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Zápisnica z 36. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 11.12.2019 v Šamoríne. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Illéš, Filo, Tóth, Kirnová, Malík, 
                  Gubrický, Kollárovič, Garaj, Hanusová, Malík, Garaj, Mračnová, Matanin                                                      
Ospravedlnený: p. Lopuchovský                                                    
 
Program: 1. 12:00 hod. – Obed  
                  2. 13:00 hod. - Kontrola úloh 
                  3. Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atléta roka 2019                                         
                  4. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a hospodárení SA s.r.o.                           
                  5.  Informácia o čerpaní účelových prostriedkov na šport mládeže klubmi SAZ                            
                  6. Informácia o procese realizácie rozdelenia investičných prostriedkov na projekt  
                      rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov                                                                                                                                                                                                
                  7. Vyhodnotenie M SR a ME v cezpoľnom behu  
                  8. Informácia o stave členskej základne SAZ a o prolongácii 2019/2020                        
                  9. Informácia o prestupoch v prestupovom období jeseň 2019                        
               10. Predbežný návrh Koncepcie mládeže pre rok 2020 a koncepcie projektu rozvoja  
                      mládežníckej atletiky 
               11. Návrh nominačných kritérií na EP vo vrhoch 
               12. Stav príprav halovej sezóny 2020, termínová listina 2020                                                                
               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 36. zasadnutí VV SAZ v Šamoríne 
v hoteli x-bionic, ktoré je posledné v tomto roku, súčasťou  programu je bilancovanie sezóny 
aj návrh Koncepcie mládeže pre nasledujúci rok.    
 
K bodu č.  2 - Kontrola úloh                                                            
  
35/1, 35/2, 35/4, 35/6 – 6 súčasťou bodu programu, resp. v bode Rôzne.    
35/3 – trvá, VV SAZ ukladá oznámiť termín Valného zhromaždenia Oblastných atletických  
            zväzov     T.: 31.1.2020   Z.: predsedovia OAZ  
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 35. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atléta roka 
2019 predložené p. Korčokom.  Vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom 
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zabezpečení tohto slávnostného podujatia, ktoré bolo úspešné aj z hľadiska diplomacie, 
o čom svedčí účasť najvyšších predstaviteľov, prezidentov  Svetovej a Európskej atletiky – pp. 
Sebastiána Coea, Sveina Arneho Hansena ako aj  viceprezidenta Rady EA a prezidenta ČAS p. 
Libora Varhaníka.      
Program podujatia bol štandardne dobrý s osvedčenou dvojicou moderátorov(pp. Ščepán, 
Junior Zimnýkoval), pričom bol šetrný k finančnému rozpočtu, konal sa v reprezentačných 
priestoroch hotela Double Tree by Hilton. V programe sa pamätalo na tých, čo sa pričinili 
k rozvoju atletiky, boli zaradení noví členovia do Siene slávy SAZ, program zahŕňal rozlúčku 
s reprezentačnou kariérou sestier Velďákových, boli odovzdané ocenenia EA priamo 
najvyšším predstaviteľom EA.      
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ a hospodárení SA s.r.o   
predložené p. Gubrickým.  Aktuálny stav čerpania rozpočtu SAZ z celkových výnosov 
3 467 130,18 € ku dňu 10.12. je v sume 2 807 667,43 €. Na účte SAZ ostáva suma 659 452,75 
€, pričom sú na sekretariáte SAZ skontrolované vyúčtovania k úhrade v sume cca 337 tisíc €, 
s predpokladom zostatku ku koncu roka v sume cca 170 tisíc €, na preklenutie vstupu do 
nového kalendárneho roka,  čo umožňuje nové znenie zmluvy s MŠVVaŠ SR – čerpanie 
príspevku uznanému športu do 28.2.2020 (neplatí pre TOP tím ani určených  15% pre 
mládež, ktoré v prípade nedočerpania v roku 2019 je potrebné vrátiť do štátnej pokladnice).   
 
p. Malík  - poukázal na nedostatky od združených subjektov pri predkladaní vyúčtovaní 
a množstvo dokladov, ktoré nespĺňajú kritéria , následne musia byť vrátané na dopracovanie 
aby boli v súlade v súlade s platnou legislatívou.     
 
p. Korčok – informoval o možnosti pripomienkovania kritérií prideľovania príspevku uznaným                      
športom do 30.10. Za SAZ boli zaslané pripomienky k nezrovnalostiam vo                      
výpočte.  Predbežne vychádza pokles dotácii  pre SAZ na rok 2020 o 0,5% podiel menej 
oproti roku 2019, čo je menej o cca 300 000 €.  Potenciál zvýšenia dotácií je vo zvyšovaní  
členskej základne. 
 
p. Gubrický informoval o hospodárení SA s.r.o. a priebežnom  rokovaní s partnermi SAZ 
v záujme vyrovnania príjmov a výdavkov. Je predpoklad vyrovnaného rozpočtu v príjmoch 
a výdavkoch ku koncu roka 2019.  
                      
