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Zápisnica z 33. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 11.9.2019 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Illéš, Lopuchovský, Gubrický, Mittermayer, Filo, Tóth, 
Hanusová, Malík, Garaj 
Ospravedlnení:    Kollarovič, Kirnová, Matanin, Mračnová 
                                                      
Program: 1. Kontrola úloh  
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ   
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2019    
                  4. Vyhodnotenie ME družstiev – 1.liga Sandnes 2019                            
                  5. Vyhodnotenie M-SR dospelých a Atletickej ligy 2019                                                                                                                                             
                  6. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné 

podujatia MS Doha, ME v krose  
                 7. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Koncepcie rozvoja 

mládežníckej atletiky a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019 
                 8. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity 

odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019     
                 9. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia Štrbské pleso 
                10. Informácia o príprave halovej sezóny 2019/2020 
                11. Informácia o príprave termínovej listiny 2020 a o výberovom konaní na 

usporiadateľov MSR v roku 2020  
                12. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                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 33. zasadnutí VV SAZ. Pripomenul, že 
v najbližšom období sa naši reprezentanti zúčastnia MS v Doha, kde bude zároveň volebný 
kongres IAAF.   
Zároveň zagratuloval spolu s viceprezidentom SAZ a členmi VV SAZ p. Hanusovej pri 
príležitosti životného jubilea.  
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
U X/29  splnená.  
 
U XI/29 splnená úloha skontaktovať sa s usporiadateľmi Bežeckej ligy a informovať ich 
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o stanovených podmienkach.  
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 32. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok – 8 členov VV SAZ 
hlasovalo ZA. 
 
K bodu č. 2  
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ, ktorú predniesol V. Gubrický.  
Aktuálny stav čerpania rozpočtu obdržali členovia VV v prehľadnom členení podľa 
jednotlivých rozpočtových položiek.  
Na najbližšom VV pravdepodobne pravdepodobne  príde k úprave rozpočtu SAZ, nakoľko 
z ministerstva prichádza avízo o navýšení rozpočtu pre TOP tím a podporu MMM v Košiciach.  
 
p. Malík poukázal na dôležitosť dodržania časových termínov v rámci čerpania rozpočtu 
jednotlivých športovcov a s tým spojené preukázanie využiteľnosti konkrétnych nákladov. Za 
dôležité taktiež považuje aktualizovanie všetkých položiek a materiálov na internetovej 
stránke týkajúcich sa dobrovoľníckych zmlúv.  
 
V. Gubrický informoval o povinnosti preplácať cestovné náhrady pri použití súkromného 
vozidla len za vozidlá písané na fyzickú osobu – nepodnikateľa. SAZ podľa vyjadrenia hlavnej 
kontrolórky športu nemôže preplácať náhrady za firemné vozidlá. 
 
Zároveň bola podaná informácia, že ku dňu 22.8.2019 bola z Obchodného registra SR 
vymazaná spoločnosť ATLETIKA s.r.o. v likvidácii, ktorá vstúpila do likvidácie 29.2.2012, ale 
žiaľ do tohto okamihu pôvodný likvidátor nekonal tak, aby bola spoločnosť  vymazaná z OR. 
 
U I/33 VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ a informáciu o výmaze 
spoločnosti ATLETIKA s.r.o. v likvidácii. Zároveň schvaľuje kompetenciu vedeniu SAZ na 
dohodu s likvidátorkou na jej odmene  - 8 členov VV SAZ hlasovalo  ZA. 
 
 
K bodu č. 3  
 
V roku 2019 má  Slovenský atletický zväz dva druhy investičných prostriedkov. V rámci 
projektu na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov p. Korčok informoval o 
zverejnenej výzve na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu 
atletických štadiónov, ktorá vychádza z uznesenia vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlení finančné prostriedky v objeme 
5 mil. eur na realizáciu výzvy, ktoré budú poskytnuté Slovenskému atletickému zväzu.  
Uvedenú výzvu pred zverejnením elektronicky schválil VV SAZ. 
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Na nasledujúcom VV budú na základe výberu komisie SAZ schválení oprávnení žiadatelia 
finančných prostriedkov na realizáciu výzvy. P. Korčok navrhol za členov komisie na výber 
žiadateľov o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov týchto 
členov – L. Asványi, M. Kalabus, P. Korčok. 
 
V. Gubrický ďalej informoval o druhom projekte investícií  Slovenského atletického zväzu, na 
ktorý boli vyčlenené finančné prostriedky z vlastných zdrojov v objeme 120 000 eur. Doteraz 
doručené požiadavky: rozšírenie existujúcej tribúny (Trenčín), doskočisko na skok do výšky 
(Košice), stojany – žrď Polanik (Dubnica nad Váhom), sada 20 kusov prekážok (Nové Zámky), 
sada 50 kusov prekážok a teleskopické stojany do výšky do športovej haly Elán (Bratislava), 
sieť na klietku v hode diskom a doplnenie sady prekážok (Trnava), nákup doskočiska na skok 
o žrdi (STUBA), kladivárska a diskárska klietka – Skalica. Priebežne sa evidujú ďalšie 
požiadavky. 
 
