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Zápisnica z 35. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 13.11.2019 v Banskej Bystrici. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Gubrický, Illéš, Lopuchovský, Kollarovič, Malík, Matanin, 
Garaj, Tóth, Pupiš 
Ospravedlnení: pp. Mittermayer, Kirnová, Filo, Hanusová, Mračnová 
 
Program: 1. Kontrola úloh 
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ   
                  3. Informácia o čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže klubmi SAZ 
                  4. Informácia o procese realizácie rozdelenia investičných prostriedkov na projekt 

rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov                           
                  5. Informácia o stave príprav slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 

2019  
                  6. Vyhodnotenie reprezentačného sústredenia Štrbské pleso 2019 
                  7. Informácia o prestupoch v prestupnom období jeseň 2019 
                  8. Informácia o príprave MSR v cezpoľnom behu 2019 
                  9. Návrh nominačných kritérií na HMS 2020 
               10. Predbežný návrh nominácie na ME v krose 2019 
               11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA 
               12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ 
               13. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 35. zasadnutí VV SAZ 
v novembrovom termíne, ktorý sa konal v priestoroch organizačného výboru EYOF 2021 
v Banskej Bystrici.  
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
34/1 splnená. Predseda AZB p. Matanin predložil VV SAZ správu o činnosti AZB.  
 
34/2 splnená -  zaslanie žiadosti ŠK BFC Dukla BB na podporu Banskobystrického chodeckého 
mítingu a Žiacku chodeckú ligu na vyjadrenie chodeckej komisii SAZ. 
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 34. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ predloženú p. Gubrickým. 
Elektronicky bol predložený  prehľad čerpania podľa jednotlivých rozpočtových kapitol a boli 
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spomenuté  najproblematickejšie čerpania. Po ukončení  mesiaca november bude pripravený 
plán čerpania do konca roka, tak aby bolo zabezpečené  vyčerpanie celej štátnej dotácie na 
rok 2019.  
Členovia VV SAZ boli zároveň informovaní o zabezpečení reprezentačných dresov 
potrebných na štart na OH v Tokiu v zmysle pravidiel MOV (dresy bez troch prúžkov). Dresy 
a súťažné oblečenie v hodnote 10 000,-€ bude dodané od spoločnosti Adidas Slovakia 
sponzorsky.  
 
K bodu č. 3  
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže  
(15 % z PUŠ pre SAZ)  predložené p. Gubrickým. Celkové čerpanie je ku dňu  VV SAZ na úrovni 
176 600,-€ z celkovej sumy 452 542,-€. Avšak každým dňom sa čerpanie zvyšuje. Čerpanie 
tejto položky bude podľa odhadu jedným z problematických v zmysle dočerpania kompletne 
celej sumy. 
 
K bodu č. 4  
 
p. Gubrický informoval členov VV SAZ o procese realizácie rozdelenia investičných 
prostriedkov na projekt rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov. Prvá podmienka  
napredovania procesu - čestné vyhlásenia o štátnej pomoci vybraných uchádzačov - boli 
odovzdané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu a následne boli MŠVVaŠ schválené. 
Čaká sa teraz na podpis zmluvy  medzi ministerstvom a SAZ. Za účelom tohto projektu bol 
v banke vytvorený samostatný účet, ktorého cieľom je oddeliť finančné prostriedky 
poskytnuté MŠVVaŠ od ostatných poskytnutých štátnych prostriedkov. Ďalej sa pripravuje 
stretnutie so všetkými realizátormi projektov, na ktorom budú prerokované všetky dôležité 
požiadavky a otázky ohľadne projektu a bude pripravovaná zmluva medzi SAZ a priamymi 
realizátormi projektov. 
 
p. Korčok doplnil informáciu o ďalších štyroch žiadostiach, ktoré prišli po výberovom konaní. 
Avšak okrem toho že nestihli termín podávania, nespĺňali ani podmienky ktoré boli zadané.  
  
K bodu č. 5 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav slávnostného vyhlásenia výsledkov 
ankety Atlét roka 2019  (16.11.2019) predložené p. Korčokom. Slávnostný program bude 
v hoteli Hilton a začne sa o 18:00. Je zabezpečený  program vyhlásenia, ceny (Adidas, 
Natures aid), catering. Pred slávnostným programom sa uskutočnia dve tlačové konferencie. 
Na prvej sa pred novinárov postaví prezident WA p. Sebastian Coe a prezident SAZ P. Korčok 
a na následnej tlačovej konferencii budú laureáti ankety a reprezentačný tréner M. Pupiš.  
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K bodu č. 6 
 
