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Zápisnica z 34. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 22.10.2019 na Štrbskom Pkese. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Mittermayer, Pupiš, Illéš, Lopuchovský, Kirnová, Filo, Tóth, Gubrický,  
                  Hanusová, Malík, Garaj                                                      
Ospravedlnení: pp. Asványi, Mračnová, Matanin, Kollárovič                                                    
 
Program: 1. Kontrola úloh 
                  2. Informácia o konaní Kongresu IAAF v Dohe.   
                  3. Vyhodnotenie MS Doha 2019                   
                  4. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie rozpočtu SAZ                            
                  5. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov                            
                  6. Informácia o rozdelení a čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže medzi  
                       kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ                                                                                                                                                                        
                  7. Vyhodnotenie Medzištátneho stretnutia žiakov a MSR (maratón, st. žiactvo,  
                       družstvá dorastu) 
                  8. Informácia o príprave slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2019                       
                 9.  Informácia o príprave M SR v cezpoľnom behu 2019, o príprave halovej sezóny a 
                      výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2020 
               10. Informácia predsedov oblastných zväzov o činnosti oblastí v roku 2019 a čerpaní  
                     rozpočtu za rok 2019 
               11. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na ME v krose 
               12. Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity  
                     odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019                                                                
               13. Návrh novelizácie smerníc SAZ 
               14. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA                                                                                       
               15. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
               16. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 34. zasadnutí VV SAZ v októbrovom  
termíne tradične konanom počas sústredenia reprezentácie SAZ na Štrbskom Plese.  
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 33. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  
 
U I/34 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie uskutočnené po predchádzajúcom 
zasadnutí VV SAZ (v súlade s čl. 5 ods. 4 smernice SAZ č.12/2018 Hosťovací poriadok  SAZ) 
hosťovanie pre M SR družstiev v maratóne, ktoré sa uskutočnili v rámci MMM 6.10. 
v Košiciach  (predložil  p. Filo). 
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U II/34 VV SAZ potvrdzuje schválenú dodatočnú nomináciu S. Škvarkovej (Lajčákovej) 100 m 
prek. a jej trénera M. Škvarku na MS v Dohe na základe oznámenia IAAF 18.9.2019 
o možnosti jej štartu na MS (požiadal p. Pupiš).   
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o konaní kongresu IAAF v Dohe predloženú p. Korčokom. 
Za SAZ sa zúčastnili traja delegáti pp. Korčok, Gubrický, Kirnová. Bol to dôležitý volebný 
kongres z pohľadu budúceho smerovania svetovej atletiky. Prezidentom IAAF naďalej ostáva 
Sebastian Coe, ktorý získal ako jediný kandidát na post prezidenta IAAF plný počet 203 
hlasov zúčastnených krajín.  Európska atletika bola vo voľbách úspešná - získala v Rade IAAF 
z počtu volených 17 členov 7 miest, ďalším členom sa automaticky stal prezident EA S.A. 
Hansen. Počas kongresu IAAF odznelo množstvo hodnotiacich správ za jednotlivé komisie, 
bola predložená správa o aktuálnom stave IAAF, z ktorej vyplynulo, že IAAF sa nachádza vo 
výraznej finančnej kríze, nedarí sa predať marketingové práva a výdaje prekročili zisk o 26 
miliónov €.   
A. Kirnová – doplnila informáciu o ďalších okruhoch problematiky, o ktorých sa diskutovalo 
(rebríček IAAF, systém súťaží IAAF), o možnosti navrhnúť za jednotlivé  zväzy vhodného 
kandidátov do pracovných komisií IAAF (súťažná, rozvojová, riadiaca), termín zaslania 
podkladov, formulára do 1.11.2019.     
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie MS v Dohe predložené p. Pupišom. Účasť na 
podujatí bolo po organizačnej stránke zo strany SAZ aj organizátora dobre zvládnuté. 
Plánované umiestnenie 2 x do 12. miesta sa nepodarilo splniť. Pozitívne možno hodnotiť 
postup do finále a celkové 9. miesto M. Hrašnovej v hode kladivom. Akceptovateľné výkony 
podali, berúc do úvahy vek  aj G. Gajanová/800 m, a S. Škvarková/100 m prek., ktorej výkon 
ovplyvnili predchádzajúce problémy komplikovanou nomináciou. Výkonom a umiestnenie M. 
Lomnického v hode kladivom bolo sklamaním a neúspechom bola účasť chodcov na 50 km 
a nedokončenie pretekov M. Tótha a M. Katerinky Czakovej. Napriek dobrým tréningovým 
ukazovateľom sa im nepodarilo preteky v náročných klimatických podmienkach dokončiť.  
Snahou bude, aby bola účasť na OH Tokio 2020 úspešnejšia a v hojnejšom počte atlétov so 
splneným limitom.         
 
