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Zápisnica z 32. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 28.7.2019 v Novej Dubnici. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Illéš, Kollarovič, Lopuchovský, Gubrický, Mittermayer, 
                  Filo, Kirnová, Matanin                                                     
Ospravedlnení: pp. Tóth, Mračnová, Hanusová, Malík, Garaj                                                    
 
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie rozpočtu SAZ                            
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2019                            
                  4. Vyhodnotenie Európskych hier Minsk 2019 a ME v Gävle2019                                                                                                                                              
                  5. Vyhodnotenie MEJ Boras 2019                   
                  6. Vyhodnotenie M SR 2019 (dorast, juniori, U23)  
                  7. Vyhodnotenie MeS U18 Trnava a MeS U20 Gyor  
                  8. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné 
                      podujatia ME družstiev, MS Doha                       
                 9. Informácia o zabezpečení M SR (družstvá všetkých kategórii)                                                              
               10. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA                                                                                       
               11. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
               12. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 32. zasadnutí VV SAZ pri M SR 
dospelých v Dubnici n. Váhom v čase po uskutočnení väčšiny podujatí EA. V najbližšom 
období sa SAZ zúčastní ME družstiev v Sandnes a MS v Dohe. Zároveň zagratuloval spolu 
s podpredsedom SAZ a členmi VV SAZ p. Kirnovej pri príležitosti životného jubilea.    
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
U X/29  splnené, (kódy I Run Clean“ dodané pred MEJ, MEU23, pozn.: od roku 2020 je 
povinnosť absolvovať on line školenie pre všetkých členov oficiálnej výpravy v kategórii 
mládeže aj dospelých). Pozn.: povinnosť mať certifikát platí aj na ME v cezpoľnom behu 
2019.    
U XI/29 splnená  úloha skontaktovať sa s usporiadateľmi Bežeckej ligy a informovať ich 
o stanovených podmienkach. Ostáva úloha dodania správy o priebežnom poradí v 
Slovenskom bežeckom pohári.   T.: september 2019   Z.: p. Matanin      
     
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 31. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
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K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie rozpočtu SAZ   

predložené p. Gubrickým.  Aktuálny stav čerpania rozpočtu z celkových výnosov 3 206 371,95 € 
ku dňu 25.7. je v sume 1 176 562,95 €. Prišlo k navýšeniu rozpočtu o 210 795 € plus 40 000 € 
navyše na míting P-T-S. 
p. Korčok - doplnil informáciu k rozpočtu, do celkového rozpočtu treba prirátať aj pridelené 
finančné prostriedky na infraštruktúru v sume 5 miliónov €.  
Zároveň je potrebné hľadať riešenia, financie  na valorizáciu miezd sekretariátu SAZ,  aby sa 
zamedzilo odchodu pracovníkov na lepšie platené pozície a zároveň posilniť sekretariát SAZ 
o nové pracovné pozície, odmeňovanie za vykonanú prácu počas víkendov.   
 
U I/32 VV SAZ schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu SAZ na rok 2019.  
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ 
 
K bodu č. 3 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o rozdelení investičných prostriedkov pre rok 2019 na 
dovybavenie atletických štadiónov predložený pp. Korčokom a Gubrickým. Doteraz  
doručené požiadavky boli v sume cca 74 000 €: súprava na meranie a váženie náčinia (6000 
€), mobilné  ukotvenie vrhačskej klietky v x-bionic (4 700 €), nákup doskočiska na skok o žrdi 
(STUBA), sieť na klietku v hode diskom a 20 ks prekážok (Trnava, 4600 €),  sada prekážok 50 
ks do haly Elán (8 300 €),  2 ks montovanej tribúny (Slávia Trenčín 10 000 €), sada prekážok   
(Nové Zámky), doskočisko na skok do výšky (VsAZ Košice). Priebežne sa evidujú ďalšie 
požiadavky (diskárska klietka – Skalica a pod.).  Termín predloženia žiadosti je do 16.8. a na 
ďalšom zasadnutí VV SAZ sa prerozdelia zvyšné investičné prostriedky a následne bude 
riešené verejné obstarávanie.           

