavnej kategórii mužov 
štartovali len 4 pretekári a v kategórii žien 3 pretekárky. Kategória M SR juniorov nebola 
vyhlásená, L. Kubiš bol jediný junior čo dokončil preteky (Hamzič nedokončil a Kováč 
neštartoval). Kategóriu junioriek vyhrala zo 6 – členného štartového poľa H. Burzalová 
(51:10). Poďakovanie patrí usporiadateľom z Borského Mikuláša za dôstojný priebeh celého 
podujatia, ktoré slávilo 50. výročie a pri tejto príležitosti bola vydaná pamätná kniha.    

                    
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR vo viacbojoch a MoS dorastu predložené pp. 
Pupišom a Illéšom. 
Účasť na M SR vo viacbojoch bola priemerná, podujatie usporiadal ŠK ŠOG Nitra v Trnave.  
Bol prekonaný rekord SR v kategórii st. žiakov a splnený limit na  EP – Švecová 5001 b. Veľmi 
pozitívne bolo hodnotené Medzioblastné stretnutie 15.6. pri PTS mítingu v Šamoríne. Bolo 
dobre zabezpečené po organizačnej stránke, vrátane stravy, občerstvenia a ubytovania. 
Zvíťazilo družstvo ZsAZ. KM SAZ odporúča ponechať tento formát aj do budúcnosti. Bude 
však potrebné zabezpečiť dostatočný počet náčinia ( počas pretekov sa poškodilo 1 z dvoch 
kladív čo spôsobilo predlženie časového programu).       

 

K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti        
na vrcholné podujatia predloženú p. Pupišom a Illéšom. Na MS v Dohe má zatiaľ splnený 
limit 6 pretekárov (M. Tóth, M. Lomnický, M. Hrašnová, M. Katerinka Czaková, T. Sahajda a 
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G. Gajanová). Šancu splnenia limitu majú pretekári: M. Kučera, S. Lajčáková, J. Volko, T. 
Veszelka, V. Kaňuchová, D. Ledecká, I. Putalová, reálny odhad účastníkov SAZ s limitom  na 
MS je 10.  
Na MEJ má splnený limit zatiaľ 10 pretekárov, avšak pretekárka Forster bude štartovať na 
EYOF, kde má splnený limit zatiaľ 16 pretekárov, môže však štartovať len 14 mládežníkov. Na 
ME U23 splnilo zatiaľ limit 7 pretekárov, očakáva sa splnenie limitov ďalšími pretekármi aj 
počas M SR U23 v Trnave 30.6., kedy je záverečný termín plnenia  limitov.  
Problematická bola nominácia na Svetovú Univerziádu 2019 v Neapole vzhľadom na kolíziu 
termínu s ME U23.         

 

K bodu č. 9 
VV SAZ pre neprítomnosť p. Mittermayera odkladá Vyhodnotenie organizačného 
zabezpečenia 1. a 2. kola ligy.  Viacerí členovia VV SAZ predložili pripomienky k nedostatkom: 
v Dubnici nad Váhom chýbali ukazovatele výkonov na viacerých sektoroch, nezabezpečená 
časomiera v cieli, ap. Technický delegát spracuje priebeh konania jednotlivých kôl Atletickej 
ligy a poskytnutia služieb. Prípadné nedostatky, neplnenie zmluvných podmienok sa môže 
prejaviť v krátení dotácií na usporiadanie, prípadne zaváži pri prideľovaní usporiadania 
ďalších atletických podujatí.   

 

K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie medzinárodných výjazdov a informáciu o 
plánovaných výjazdoch predloženú pp. Illéšom a Pupišom.  
6.6. sa zúčastnili mládežníci SAZ Memoriálu Franza Schustera vo Schwechate. 
Najbližší výjazd plánovaný na medzinárodné Detské hry 16.-18.6. v Lowitzi. Ďalší štart 6 
pretekárov a 2 vedúcich je naplánovaný na 29.-30.6. Junior Gala v Mannheime. Dňa 6.7. sa 
uskutoční Medzištátne stretnutie juniorov CZE-HUN-POL-SLO-SVK v Győri a   13.7.  
Medzištátne stretnutie dorastu CZE-HUN-SLO-SVK v Trnave.   