K bodu č. 4  
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 3 412 
423,63 € ku dňu 18.10. je v sume 1 823 702,95 €. Predložená aktualizácia rozpočtu  obsahuje 
navýšenie sumy na TOP tím a pribudla nová položka dotácie na MMM v Košiciach. 
p. Malík  - upozornil, berúc do úvahy pokročilý termín, na vysoké čiastky nevyčerpaných 
pridelených finančných prostriedkov u niektorých členov TOP tímu.    
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U III/34 VV SAZ schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu SAZ na rok 2019.  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ 
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie návrh rozdelenia financií na dovybavenie štadiónov pre rok 2019. 
Na základe predložených a schválených požiadaviek bolo realizované verejné obstarávanie 
cez Elektronický kontraktačný systém a súťaž vyhral dodávateľ Jipast.  
 
Následne prezident SAZ p. Korčok predstavil návrh komisie SAZ na rozdelenie investičných 
prostriedkov v projekte na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Členovia  VV SAZ 
následne v diskusii prešli  jednotlivé žiadosti a na základe jednotlivých kritérií  na záver 
navrhli rozdelenie  celkovej sumy. 
 
U IV/34 VV SAZ schvaľuje predložené prerozdelenie investičných finančných prostriedkov 
pre rok 2019 v celkovej sume 120 065,29 € (sumy sú vrátane DPH): Slávia ČG Trenčín 9 774 € 
(rozoberateľná tribúna), Akademik TU Košice 6 403,20 (doskočisko na skok do výšky), AK 
Spartak Dubnica n. V.  11 520 € (Stojan pre skok o žrdi), AC Nové Zámky 4 170 € (25 ks 
prekážok), ŠH Elán Bratislava 10 000,09 € (50 ks prekážok a teleskopické stojany na skok do 
výšky), AK AŠK Slávia Trnava 12 768 € (sieť na hod diskom a 60 ks prekážok), AO Slávia STU 
Bratislava  14 032,80 € (doskočisko pre skok o žrdi), AŠK Skalica 10 680 € (klietka pre hod 
diskom a kladivom voľne stojaca), SAZ 40 717,20 € (stojany na skok o žrdi s certifikátom 
IAAF, súprava na meranie a váženie, mobilné ukotvenie vrhačskej klietky, sady prekážok).      
ZA uvedené prerozdelenie hlasovalo 8 členov VV SAZ  
 