 

K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie Európskych hier v Minsku a ME U23 v Gävle 
predložené p. Pupišom.  
EH v Misku bolo netradičné podujatie EA. Napriek skepticizmu k formátu podujatia boli 
zaznamenané aj určité pozitíva a tímový duch. Celkovo EH zanechali dobrý pocit po 
organizačnej stránke, spoľahlivosťou, presnosťou a čistotou mesta. Negatívny dojem 
zanechali dopingoví komisári svojim bezohľadným prístupom ku športovcom. Vystúpenie 
reprezentácie SAZ zodpovedalo realite. V I. štvrťfinále (poslednou disciplínou štart 
s hendikepmi) skončilo Slovensko spomedzi 6 krajín  na 5. mieste a postúpiť do semifinále sa 
nepodarilo aj napriek maximálnemu nasadeniu tímu. Najlepšie umiestnenie zaznamenal J. 
Volko. V rozbehu zvíťazil, a v konečnom vyhodnotení disciplíny získal striebornú medailu 
v behu na 100 m výkonom 10,38 (vyrovnaný slovenský výkon roka), potešila 9. miestom 
zmiešaná štafeta 4x400 m,  J. Velďáková skončila celkovo na 12. mieste výkonom 608 cm.      
Na ME U23 v Gävle výprava v zložení 11 atlétov a 9 oficiálov  odcestovala s ambíciou zisku 
medaily, čo sa nepodarilo naplniť. Favorizovaná G. Gajanová zvíťazila v rozbehu, avšak vo 



 
 
 

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 

finále skončila napokon v taktickom behu  na 4. mieste časom 2:06,80. Bola najmladšou 
účastníčkou v disciplíne a o 2 roky môže v tejto kategórii znova štartovať.  Prispela k 6. 
miestu  v štafetovom behu na 4x400 m v slovenskom rekorde 3:46,26 (ďalšie členky štafety 
Pešková, Malatincová, Cidoríková), vďaka čomu sa Slovensko v bodovom hodnotení krajín 
umiestnilo spolu s Chorvátskom na 30. mieste.   Pozitívne je hodnotené aj 12. miesto Z. 
Ďukechovej v trojskoku výkonom 12,98.    Ďalšie umiestnenia: E. Hačundová 20 km chôdza 
18./z výkonom 1:48:32, S. Malatincová 400 m 18./ z výkon 56,85, M. Pešková 400 m prek. 
18./z časom 59,72, S. Takácsová 100 m prek. 19./z výkon 14,02, D. Černý 20 km chôdza 19./z 
časom 1:38:14, v skoku do výšky M. Zavilinská 20. výkonom 173 cm a K. Bošková 22. skočila 
168 cm.  
 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Svetovej Univerziády 2019 v Neapole predložené p. 
Pupišom, na základe podkladov od osobných trénerov atlétov. Z 11 nominovaných 
pretekárov sa najlepšie umiestnil J. Volko – 4. miesto v behu na 100 m (vyrovnaný slovenský 
výkon roka 10,36) a 5. miesto na 200 m. Vo finále sa umiestnili ešte na 5. mieste D. Ledecká 
400 m prek. Časom 57,07 (v SF 56,95), na 7. mieste S. Lajčáková – 100 m prek., 10. miesto 
v chôdzi na 20 km M. Úradník, pozitívne bol hodnotený aj postup do semifinále a celkovo 14. 
miesto Š. Bujnu v behu na 400 m výkonom 46,94. Preteky nedokončili M. Hornáková a V. 
Zrastáková a 3 nevydarené pokusy mal v hode kladivom K. Koncoš.  
 