VV SAZ zobral na vedomie predložené zhodnotenie reprezentačného sústredenia na 
Štrbskom plese od p. Pupiša. Reprezentačné sústredenie možno zhodnotiť ako pozitívne 
a prínosné. Počas sústredenia sa mali atléti možnosť zúčastniť na viacerých prednáškach. 
Cieľom prednášok bolo poukázať na faktory, ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu čo 
najlepších výkonov a k zlepšeniu prípravy. Veľkým pozitívom reprezentačného sústredenia 
bolo počasie, ktoré umožnilo atlétom počas celého týždňa trénovať za ideálnych podmienok. 
Negatívom reprezentačného sústredenie bola neúčasť niektorých atlétov, či už v dôsledku 
skončenia aktuálnej sezóny alebo v dôsledku reprezentácie Slovenska na Armádnych 
svetových hrách v Číne. 
 
p. Tóth doplnil spätnú väzbu od zúčastnených atlétov, ktorí vyjadrili spokojnosť s celým 
reprezentačným sústredením a zároveň zreferoval informáciu, že atléti vyjadrili plnú 
podporu pre pokračovanie reprezentačných sústredení.   
 
p. Malík doplnil požiadavku, že je potrebné do budúcnosti uverejniť na webovej stránke 
oznámenie o tom, ktorí atléti sa majú zúčastniť reprezentačného sústredenia a akou formou 
sa budú jednotliví náhradníci dopĺňať.  
 
p. Illéš doplnil návrh, či do budúcnosti neuvažovať o centrálnom poistení všetkých účastníkov 
sústredenia na vysokohorskú turistiku a záchrannú činnosť. 
 
K bodu č. 7 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v prestupnom období jeseň 2019 
predloženú p. Gubrickým. Členovia VV SAZ dostali aj písomnú informáciu a prehľad 
podaných prestupov. Aktuálne je podaných 154 žiadostí o prestup. Na nasledujúcom 
zasadnutí VV SAZ bude príslušnou komisiou podaný návrh na schválenie prestupov 
jednotlivých atlétov. 
V nasledovnej diskusii odzneli pripomienky k aktuálnemu prestupovému a aj hosťovaciemu 
poriadku. VV SAZ prijal nasledujúcu úlohu. 
 
35/1 VV SAZ ukladá zaoberať sa úpravou hosťovania pretekárov vo vekovej kategórii do 15 
rokov. Zároveň ukladá v prestupovom poriadku presnejšie upraviť prestupy  atlétov nad 23 
rokov. 
 
                              Termín:   12/2019                                           Zodp.: p. Filo, Mittermayer 
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K bodu č. 8 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave M-SR v cezpoľnom behu predloženú p. 
Mataninom. Všetky podstatné náležitosti potrebné pre plynulý priebeh pretekov sú 
pripravené a nie sú evidované žiadne vážnejšie prekážky, ktoré by mali ohroziť konanie 
podujatia.  
 
K bodu č. 9 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o nominačných kritériách na HMS 2020 na základe 
limitov IAAF predloženú p. Pupišom.  
 
Atléti s doteraz  splnenými limitmi na HMS 2020:  
- Muži: Volko, Veszelka.  
 
Kandidáti na účasť: Bezeková, Bubeník, Ledecká, Putalová, Škvarková 
Plnenie limitov: 1.1.2019 -1.3.2020 
 
K bodu č. 10                                             
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  návrhu nominácie na ME v krose 2019 predloženú p. 
Lopuchovským a p. Pupišom.  
 
Atléti so splnenými kritériami na účasť na ME v krose 2019:  
- Sahajda (odmietol účasť), Hazuchová, Dušková. 
 
ME v krose 2019 sa zúčastnia Hazuchová, Dušková a vedúcim výpravy bude p. Kováč.  
 
U I/35 VV SAZ schvaľuje predložený návrh nominácie na ME v krose 2019. ZA hlasovalo 6 
členov VV.  
 
 K bodu č. 11                                             
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch IAAF a EA písomne predloženú 
p. Kirnovou.  
 
K bodu č. 12 
 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o žiadosti  nových klubov o prijatie do SAZ predloženú 
p. Gubrickým. 
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Kluby, ktoré sa prihlásili do SAZ: 
- EMKO športový klub (EMKO) 
- ZŠ T.J. Moussona Michalovce – atletická prípravka (MOUMI) 
- Atletický klub Puma Senec (AKPSC) 
 
U II/35 VV SAZ schvaľuje prijatie nových klubov prihlásených do SAZ. ZA hlasovalo 6 členov 
VV SAZ. 
 