        
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o zabezpečení M SR U23 a MeS predloženú p. 
Gubrickým. M SR U23 sa konajú 29.-30.6. v Trnave a  sú po organizačnej stránke 
zabezpečené, zloženie funkcionárov a rozhodcov v tradičnej zostave. V dopoludňajších 
hodinách 29.6. sa uskutoční 3. kolo družstiev ZsAZ. Aj medzištátne stretnutie dorastu 13.7. 
v Trnave je po organizačnej stránke pripravené na usporiadanie, ubytovanie pre všetky 
výpravy zabezpečené.  
M SR dospelých 27.-28.7. v Dubnici nad Váhom budú v slávnostnom duchu 75. výročia vzniku 
Atletického klubu v Dubnici nad Váhom a je predpoklad, že majstrovstvá budú po 
organizačnej aj  technickej stránke dobre pripravené.    
                                                

  K bodu č. 12 
  VV SAZ zobral na vedomie Hodnotenie práce za prvý polrok 2019  predloženú pp. Korčokom     



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 3815 5500, e-mail: office@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

  a Gubrickým.  Bolo konštatované, že v tomto polroku popri rozsiahlej agende sekretariátu   
  boli navyše usporiadané ďalšie 2 podujatia: EP vo vrhoch v marci a PTS míting 15. júna v   
  Šamoríne a obidve podujatia zaznamenali úspech. Vo všetkých oblastiach SAZ zaznamenal  
  posun. Uskutočnilo sa viacero rozvojových programov. Na materskú dovolenku odišli 2  
  pracovníčky a boli prijatí noví pracovníci, niektorí na dohodu. Je neosadené 1 miesto pre  
  Detskú atletiku. V blízkej budúcnosti bude   potrebné doplniť sekretariát o nové pracovné  
  miesta (napr. potrebná osoba, ktorá sa bude starať o projekt rekonštrukcie a výstavby  
športovej infraštruktúry, koordinátor Detskej atletiky pre prechod do vyššej kategórie ako aj 
osoby zodpovednej za marketing zväzu). 
p. Asványi – poukázal na možnosť zaangažovať vhodné osoby, napr. sestry Velďákové vo  

                         východoslovenskej oblasti.  
 U I/31 VV SAZ schvaľuje predložený návrh vyplatiť zamestnancom a administratívnym   
 pracovníkom SAZ k júnovej  výplate odmenu za 1. polrok vo výške polovice ich mesačnej mzdy  
 a generálnemu sekretárovi  navyše  odmenu 1000 Eur za funkciu riaditeľa PTS a EP vo vrhoch.  
 ZA predložený návrh hlasovalo  8 členov VV SAZ.   
   
 K bodu č. 13 
 VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o záväzných termínoch IAAF a EA predloženú p.  

   Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny: do 20.6. predbežné prihlášky na PEM juniorov, do 26.6. 
záverečné prihlášky na  EP vo viacbojoch Ribeira Brava, do 27.6. záverečné prihlášky na ME 
v behu do vrchu  v Zermatte, do 1.7. záverečné prihlášky na ME U23 v Gävle  a predbežné 
prihlášky na MS IAU na 50 km v  Brasove, do 3.7. záverečný termín delegátov a pobytu na 
Kongrese IAAF v Dohe, do 8.7. záverečné prihlášky na MEJ v Borase, do 1.8. záverečné 
prihlášky na ME družstiev v Sandnes. 

                                                                                      
  K bodu č. 14 
  VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že v júni  nebola predložená žiadosť o   
  prijatie  nových klubov do SAZ.                                               
 

 K bodu č. 15 – Rôzne  
 
p. Lopuchovský – informoval o nespokojnosti p. Lacza, že mu nebolo ponúknuté miesto 
trénera na Svetovú Univerziádu 

                                
p. Korčok – informoval o komunikácii s riaditeľom pretekov Dudinská 50, v ktorom avizoval, že 

mesto nebude hlavným usporiadateľom podujatia v roku 2020 (zámerom SAZ je zabezpečiť 
usporiadanie Dudinskej 50 aspoň po 40. ročník).     

p. Filo – informoval o liste z Okresného súdu Trenčín – rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý  
               odmietol Dovolanie doručené p. Plachým v spore o „Hľadáme nového J. Plachého“,  
               voči ktorému sa už v SR nemožno odvolať  
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p. Gubrický – informoval o prerozdelení 15% zo štátnych dotácií na mládež (k 10.6. bolo 9 400  
                       členov spĺňajúcich podmienky, čo je vyšší počet oproti stavu z roku 2018)  
p. Asványi – informoval o nevhodnom postupe SADA ohľadom dopingových odberov počas  
                       prebiehajúcej súťaže na PTS 

- navrhol odmeniť najlepšie výkony z predprogramu PTS (muž, žena po 150 €) 
p. Kirnová – informovala o účasti na prvom riadnom zasadnutí Rady EA 11.-14.6. v Oslo  
                   - predložila limity a podmienky účasti na ME 2020 v Paríži  
 

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 28.7.2019  v Dubnici nad Váhom 
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  

  

 

 

 

 