Na 11 pretekárov mal SAZ pridelených pôvodne 2 oficiálov, dodatočne SAUŠ poskytla aj 
tretieho, a tak v oficiálnej výprave boli: pp. Bendová, Kresťanko a fyzioterapeutka p. Zavacká.  
Dodatočne boli predložené požiadavky od všetkých osobných trénerov atlétov  na vybavenie 
akreditácii a ubytovania, ktoré vzhľadom na kvóty pridelené SAUŠ nebolo možné zabezpečiť 
ani ubytovanie v oficiálnom hoteli výpravy. Pracovníkov Se-SAZ stálo nemálo úsilia, aby vyšli 
v ústrety individuálnym požiadavkám osobných trénerov ohľadom leteckej prepravy, 
dopravy z miesta pobytu na letisko, zabezpečenia ubytovania v Neapole ap.  Do budúcnosti 
bude potrebné prehodnotiť podmienky nominácie výpravy na toto podujatie.    
     
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie MEJ v Borase 2019 predložené p. Illéšom na 
základe vyhodnotenia osobnými trénermi atlétov.   
Výprava pozostávala zo 16 atlétov a 10 oficiálov, čo je  najpočetnejšia výprava v tejto vekovej 
kategórii v histórii SR.  Najúspešnejším členom výpravy bol Matej Balúch, ktorý senzačne 
získal bronzovú medailu v behu na 400 m prek., časom 51:26,  pričom v SF aj finále prekonal 
osobný rekord, a v behu na 110 m postúpil do SF kde sa umiestnil na 14. priečke.  Do finále 
postúpila aj E. Dušková v behu na 1500 m a umiestnila sa na 10. mieste. V chôdzi na 10 000 , 
skončil na D. Kováč na 10. mieste v osobnom rekorde na ovále (43:54,26) a Ľ. Kubiš na 12. 
mieste ( v osobnom rekorde 44:09,64). V hodnotení krajín v zisku medailí sa Slovensko 
umiestnilo na 24. priečke.  Účasť na podujatí bola zorganizovaná na veľmi dobrej úrovni zo 
strany SAZ aj usporiadateľa po každej stránke.                                                                                                                                                
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K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR 2019 v kategórii dorastu (6.-7.7. v Košiciach), 
juniorov (22.-23.6. v Bratislave) a U 23 (29.-30.6. v Trnave) predložené pp. Pupišom a 
Illéšom.  
Usporiadatelia všetkých troch majstrovských podujatí sa zhostili usporiadateľských 
povinnosti so cťou. Viacerí pretekári zaujali svojimi výkonmi (na M SR dorastu Samuel Beladič 
v behu na 200 m, V. Forter v behu na 100 m a 200 m, vo vrhoch guliari M. Haborák a K. Šula, 
v skoku do diaľky A. Hriň -  733 cm a R. Vodnyanszká, chodkyňa A. Ragasová a ďalší). Na M SR 
juniorov bodovalo viacero atlétov z vekovej kategórie dorastu. Jeden z najhodnotnejších 
výkonov podal prekážkar M. Balúch, ktorý už v rozbehu  prekonal slovenský rekord v behu na 
110 m prek. výkonom 13, 89 a vo finále ešte vylepšil na 13,88. Viacerí atléti splnili limity na 
EYOF, šampionát bol nominačným podujatím na Medzištátne stretnutie juniorov 
v maďarskom Győri. Pozitívom M SR U23 v Trnave bolo, že boli otvorené a mohli sa ich 
zúčastniť pretekári z kategórie dospelých aj mládeže v súlade s rozsahom disciplín.           
 
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie MeS U 18 v Trnave a MeS U20 v Győri  predložené 
p. Illéšom. 
Slovenská juniorská reprezentácia obsadila v Medzištátnom stretnutí juniorov CZE-HUN-SLO-
SVK 7. júla v Győri 4. miesto.  O jediné slovenské víťazstvo sa postaral  A. Paulíny  v behu na 
1500 m. Poradie družstiev: 1. CZE 605 b., 2. HUN 510 b., 3. SLO 412 b.,  4. SVK 317,5 b.  
 