U V/34 VV SAZ schvaľuje predložené prerozdelenie financií v celkovej sume 5 miliónov € zo 
štátnych dotácií (plus 450 000 € z vlastných zdrojov SAZ) na výstavbu a rekonštrukciu 
štadiónov, s termínom ukončenia prác do októbra 2021, za predpokladu dodržania 
stanovených podmienok vrátane spolufinancovania:   
* po 400 000 € na rekonštrukciu  8 - dráhových  štadiónov so 400 m oválom :   Žilina (Žilinská 
univerzita) a UMB Banská Bystrica, na výstavbu štadiónov: mesto Martin, Košice (Košický 
samosprávny kraj),  
* 350 000 € na rekonštrukciu 8 dráhového štadióna so 400 m oválom v Nových Zámkoch,   
*po 250 000 € na rekonštrukciu, resp. výstavbu 6 dráhových štadiónov so 400 m oválom: 
mesto Humenné, Spojená škola v Nitre Samosprávny kraj, mestá Spišská Nová Ves, Svit,  
Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica n.V., Banská Štiavnica,    
*po 200 000 € na rekonštrukciu štadiónov so 400 m oválom, 4 dráhy v mestách Zvolen, 
Krupina a Dolný Kubín,  
* príspevok na výstavbu štadiónov s 300 m oválom, 4 - dráh (v mestách kde nie je možné 
postaviť 400 m ovál): mestá Žiar n. Hronom – 80 000 €,  Moldava n. Bodvou – 100 000 €, 
Lučenec – 120 000 €, Liptovský Mikuláš – 80 000 €,   
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*príspevok 20 000 € na dobudovanie vodnej priekopy na štadióne v Kysuckom Novom  
Meste.  
ZA uvedené prerozdelenie financií hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
p. Korčok -   zároveň informoval o rozdelení finančnej   podpory pre športy na investície z 
SOŠV v celkovej sume 3 mil. € prostredníctvom zverejnenej výzvy.  Vyzdvihol, že aj tuná sa 
podarilo podporiť tri atletické projekty. 
                                                                                                                                        
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie prehľad prerozdelenia a čerpania účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ predložený pp. Korčokom, Gubrickým, 
Malíkom. Prerozdelenie vypočítanej sumy 452 542 € (vypočítanej z 15% dotácií zo štátneho 
rozpočtu pre SAZ) je na 10 678 aktívnych členov mládeže, čo predstavuje 42,3808 € na 
osobu.                                                                                                                                    
U VI/34 VV SAZ  schvaľuje predložený návrh prerozdelenia účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ v sume 452 542 €. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.                                    
 
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie hodnotiace správy: Vyhodnotenie Medzištátneho stretnutia 
žiakov v Ptuji, M SR v maratóne, st. žiactva a družstiev dorastu, predložené pp. Illéšom a 
Pupišom. 
Slovenská žiacka reprezentácia obsadila v Medzištátnom stretnutí juniorov CZE-CRO-HUN-
SLO-SVK 28.9. v Ptuji 4. miesto.  Slovensko dosiahlo 11 medailových umiestnení, z toho  3 
slovenské víťazstva v disciplíne získali: T. Čorejová v behu na 100 m prek. výkonom 14,47 , R. 
Vodnyanszká v skoku do diaľky (576 cm) a J. Bátovský v chôdzi na 3000 m (13:59,53). Poradie 
družstiev: 1. CZE 429 b., 2. HUN 427 b., 3. CRO 280 b.,  4. SVK 243 b. a 5. SLO 236 b.  
Reprezentovať SAZ nemal záujem R. Ruffíni v skoku do diaľka ani v skoku do výšky a dal 
prednosť štartu na M ČR družstiev juniorov. 
Na M SR v maratóne 6. októbra 2019, ktoré sa konali v rámci MMM v Košiciach zvíťazil podľa 
očakávania Tibor Sahajda zlepšením svojho osobného rekordu z roku 2018 o 34 sekúnd, 
výkonom 2:15:25 a celkovým umiestnením na MMM na 7. mieste.   
 

K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o príprave slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety 
Atlét roka 2019 predložené pp. Korčokom a Gubrickým. Boli rozposlané hlasovacie lístky k 
stanovený kategóriám totožným s predchádzajúcim ročníkom, termín doručenia Anketových 
lístkov na Se-SAZ je do 30.10.   
Vyhlásenie sa uskutoční v DoubleTree by Hilton Hoteli v Bratislave  so začiatkom o 18:00 
hodine, ktorému budú predchádzať tlačové konferencie. Účasť potvrdili najvyšší 
predstavitelia, prezidenti  Svetovej a Európskej atletiky pp. Sebastian Coe a Svein Arne 
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Hansen. Súčasťou programu bude aj poďakovanie partnerom SAZ a uvedenie osobností do 
Siene slávy SAZ.  
 
