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Zápisnica z 30. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.5.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Illéš, Kirnová, Lopuchovský, Mračnová,  
                  Malík, Garaj                                                     
Ospravedlnení: pp. Tóth, Filo, Kollárovič, Hanusová, Matanin       
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Vyhodnotenie VZ SAZ 2019   
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ   
                  4. Vyhodnotenie M SR na 10 000 m dráhe                            
                  5. Informácia o organizovaní EYOF 2021 v Banskej Bystrici                                                                                                                                             
                 6. Informácia o stave príprav mítingu P-T-S 2019                  
                 7. Informácia o medzioblastnom stretnutí dorastencov 
                 8. Informácia o plánovaných medzinárodných a reprezentačných výjazdoch         
                 9. Technické zabezpečenie M SR v letnej atletickej sezóne                                               
                10. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
                11. Návrh novelizácie smerníc SAZ                                                                               
                12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                13. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 30. zasadnutí VV SAZ.   
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
27/2 – úloha ohľadom predloženia podkladov, zakúpení technického vybavenia 
k zabezpečeniu podujatí a využívaní služieb k usporiadaniu majstrovských a iných podujatí 
SAZ je súčasťou bodu programu zasadnutia č. 9   
 
U III/29 – uznesenie s úlohou 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  bolo splnené. Od klubu AC Stavbár Nitra k dnešnému dňu neboli 
na SAZ doručené požadované informácie. Návrh riešenia v bod č. 9.  
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      
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VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 29. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie VZ SAZ 28.4.2019 predloženú pp. Korčokom a 
Asványim.   
p. Korčok poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali a zúčastnili sa na VZ SAZ. 
Poďakovanie patrí aj pracovníkom sekretariátu SAZ a p. Gubrickému  za dobre pripravené 
materiály a v porovnaní s predchádzajúcim bolo vylepšené aj po vizuálnej stránke. 
K pozitívam patrí aj osobná účasť podpredsedu EA a predsedu Českého atletického  zväzu p. 
L. Varhaníka, hlavnej kontrolórky športu p. A.. Fisterovej. Stanovený program bol dodržaný 
vrátane ocenenia jubilantov SAZ a voľby p. A. Kirnovej za členku VV SAZ. Súčasťou programu 
bolo schválenie štruktúry súťaží SAZ, kde s výsledkom  hlasovania o neusporiadaní M SR 
mladších žiakov neboli niektorí účastníci spokojní, rovnako ako s pridelením M SR mužov 
a žien Dubnici n. Váhom. Preto je potrebné do budúcnosti podobným riešeniam 
predchádzať.   
 
p. Asványi – vyslovil nespokojnosť ohľadom nastolenia hlasovania k téme, ktorá bola 
spracovaná a navrhnutá odbornou komisiou (Komisia mládeže SAZ po rozsiahlych odborných 
diskusiách navrhla M SR ml. žiakov neusporiadať), a je potrebné to rešpektovať. Podobná  
situácia s M SR dospelých, boli uskutočnené výberové konania a Trénerská rada protestovala 
neskoro, keď boli majstrovstvá pridelené.  
 
p. Korčok – predniesol výhrady a vyzval k zamysleniu sa ohľadom delegovania za OAZ na VZ 
SAZ, ktoré opomenuli delegovať osoby, ktoré by z hľadiska odbornosti a aktivít v komisiách 
SAZ nemali na VZ SAZ chýbať.         
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad o čerpaní rozpočtu SAZ 2019 
predloženú p. Gubrickým.  Čerpanie sa uskutočňuje priebežne v rámci príprav atlétov 
a atletickej sezóny. Bola doručená na účet SAZ druhá splátka dotácii MŠ VVŠ SR. Boli zaslané 
zmluvy na podpis všetkým OAZ a držiteľom limitov mládežníckych podpor. Na webe SAZ je 
uverejnená informácia o prerozdelení dotácii 15% na mládež. VV SAZ na základe 
predbežných ukazovateľov  apeluje na držiteľov limitov dodržiavať stanovený rozpočet. 
V prípadoch prekročenia, ktoré nastali je potrebné hľadať zdroje ich krytia.       
 