Usporiadatelia Medzištátneho stretnutia dorastu CZE-HUN-SLO-SVK 13.7. v Trnave sa zhostili 
po organizačnej stránke podujatia na veľmi dobrej úrovni.  Výsledky výpravy SAZ poznačila 
neúčasť viacerých pretekárov, ktorí dali prednosť dovolenke pred štartom na podujatí. 
V individuálnych disciplínach zvíťazili 3 slovenskí pretekári: A. Švecová v behu na  400 m, A. 
Hriň v skoku do diaľky a P. Nemčok v chôdzi na 5000 m. Celkové poradie družstiev: 1. CZE 
444 b., HUN 207,5 b., SLO 259 b. a 4. SVK 234,5 b.   
 

K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti        
na vrcholné podujatia predloženú pp. Pupišom a Illéšom.  
Bola predložená predbežná nominácia na ME družstiev 1 ligy, ktoré sa uskutočnia  9.-11.8. 
v Sandnes: 50 pretekárov a 13 oficiálov. Výprava vycestuje v dvoch skupinách: 20 osôb už 
7.8., 40 osôb 8.8. a 3 pretekári individuálne.  Záverečná nominácia bude predložená po 
druhom dni M SR dospelých v Dubnici n. Váhom 
 
1/32 VV SAZ ukladá poslať záverečnú prihlášku a organizačne zabezpečiť účasť na MED  
    T.: 1.8.   Z.: Se-SAZ, Kirnová, Pupiš, Gubrický 
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Na MS v Dohe má zatiaľ splnený limit 6 pretekárov (M. Tóth, M. Lomnický, M. Hrašnová, M. 
Katerinka Czaková, T. Sahajda a G. Gajanová). Je predpoklad splnenia limitu ďalšími  
pretekármi, prípadne možný výber na základe tabuliek IAAF, optimálne do počtu 10 
pretekárov.     

 

K bodu č. 9 
VV SAZ berie na vedomie informáciu o zabezpečení M SR družstiev všetkých kategórii 
predložené pp. Mittermayerom a Gubrickým.  
Príprava majstrovstiev je v štandardnom riešení. Zmluvy medzi SAZ a usporiadateľmi sú 
podpísané so stanovenými podmienkami plnenia povinností.  Technický delegát spracuje 
priebeh konania jednotlivých kôl Atletickej ligy a poskytnutia služieb. Naďalej platí, že v 
prípade nedostatkov, neplnenia zmluvných podmienok sa môže prejaviť v krátení dotácií na 
usporiadanie, prípadne zaváži pri prideľovaní usporiadania ďalších atletických podujatí.   
Do budúcej atletickej sezóny 2020  je v pláne vypísať výberové konanie na usporiadanie 
majstrovských podujatí v skoršom termíne – na jeseň 2019.  

 

K bodu č. 10                                             
   VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o záväzných termínoch IAAF a EA predloženú p.  

     Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny:  do 1.8. záverečné prihlášky na ME družstiev v Sandnes, 
do 2.8. zaslanie návrhu na ocenenie EA pre podujatia (iný aspekt ako výkonnostný), do 12.8. 
záverečný termín zaslania formulára – Žiadosť o zaradenie do kalendára EA permit v chôdzi 
2020, do 29.8. záverečné prihlášky na MS IAU 50 km, do 5.9. predbežné prihlášky na ME 
v cezpoľnom behu 2019 v Lisabone, do 6.9. záverečný termín nahlásenia kandidátov 
(formulár, životopis, fotka) na ocenenie EA – ženy líderky, tréner roka, funkcionár/oficiál roka 
(podmienky kandidatúry predložené v písomnom materiáli), do 11.9. záverečné prihlášky na 
PEM juniorov, do 15.9. predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu /Long distance /Argentína, 
do 16.9. záverečné prihlášky na MS v Dohe. Ďalšie termíny v písomnom prehľade.  