U VII/34 VV SAZ sa zaoberal návrhom kandidátov do Siene slávy SAZ predloženým 
Návrhovou komisiou a schválil osobnosti atletiky: pp. Ján Koštial, Dionýz Szögedi a in 
memoriam p. Zdeněk Hrbáček. ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  
Dodatočne bol v elektronickom hlasovaní schválený do Siene slávy SAZ p. Eduard Adamko. 
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.     

 

K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave M SR v cezpoľnom behu, ktorý sa uskutoční 
23.11. v Betliari, o  príprave halovej sezóny,  výberovom konaní na usporiadateľov M SR 
v roku 2020 a upravenú termínovú listinu saz na rok 2020 predložené p. Mittermayerom.  
Príprava majstrovstiev je v štandardnom riešení, propozície na M SR v cezpoľnom behu 
v Betliari sú uverejnené na webe SAZ.  Zatiaľ chýba usporiadateľ 3. kola Atletickej ligy 2020.  
 
K bodu č. 10                                             
VV SAZ zobral na vedomie informáciu predsedov oblastných zväzov o činnosti oblastí v roku 
2019 a čerpaní rozpočtu za rok 2019 predloženú predsedami jednotlivých oblastných 
atletických zväzov.  
p. Hanusová (VsAZ) – predložila prehľad o hospodárení VsAZ k 30.9. Príspevok od SAZ bol 
21 412 €, vlastné príjmy v sume 5 885 €, výdavky zatiaľ 17 984,70 €. Vyslovila poďakovanie 
SAZ za bezplatné zapožičanie časomiery.  
p. Garaj (SsAZ) – v hodnotiacej správe predložil počty súťaží – 21, ktorých sa zúčastnilo 4984 
pretekárov a evidovaný počet štartov k 21.10. je 10 507. Príjem od SAZ bol v sume 30 974 €, 
výdaje zatiaľ vo výške 27 638,72 €.     
p. Illéš (ZsAZ) – príspevok SAZ je vo výške 34 552 €, čo je o 8 000 € viac oproti roku 2018. 
Zatiaľ sú evidované výdaje v sume 37 150 €.  Počet štartov bol zatiaľ 11 057, predpoklad do 
konca roka je 11 250 štartov.  
p. Matanin (AZB) – sa nezúčastnil rokovania, správa o činnosti nebola doručená.  
 
34/1 VV SAZ ukladá doručiť správu o činnosti AZB  T.: 13.11.       Z.: predseda AZB p. Matanin 
 
 K bodu č. 11                                             
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a zabezpečení účasti na 
ME v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnia 8.12.2019 v Lisabone, predloženú p. Pupišom. 
Predpokladaná účasť 1 – 2 juniorky a 1 tréner. Návrh nominovaných dodá v stanovenom 
termíne M. Lopuchovský.    
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K bodu č. 12 
VV  SAZ zobral na vedomie   Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej 
Kontinuity odmeňovania doplnený na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019, 
predložený p. Pupišom, doplnený p. Illéšom.                                                              
 
U VIII/34 VV SAZ schvaľuje doplnený Návrh pridelenia finančných prostriedkov v zmysle 
schválenej Kontinuity odmeňovania reprezentantov na prípravu do konca roka 2019 
doplnený na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2019 vrátane odmien klubom za účasť 
atlétov na ME U23, MEJ a atlétom za prekonanie slovenských rekordov v roku 2019 
v individuálnych disciplínach,  štafetách a zmiešaných štafetách. 
ZA predložený návrh hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  
                                          
K bodu č. 13 
Bod programu Návrh novelizácie smerníc SAZ sa prekladá na nasledujúce zasadnutie VV SAZ.   
 
K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch IAAF a EA predloženú p.  

     Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny:  do 31.10. štatistické podklady SAZ, rekordy SR zaslať       
     na IAAF a EA, do 1.11. ohlásenie záujmu o usporiadanie podujatí EA, do 1.11. v prípade  
     záujmu zaslať podklady kandidátov SAZ do Komisií IAAF – súťažná, rozvojová, riadiaca,  
     do 28.11. poslať záverečné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 8.12.2019 v Lisabone.  Ďalšie  
     termíny v písomnom prehľade.  
     

  K bodu č. 15 
  VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov   
  do SAZ:  Liga lanovka v Bratislave/LIGAN  - Atletický klub ZŠ Sirk (Občianske združenie  
  ROZKVET GEMERA)/ AKZSS a Športový klub Rajecké Teplice/ SKRTE      
  U IX/34 VV SAZ schvaľuje  žiadosť o prijatie klubov za členov SAZ:  :  Liga lanovka v Bratislave  
  -  LIGAN, Atletický klub ZŠ Sirk – AKZSS a  Športový klub Rajecké Teplice-  SKRTE   
  ZA prijatie klubov  do SAZ hlasovalo 7 členov VV SAZ.                                  
 

 K bodu č. 16 – Rôzne  
 p. Filo – informoval o začatom prestupovom období 15.-31.10.2019 
 p. Pupiš – predložil návrh 17 pretekárov a 8 trénerov k zaradeniu do VŠC Dukla Banská Bystrica  
               - predložil aktualizáciu zloženia tímu na OH v Tokiu 2020, podpory atlétom a trénerských  
                 kapacít TÍM TOKIO 2020                   
 p. Illéš – predložil návrh projektu podpory trénerských kapacít v kluboch  
             - predložil návrh Projektu EYOF 2021 v dvoch verziách  
p. Mittermayer – informoval o spoločných Majstrovstvách SR/ČR v behu na 10 000 m v r.2020  

 p. Gubrický – informoval o žiadostiach o finančnú podporu od: AK ZTS Martin na Beh k srdcu  
                         SNP o 500 € a 40. ročník Turčianskej ligy žiakov ZŠ o 300 €, a ŠK BFC Dukla BB  na  
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                         Banskobystrický chodecký míting 3000 € a Žiacku chodeckú ligu 1500 €               
                      - informoval o zaslaní  formulára na EA ohľadom záujmu usporiadať podujatia EA  
                        v rokoch 2021 – 2024, SAZ prejavil predbežný záujem uchádzať sa o organizáciu  
                        ME dorastu v roku 2024 
                   - informoval, že bola podpísaná zmluva o spolupráci s firmou Polanik, ktorá sa týmto  
                     stáva oficiálnym dodávateľom SAZ        
 p. Kirnová – informovala o potvrdení správy o neuskutočnení súťaže  PEM klubov mužov, žien,  
                      juniorov, junioriek na dráhe v roku 2020 (predpoklad nového formátu v r. 2021),   
                      neuskutoční sa ani PEM klubov v krose 2020, nakoľko sa neprihlásil usporiadateľ 
- informovala o záujme M. Pupiša zúčastniť sa obhliadky ME v Paríži 2020 (6.-8.11.2019)  
- informovala o požiadavke p. Illéša prihlásiť P. Pankúcha na vrhačský seminár 8.-10.11. 

v Talline   
 
U X/34 VV SAZ schvaľuje účasť M. Pupiša na obhliadke ME 2020, ktorá sa uskutoční 6.-8.11. 
v Paríži a účasť P. Pankúcha na vrhačskom seminári 8.-10.11. v Talline 
U XI/34  VV SAZ schvaľuje finančný príspevok pre ZTS Martin v sume 300 € na 54. ročník 
Behu k srdcu SNP a 300 € na 40. ročník Turčianskej žiackej ligy žiakov základných škôl. 
Zároveň ukladá zaslať žiadosti ŠK BFC Dukla BB na podporu Banskobystrický chodecký míting 
a Žiacku chodeckú ligu na vyjadrenie sekcii chôdze SAZ.   
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 13. novembra 2019 v Banskej Bystrici.   

 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P Korčok, V. Gubrický  
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