U II/33 VV SAZ schvaľuje znenie Výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na 
rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. 
U III/33 VV SAZ schvaľuje za členov výberov komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov v zložení L. Asványi, M. Kalabus, 
P. Korčok. 
U IV/33 VV SAZ schvaľuje predložený návrh na rozdelenie investícií na dovybavenie 
štadiónov na rok 2019 a poveruje vedenie SAZ na doplnenie materiálu za účelom dočerpania 
finančných prostriedkov investícií. 
8 členov VV SAZ hlasovalo  ZA pri všetkých troch uzneseniach. 
 
K bodu č. 4  
 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Majstrovstiev Európy družstiev v Sandnes 
predložené p. Pupišom.   
Na ME družstiev sa Slovensko predstavilo prvý krát pri aktuálnom formáte. Cieľom tímu bolo 
zotrvanie v 1.lige, čo sa nepodarilo a tým pádom možno hodnotiť vystúpenie ako sklamanie. 
Slovensko v celkovom poradí skončilo spomedzi 11 krajín na 10. mieste. Najlepšie 
umiestnenia dosiahli Tomáš Veszelka (vyhral diaľku s výkonom 779 cm, čo je slovenský výkon 
roka a zároveň je jeho osobným rekordom. V trojskoku sa  umiestnil na 3. mieste s výkonom 
16,51 m.), Martina Hrašnová (vyhrala kladivo s výkonom 71,64 m) a Ján Volko (skončil na 2. 
mieste na 200 m s časom 20,98 a na 100 m sa umiestnil na 3. mieste s časom 10,75).  
 
Za zmienku stoja aj ďalšie slovenské výkony roka ako:  
800 m: Andrej Paulíny 1:51,68 (osobný rekord) 
5000 m: Tibor Sahajda 14:01,51 (osobný rekord) 
5000 m: Silvia Valová 16:58,76 (osobný rekord) 
žrď: Tomáš Krajňák 491 
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4 x 100 m: Slovensko (Benda, Baluch, Danáč, Volko) 40,77 
4 x 400 m: (Bujna, Danáč, Dömötör, Kučera) 3:13,75 
trojskok: Dana Velďáková 13,24 
4 x 100 m: Slovensko (Forster, J. Velďáková, Kišková, Weigertová) 46,50 
4 x 400 m: Slovensko (Ledecká, Gajanová, Štuková, Putalová) 3:35,93. 

 
K bodu č. 5  
 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M-SR dospelých a Atletickej ligy 2019 predložené p. 
Pupišom.  
 
p. Pupiš zhodnotil a zosumarizoval M-SR dospelých a Atletickú ligu 2019 ako úspešnú 
a organizačne dobre zvládnutú. Finále Atletickej ligy v Nitre bolo organizačne zvládnuté 
dobre, naprieč drobným problémom. Celkový dojem z finále možno považovať za dobrý, 
viacerí účastníci si finále pochvaľovali. Za účelom oživenia súťaže je potrebné prijať nové 
opatrenia, ktoré bude možné realizovať v budúcnosti s cieľom skvalitnenia súťaže.  
 
p. Mittermayer informoval o vízií Slovenského atletického zväzu do budúcnosti spojenú so 
znížením počtu atlétov na hosťovaní zo 6 na 4. 
 
U V/33 VV SAZ schvaľuje finančnú odmenu pre vedúcich súťaží vo výške 1000 eur. ZA 
hlasovalo 7 členov VV SAZ. 1 člen VV sa zdržal hlasovania. 
 
 
K bodu č. 6 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na 
vrcholné podujatia MS v Doha, ME v krose predložené p. Pupišom.  
 
Na MS v Doha má splnené kritériá 6 pretekárov – M. Lomnický, M. Tóth, M.K. Czaková, M. 
Hrašnová, G. Gajanová, T. Sahajda. Avšak T. Sahajda (vzhľadom na klimatické podmienky 
v Doha) uprednostní štart na MMM s cieľom dosiahnuť čo najlepší východiskový čas pre štart 
na budúcoročných OH v Tokiu. Vedúci výpravy bude M. Pupiš, lekárom P. Hajmássy 
a fyzioterapeutom D. Freundelfeld, trénerské zabezpečenie: M. Spišiak, P. Slouka. V prípade, 
že IAAF pozve ďalších atlétov, bude zloženie výpravy doplnené. 
 
U VI/33 VV SAZ schvaľuje predložené zloženie výpravy na MS v Doha – ZA hlasovalo  8 členov 
VV SAZ  
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K bodu č. 7                   
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o návrhu pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 
schválenej koncepcie rozvoja mládežníckej atletiky a na základe výsledkov dosiahnutých 
v roku 2019 predložené p. Illéšom.  
 
U VII/33 VV SAZ schválil predložený návrh na pridelenie finančných prostriedkov. ZA 
hlasovalo 7 členov VV SAZ. 
 