     
    U II/32 VV SAZ schvaľuje delegátov SAZ na volebný Kongres IAAF pri MS v Dohe 2019: pp. 

Peter Korčok, Vladimír Gubrický, Anna Kirnová. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.    
                                                                                      
  K bodu č. 11 
  VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že v júli  nebola predložená žiadosť o   
  prijatie  nových klubov do SAZ.                                               
 

 K bodu č. 12 – Rôzne  
 
p. Mittermayer – informoval o spoločných Majstrovstvách SR/ČR v behu na 10 000 m v r.2020  
p. Kollarovič – požiadal o zaradenie p. Savčinského do Siene slávy SAZ in memoriam 
(nedožitých 85 rokov)  
p. Matanin – informoval o zaradených bežeckých podujatiach do Slovenského bežeckého  
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pohára ( 10.8. Rajecký polmaratón, 7.9. Night Run Bratislava, 14.9. Prešovský polmaratón, 
6.10. MMM a MSR v maratóne v Košiciach, 23.11. M SR v cezpoľnom behu v Betliari a 26.12. 
Vianočný beh v Lučenci)  
p. Illéš – predložil písomné vyhodnotenie „Hľadáme nových olympionikov 2019“ (disciplíny   
               60m, 600 m dievčatá a 60 m, 1000 m chlapci, zúčastnilo sa okolo 3000 pretekárov 
zo 152 škôl, patrónmi podujatia boli J. Volko a M. Tóth, finále sa uskutočnilo pri M SR juniorov 
23.6. v Bratislave, víťazmi v disciplínach 60 m: M. Varhaník 7,73 a E. Bendová 8,11, v behu na 
600 m M. Ivančová 1:42,19 a na 1000 m A. Takács 3:02,63)      
 
p. Lopuchovský – podporil myšlienku motivácie pracovníkov Se- SAZ, aby neodchádzali  
                               z pracovných pozícii                           

p. Korčok – informoval o zámeroch personálneho posilnenia sekretariátu SAZ a zámere  
                     vytvorenia  nových pracovných pozícii (post pracovníka pre ekonomiku SAZ,  
                     mzdovú agendu, profesionálneho pracovníka pre ŠTK, mládežnícku atletiku, chýba  
                     pracovník pre marketing SAZ  ap.)  
p. Gubrický – informoval o žiadostiach o podporu: p. Adlerovej o navýšenie podpory pre  
                     pretekárku V. Forster, od p. Mečiara na podporu D. Kováča 
                     - o finančnú podporu na podujatie „Skákanie pod vežou v Košiciach“ a o podporu  
                     JBL Jump fest 
p. Pupiš – požiadal o riešenie finančnej podpory pre. D. Ledeckú   
p. Kirnová – informovala o účasti na ME U 23 v Gävle (problémy s ubytovaním niektorých  
                      výprav  až 90 km od štadióna, riešenie protestu IRL pre diskvalifikáciu v behu žien  
                      vo finále na 800 m, organizačné zabezpečenie na dobrej úrovni, rozvičovacie  
                      plochy  vonku aj perfektne vybavená hala)     

U III/32 VV SAZ poveruje štatutárnych zástupcov SAZ k úprave a predloženiu štruktúry 

sekretariátu SAZ a úpravy miezd pracovníkov SAZ od 1.8. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U IV/32 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok atlétom, ktorý bude zaslaný na materský klub 

atlétov: Daniel Kováč 400  €, Viktória Forster 600 €. Schvaľuje podporu podujatiu „ Skákanie 

pod vežou v sume 300 € a podujatiu JBL Jump fest vo výške 1500 € z rozpočtu SAZ a ďalších 

1500 € z rozpočtu skokanskej sekcie. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.    

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční v septembri, termín sa určí dodatočne.   
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
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