35/2 VV SAZ ukladá na nasledujúce zasadnutie VV spracovať sumárnu správu o členskej 
základni – počet členov a klubov pred prolongáciou, rozdelenie členskej základne podľa 
veku.. 
                              Termín: 11.12.2019                                                         Zodp.: p. Gubrický 
 
                       
K bodu č. 13 – Rôzne 
 
p. Kollarovič - informoval o znížení hodín športovej prípravy na základných školách 
                       - informoval sa o možnosti poskytnutia príspevku na dobudovanie výškarského 

sektoru  
                       - informoval o nespokojnosti niektorých trénerov so zaradením ročníkov 2006 

do nominácie na medzištátne stretnutie v Slovinsku. 
 
p. Lopuchovský – informoval o medzimestskom stretnutí mladšieho žiactva Praha – Brno – 

Ostrava – Bratislava. Existuje hrozba, že sa tento rok stretnutie neuskutoční 
a tým pádom Bratislava vypadne z kruhu organizácie daných pretekov. 

 
p. Gubrický - požiadal jednotlivé sekcie o dodanie podkladov do pripravovaného návrhu 

rozpočtu SAZ na rok 2020 
                      - požiadal o návrh termínu konania reprezentačného sústredenia v roku 2020 

(predbežný návrh 18.10 – 24.10.2020) 
                       - informoval o začiatku prípravy na EYOF 2021 
                      - požiadal jednotlivé oblasti nahlásiť do konca januára 2020 termín konania VZ 

každého oblastného atletického zväzu 
                      - informoval o vykonaní priebežného auditu účtovníctva SAZ a  SA s.r.o. 

audítorskou firmou, s priaznivým výsledkom. 
                      - informoval o zvýšení úrovne pripravovaného P-T-S mítingu 2020 z pôvodne 

zamýšľaného „Bronze level“ na „Silver level“, čo bude mať  veľmi pozitívny 
vplyv na úroveň mítingu. 

 
p. Korčok     - informoval o presune disciplín chôdze a maratónu na OH z Tokia do Sappora 
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                      - informoval, že SAZ pošle na ministerstvo pripomienky týkajúce sa výpočtu PUŠ 
na rok 2020 

                     - predložil návrh odmien pre predsedov komisií, reprezentačných trénerov, 
reprezentačných trénerov sekcií, predsedov oblastí, členov VV, generálneho 
sekretára a  zamestnancov sekretariátu SAZ  

                     - predložil návrh na rozdelenie 1500 eur nad rámec balíka odmien, aby ich mohol 
generálny sekretár rozdeliť podľa individuálneho rozhodnutia pre 
zamestnancov sekretariátu. 

 
p. Illéš – predložil návrh odmeny pre prezidenta SAZ.     
 
  p. Asványi - informoval o podmienkach za ktorých by bolo možné mať v prenájme halu Elán 

celoročne len pre potreby atletiky 
                   - informoval o požiadavke doplnenia zodpovednej osoby „trénera“, ktorý bude 

zodpovedný za prípravu športovca do zmluvy podpisovanej medzi športovcom 
a Slovenským atletickým zväzom. 

 
p. Pupiš - informoval o školení trénerov. Tréneri budú mať možnosť nadobudnúť kredity, 

ktoré budú musieť za obdobie dvoch rokov získať. Pokiaľ ich nezískajú tak stratia 
licenciu (kvalifikácia trénera ostáva, avšak bez platnej licencie) a nebudú môcť 
dostávať financie za športovcov 

                 - informoval po dohode na sekcii šprintov s platnosťou pre všetky sekcie 
skutočnosť,  že ak športovci nebudú posielať vyhodnotenia, tak sa im stopnú 
peniaze  

                - informoval o možnosti pripojenia sa k  Českému atletickému zväzu v rámci 
kreditného systému vzdelávania  

                - informoval o rokovaniach s Viedenským maratónom o možnosti konania M-SR 
v maratóne pre rok 2020 vo Viedni. Budú riešené otázky  platby štartovného pre 
slovenských športovcov, ktorí sa zúčastnia M-SR v rámci Viedenského maratónu 
(zväz zabezpečí štartovné buď pre TOP 30 mužov a žien pričom ostatní športovci 
si zaplatia štartovné sami alebo sa stanoví limit  do ktorého  bude štartovné platiť 
SAZ). 

 
 
35/3 VV SAZ ukladá oznámiť termín valného zhromaždenia každého Oblastného atletického 

zväzu. 
 
                             Termín: 31.1.2020                                                Zodp.: predsedovia OAZ 
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35/4 VV SAZ ukladá stanoviť termín Valných zhromaždení Slovenského atletického zväzu 
(riadne VZ a volebné VZ). 

                             
                               Termín: 12/2019       Zodp.: vedenie SAZ a VV SAZ 
 
 
35/5 VV SAZ ukladá predložiť správu komisie mládeže, ako bola spracovaná a schválená 

nominácia na medzištátne stretnutie v Slovinsku a zdôvodniť menovité 
nominácie na ktoré je poukazované ako na neodôvodnené. 

 
                               Termín: 11.12.2019                    Zodp.: Komisia mládeže SAZ 
 
35/6 VV SAZ ukladá zaoberať sa listom od pána Ozoráka ohľadom konania niektorých súťaží 

počas halovej sezóny 2020. 
 
                               Termín:  12/2019                                                Zodp.: p. Mittermayer 
 
 
U III/35 VV SAZ schvaľuje predložený návrh odmien. ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ. 
 
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 11. decembra 2019 v Šamoríne. 

 
 

Zapísal: B. Ruman                                                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
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