p. Malík – poukázal na niektoré prečerpané položky a upozornil na ich vykrytie v súlade so 
Zákonom o športe  
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR na 10 000 m na dráhe, ktoré sa konali 
27.4.2019 v Kysuckom Novom Meste, predložené p. Pupišom na základe podkladov od p. P. 
Kováča. Podujatie bolo zorganizované na dobrej úrovni, zúčastnilo sa ho 15 mužov, 6 žien, 5 
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juniorov a 3 juniorky. Majstrom Slovenska v kategórii mužov sa stal T. Sahajda v osobnom 
rekorde 30:09,86 pred P. Ďurecom (30:42,99) a J. Urbanom (31:41,24). V kategórii žien 
zvíťazila V. Zrastaková výkonom 36:01,11 pred K. Pejpkovou (36:53,52) a L. Kovalančíkovou 
(37:00,82). Kategóriu juniorov vyhrali J. Nevedel (34:01,75) a L. Ondrúšková (42:12,92).  
Do budúcnosti sa uvažuje o spoločných majstrovstvách SR a ČR v behu na 10 000 m.    
    
K bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o organizovaní EYOF 2021 v Banskej Bystrici 
predloženú p. Korčokom. Po odstúpení mesta Košíc ako usporiadateľa prejavilo záujem 
viacero miest a po zvážení možností a dostupnej infraštruktúry vzišiel ako najvhodnejší  
kandidát mesto Banská Bystrica. Táto kandidatúra ešte podlieha schváleniu zastupiteľstvom 
mesta, ktoré si uvedomuje organizačné, finančné  a personálne zaťaženie s tým spojené. 
Bude potrebné dobudovať niektoré športoviská, vrátane kompletnej rekonštrukcie 
atletického štadióna na Štiavničkách. Do organizačného výboru EYOF za SAZ sú predbežne 
navrhnutí pp. Gubrický a Pupiš.                                                                                                                                               
 
K bodu č. 6 
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 (150 detí), 
medzioblastné stretnutie dorastu(250 atlétov) aj národný program, čo si vyžaduje dôslednú 
koordináciu všetkých organizačných zložiek. Družstvo dorastu VsAZ bude mať zabezpečené 
ubytovanie v Dunajskej strede, dorastencom ostatných OAZ bude zabezpečený po skončení 
podujatia odvoz autobusom.   Hlavný program bude v priamom prenose RTVS v čase  20,00 – 
22,00 hod.  Zo štatútu EA Permit Míting vyplývajú ďalšie povinnosti – uskutočniť aspoň 5 
antidopingových odberov, delegátom EA je p. Zdravkov z Bulharska. Tlačová beseda 
k podujatiu sa uskutoční 16.5.  
Zástupcovia SAZ naďalej vyvíjajú aktivity smerom k získaniu financií a sponzorov k naplneniu 
rozpočtu PTS Mítingu.    
                                                                                                                                        
K bodu č. 7                   
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o medzioblastnom stretnutí dorastencov predloženú p. 
Illéšom. Podujatie sa uskutoční 15. júna popoludní pred národným programom PTS mítingu 
s 18 disciplínami v každej kategórii plus po 2 štafety. VV SAZ odporučil posunúť časový 
program so začiatkom o 13:00 hod.  Za každý OAZ sú určení koordinátori: M. Kažimírová 
(AZB), K. Martincová (SsAZ), M. Lučka, J. Rusnák (VsAZ) a L. Kotala (ZsAZ). Termín 
záverečných prihlášok je do 13.6.2019 do 12:00 hod.   
                                                                                                                                                             
K bodu č. 8    
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plánovaných medzinárodných a reprezentačných 
výjazdoch   predloženú pp. Illéšom a Pupišom:  
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30.5. -1.6. Míting OH nádejí a V4 v Brne, 9.6. Memoriál F. Schustera vo Schwechate, 16.-18.6. 
medzinárodné detské hry v Lowitzi a 29.-30.6. Junior Gala v Manheime.   
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Illéša, na základe písomného vyhodnotenia p. 
Rusnákovej, o účasti 16 pretekárov VsAZ (dorast a žiaci) na pretekoch 27.4.2019 
v Tiszaujvárosi.  Viacerí pretekári zvíťazili vo svojej disciplíne:  M. Balúch 110 m prek. a 200 
m, M. Fotulová 400 m prek., L. Kočová 800 m, B. Richvalský a K. Vaľková vo vrhu guľou, 
ostatní atléti sa umiestnili tiež na medailových pozíciách. Účasť na podujatí a podporu SAZ 
tréneri oceňujú a považujú za prínos v prospech motivácie a rozvoja slovenskej mládežníckej 
atletiky.         
p. Pupiš – informoval o znížení počtu cestujúcich atlétov na EOH v Minsku o 2 náhradníkov:  
                  L. Lendvorský a M. Baňovičová. 
              - informoval o priebežnom získavaní podkladov od atlétov – kandidátov k záverečnej  
                nomináciu na SU v Neapole. SAUŠ stanovilo termín doručenia podkladov do 1.6.  
  