K bodu č. 8    
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o návrhu pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 
schválenej Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019 
predložené p. Pupišom.  
 
U VIII/33 VV SAZ schválil predložený návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 
schválenej Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019. ZA 
hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
 
 
K bodu č. 9                
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia Štrbské pleso 
predložené p. Pupišom. Sústredenie sa uskutoční od nedele 20.10.2019 do soboty 
26.10.2019. Reprezentační tréneri pripravia návrh účastníkov a program sústredenia. 
 
K bodu č. 10    
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave halovej sezóny 2019/2020 predložené p. 
Mittermayerom. Po skončení zasadnutia VV SAZ sa uskutoční stretnutie ŠTK, sekretariátu 
SAZ a správkyne haly, aby sa dohodli všetky potrebné technické požiadavky na uskutočnenie 
halových súťaží. 
 
p. Malík zdôraznil potrebu zverejnenia všetkých atletických podujatí na webovú stránku, 
ktoré sa uskutočnia do konca roka 2019. 
 
K bodu č. 11 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave termínovej listiny 2020 a o výberovom 
konaní na usporiadateľov MSR v roku 2020 predložené p. Mittermayerom.  
 
Výberové konanie na usporiadateľov M-SR v roku 2020 bolo ukončené 10. septembra 2019.  
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ŠTK SAZ bude oslovovať ďalších ochotných organizátorov, ktorí budú schopní realizovať 
neobsadené podujatia.   
p. Mittermayer zároveň informoval členov VV SAZ o príprave spoločných Majstrovstiev Česka 
a Slovenska v behu na 10 000 m na dráhe v spolupráci s Českým atletickým zväzom. 

Zodp.: R. Mittermayer ,  M.A. Drozda 
 
K bodu č. 12  
 
Na rokovanie VV SAZ predložil JUDr.Filo  návrh novelizácie smerníc SAZ – „Smernica 
o zahraničných štartoch slovenských pretekárov“ .  
 
U IX/33 VV SAZ schválil predložený návrh novelizácie smerníc SAZ. ZA hlasovalo 7 členov VV 
SAZ.  
 
 
K bodu č. 13  
 
VV SAZ zobral na vedomie písomne predloženú informáciu A. Kirnovej o záväzných 
termínoch IAAF a EA. 
 
K bodu č.14                                
 
Elektronickým hlasovaním boli schválené nasledovné kluby:  
1. PPČ Prešov – Maratónsky klub Prešov 
2. Atletický klub Junior Levice 
3. Runner Prešov 
 
U X/33 VV SAZ ďalej schválil prijatie nového klubu OZ Pliešovce v pohybe. ZA hlasovalo 7  
členov VV SAZ. 
 
K bodu č.15 - Rôzne 
 
p. Gubrický – informoval o tom, že k žiadostiam pre rekonštrukciu a výstavbu atletických 
štadiónov je potrebné mať povolenia s výstavbou, ktoré musia byť schválené príslušnými 
úradmi resp. majiteľmi pozemkov a nehnuteľností.  
 
– zároveň informoval členov VV SAZ, že anketa „Atlét roka 2019“ sa uskutoční dňa 
16.11.2019 v hoteli Hilton v Bratislave.  
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p. Hanusová – požiadala o nahradenie p. Ruska p. Prezbruchým v zozname inštruktorov 
rozhodcov pre východné Slovensko. Ďalej informovala o zámere zorganizovať M-VsAZ 
v krose v Betliari, ako generálku na MSR, avšak zatiaľ neprišlo k dohode s usporiadateľom. 
 
p. Mittermayer – informoval o potvrdení termínu VV ŠTK, ktoré sa uskutoční na 
reprezentačnom sústredení vo Vysokých Tatrách. 
 
p. Pupiš – požiadal o vyriešenie odmeňovania slovenských rekordov v kategórií dospelých. 
 
p. Malík – elektronické hlasovanie o hosťovaní by malo prebiehať cez zápis (uskutočnené). 
 
pp. Korčok – informoval o liste riaditeľa VŠC Dukla B.Bystrica, kde žiada o vyjadrenie SAZ 
k žiadosti od klubu TJ Stavbár Nitra doručenej ministrovi obrany SR o prijatie pretekára 
Denisa Danáča do VŠČ Dukla Banská Bystrica 
 
- zároveň informoval o budúcnosti podujatia Dudinská 50ka – momentálne sa hľadá riešenie 
ako zachovať podujatie. Je predpoklad, že podujatie bude pod plnou záštitou SAZ, podobne 
ako P-T-S.  
 
 
U XI/33 VV SAZ schvaľuje predložený návrh pp. Korčoka o zachovaní Dudinskej 50ky 
a organizácii podujatia Slovenským atletickým zväzom. 
 
 
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 22.10.2019 vo Vysokých Tatrách. 
 
    
 
 
Zapísal: B. Ruman                 Overil: V. Gubrický, P. Korčok   