K bodu č. 9                
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o technickom zabezpečení M SR v letnej atletickej 
sezóne predloženú pp. Mittermayerom, Gubrickým. Usporiadanie majstrovských podujatí 
a jednotlivých kôl Atletickej ligy sú pridelené. Naďalej ostáva otázka ohľadom pridelenia 
usporiadania Finále Atletickej ligy klubu AC Stavbár Nitra z hľadiska technického 
zabezpečenia (predložené fotky zo štadióna p.Malíkom) a zabezpečenia podujatia 
športovými odborníkmi vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch neusporiadali žiadne 
atletické podujatie. Na výzvu predložiť do 10.5. zoznam odborníkov a rozhodcov, ktorí 
prichádzajú do úvahy k usporiadaniu FAL nereagovali. Nakoľko Finále AL je dôležité aj 
z hľadiska možnosti plnenia limitov na MS a  OH, je potrebné zabezpečiť toto podujatie na 
adekvátnej úrovni. 
 
 p. Gubrický – informoval o komunikácii s p. Hrbáčkom (zástupca Hrdosport) o technickej 
pripravenosti zabezpečiť merania súťaží pre SAZ v požadovanej technickej úrovni. SAZ dostal 
prísľub, že budú zakúpené nové elektronické  ukazovatele. Po potvrdení pripravenosti a po 
úspešnom absolvovaní kontrolného preteku (2.kolo ligy), bude podpísaná zmluva na vybrané 
súťaže SAZ pre rok 2019.    
- Zároveň pripomenul, že je potrebné zamedziť používanie zvukových zariadení (elektronické 
zosilňovacie zariadenia, megafón a pod.) divákmi a účastníkmi počas atletických podujatí na 
štadióne, ktoré rušia priebeh pretekov a oficiálne hlásenia rozhlasu na štadióne a sú proti 
pravidlám. 
 
p. Pupiš – predložil písomne dôvody nevyhovujúcich podmienok atletického štadióna  
                  v Dubnici nad Váhom ako usporiadateľa M SR mužov a žien pre beh na 200 m, 400  
                  m a horizontálne skoky 

- informoval o možnosti a požiadavke voči IAAF zaradiť 3. a 4. kolo Atletickej ligy 
z kategórie F do vyššej kategórie E z dôvodu možnosti plnenia limitov na MS a OH 



 
 
 

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

 
U 30/1 VV SAZ ukladá 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 FAL  
    T.: 16.6.   Z.: pp. Mittermayer  
U 30/2 VV SAZ ukladá zapracovať do štruktúry súťaží SAZ, propozícii M SR, kôl a finále 
Atletickej ligy SAZ zákaz používania zvukových zariadení (elektronické zosilňovacie 
zariadenia, megafón a pod.) divákmi a účastníkmi počas atletických  pretekov a oboznámiť 
s týmto organizátorov súťaží. 
    T.: máj 2019    Z.: p. Mittermayer, Drozda 
K bodu č. 10    
VV SAZ zobral na vedomie písomný aktualizovaný prehľad  záväzných termínov IAAF a EA 
v roku 2019, predložený p. Kirnovou.  
Najbližšie záväzné termíny: 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 a 1. delegáta Kongresu 
IAAF, do 1.6. doručiť podklady k záverečným prihláškam na SU v Neapole.  Ďalšie záväzné 
termíny v písomnom dokumente.                                                                   
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie predloženú novelizáciu Smerníc  SAZ: Disciplinárny poriadok SAZ  
a Štatút Arbitrážnej rady SAZ predložený p. Filom.  
 
U I/30 VV SAZ schvaľuje: Smernicu SAZ č. 6/2019 Disciplinárny poriadok SAZ, ktorý nadobúda 
účinnosť dňa 16.5.2019 a ruší Smernicu SAZ 1/2017, a Štatút Arbitrážnej rady SAZ, ktorý 
nadobúda účinnosť od 16.5.2019.  
ZA schválenie hore uvedených smerníc hlasovalo 7 členov VV SAZ.      
 
K bodu č. 12  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predloženú p. Gubrickým o žiadosti   klubu motigo  
v Bratislave - občianske združenie so zameraním na rozvoj športu a atletiky pre dospelých 
a mládež -  o registráciu v SAZ.   
U II/30 VV SAZ schvaľuje žiadosť klubu motigo  (MTGBA) so sídlom v Bratislave o registráciu 
za člena SAZ. ZA prijatie za člena hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 13 – Rôzne                                   
p. Korčok – informoval o uskutočnených rokovaniach so zástupcami miest, klubov, ktoré 
majú záujem o výstavbu/resp. rekonštrukciu atletických štadiónov, atletických dráh: 
v Bratislave, Trnave, Piešťanoch, Dubnici n. Váhom, Považskej Bystrici, Žiline, Čadci, Martine, 
Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici, Zvolene, Hriňovej, Liptovskom Mikuláši, Banskej Štiavnici, 
Moldave nad Bodvou, Košiciach, Bardejove, Leviciach, Lučenci, Šahách, Nových Zámkoch, 
Nitre, Dunajskej Strede, Malackách. Tí, ktorí preukážu serióznu pripravenosť a vlastné zdroje 
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budú po starostlivom výbere môcť čerpať z pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
max. do sumy 400 000 € (suma bude záležať od typu a veľkosti dráhy a iných technických 
kritérií), pričom sa budú finančne podieľať sumou minimálne vo výške 40% k pridelenej 
dotácii. Bolo konštatované, že je málo záujemcov z VsAZ, ktorí prejavili záujem  
o rekonštrukciu atletického štadióna. Avšak po oficiálnom schválení investičných 
prostriedkov Vládou SR, bude vypísaná a zverejnená oficiálna výzva a všetci záujemcovia 
budú mať dostatok času na prejavenie záujmu a prihlásenie sa do výzvy. 
p. Asványi - doplnil informáciu, že hl. mesto Bratislava neplánuje prispieť na 
výstavbu/rekonštrukciu atletického štadióna v Bratislave. Uvažuje sa o výstavbe z iných 
zdrojov pre projekt Nové pasienky, príp. štadión v Petržalke.        
 
p. Gubrický – informoval o povinnosti pre kluby, oddiely ako neziskové organizácie a obč.  
                        združenia  vyplývajúcej z novelizácie Zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov  
                       (Zákonom č. 346/2018 Z.z o športe), ktorá je platná a účinná od 1.1.2019,  do  
                        30.6. písomne zaslať na MV SR aktuálne údaje o štatutárnych orgánoch klubu.     

           V prípade  nesplnenia tejto povinnosti nebude môcť klub/obč. združenie        
           prijímať financie z verejných zdrojov (teda ani dotácie od SAZ). Informácia bola    
           zaslaná na všetky kluby.                                                                                     

p. Kirnová – informovala o organizačnom zabezpečení výpravy na EP v chôdzi 19.5. v Alytuse 
                   - informovala o záverečnej prihláške na MS v triale 8.6. v Abutres/POR, na základe  
                     požiadavky p. P. Kováča (štartujú Borčin a Fraňo)   
U III/30 VV SAZ potvrdzuje elektronicky schválenú nomináciu na EP v chôdzi v Alytuse  (ZA 
predložený návrh elektronicky hlasovalo 8 členov VV SAZ):  50 km  – M. Morvay, 20 km – D. 
Černý, M. Úradník, M. Katerinka Czaková, M. Hornáková, E. Hačundová, 10 km – D. Kováč, H. 
Burzalová, vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – M. Spišiak, J. Pavelka, P. Mečiar 
a fyzioterapeut – D. Líška.     
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  16.6.2019 v Šamoríne.  
    
Zapísala: A. Kirnová                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   
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