U I/36 VV SAZ schvaľuje predložené čerpanie rozpočtu SAZ na rok 2019.  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ 
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie prehľad prerozdelenia a čerpania účelových prostriedkov na šport 
mládeže medzi kluby SAZ v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ predložený p. Gubrickým. Prerozdelenie 
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vypočítanej sumy 452 618 € (vypočítanej z 15% dotácií zo štátneho rozpočtu pre SAZ) je na 
10 678 aktívnych členov mládeže. Vyčerpané je zatiaľ 283 790,53 €, čo predstavuje 63% 
z uvedenej sumy. Ostáva vyúčtovať 168 827, 47 €.                                                                                                                                     
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o procese realizácie rozdelenia investičných 
prostriedkov na projekt rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov predloženú pp. 
Korčokom a Gubrickým. Z uskutočnených rokovaní a stretnutí  ohľadom výstavby štadiónov 
vyplynulo, že žiaden z úspešných žiadateľov nedeklaroval odstúpenie od výstavby. V Martine 
sa uskutočnil akt položenia základného kameňa a začala sa realizácia výstavby štadióna.  
 
p. Asványi informoval o stretnutí v Žiline ohľadom výstavby štadióna pri VŠ za účasti pp. 
rektora VŠ, primátora Žiliny a županky kraja. Výstavba štadióna pri vysokej škole je dobrou 
investíciou, možnosť organizovať majstrovské a mládežnícke podujatia, v blízkosti sú 
internáty.                                                                                                                                                                                                    
                       
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 23.11. v Betliari a ME 
v cezpoľnom behu 8.12. v Lisabone predložené p. Pupišom. 
MSR v cezpoľnom behu v Betliari bol po organizačnej aj spoločenskej stránke dobre 
zorganizovaný. Prítomní boli aj primátor mesta Rožňavy a starosta Betliara.  
Víťazmi  majstrovstiev sa stali: v kategórii mužov, žien vytrvalci – Tibor Sahajda a Silvia 
Valová, míliari – Peter Kováč a Lucia Kovalančíková. Víťazné družstvá: muži TJ Obal Servis 
Košice a ženy AK ZZO Čadca. Boli zaznamenané problémy so stanovením poradia družstiev, 
systém nie je nastavený na automatické zaradenie do výsledkov a bolo potrebné zadať 
vyhodnotenie družstiev manuálne.  
P Matanin – do budúcnosti bude potrebné uviesť v propozíciách podmienku, že v prípade 
nízkej výkonnosti (strata pretekára o kolo), bude pretekár stiahnutý z trate.  
p. Illéš – pozitívne hodnotil zaradenie ukážok Detskej atletiky do sprievodného programu, 
o ktoré bol zo strany rodičov aj detí  záujem.  
 
Na ME v cezpoľnom behu v Lisabone sa SAZ zúčastnil s 2 pretekárkami v juniorskej kategórii: 
Elena Dušková a Líza Hazuchová (vekom dorastenka), ktorá sa v poli 93 pretekárok  
umiestnila na  41. mieste, bilo konštatované, že je to najlepšie umiestnenie slovenskej 
juniorky na ME v histórii.         
Na Duškovej umiestnení na 69. mieste sa pravdepodobne podpísala únava z cesty zo 
sústredenia v Juhoafrickej republike priamo do miesta podujatia.  
Do budúcnosti bude potrebné stanoviť podmienku účasti na MSR v cezpoľnom behu ako 
jednej z podmienok účasti na ME v cezpoľnom behu.   
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K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o stave členskej základne SAZ podľa roku narodenia 
a prolongácii 2019/2020 predložené pp. Malíkom, Gubrickým.  K dnešnému dňu je  v SAZ 
zaregistrovaných 19 789 členov v 203 kluboch.   VV SAZ zobral na vedomie prehľad vývoja 
členskej základne a počte združených klubov od roku 1993 po súčasnosť.  Najvyšší počet 
registrovaných je v ročníkoch narodenia: 2005 – 1071 členov, 2006 – 1087, 2007 – 1384, 
2008 – 1995, 2009 – 2113, 2010 – 1987, 2011 – 1719 a 2012 – 1378.  Prolongácia klubov na 
rok 2020 začína dnešným dňom a končí 31.12.2019.  
 
p. Korčok – pripomenul, že je potrebné vytýčiť si reálne ciele čo sa týka aktívnych športovcov  
p. Asványi – poukázal na potrebu priamo rokovať s Akadémiou M. Tótha, kde sú zaradení 
atléti, avšak nefigurujú v členskej základni SAZ.  
 
36/1 VV SAZ ukladá rokovať so zástupcami Akadémie M. Tótha  ohľadom spolupráce so SAZ 
a začlenenia jej členov do atletických klubov          T.: priebežne               Z.: KM SAZ, p. Illéš   
 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prestupoch v prestupovom období jeseň 2019 
predloženú p. Filom. Bolo nahlásených celkovo 153 prestupov, z toho je návrh na schválenie 
139 prestupov, neschválených 10 a neprerokované 4 prestupy. 
 
U II/36 VV SAZ schvaľuje prestupy v prestupovom období jeseň 2019 podľa predloženého 
návrhu. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.                           
  
K bodu č. 10                                             
VV SAZ zobral na vedomie Predbežný návrh Koncepcie mládeže pre rok 2020 a koncepcie 
projektu rozvoja mládežníckej atletiky predložený p. Illéšom. Pravidlá rozvoja ÚTM v SAZ pre 
rok 2020  sa zásadne nemenia oproti verzii pre rok 2019, je v nich stanovená štruktúra 
systému: Športové triedy, Prípravka zväzovej prípravy mládeže (PZPM), Zväzová príprava 
mládeže výber „B“ a Zväzová príprava mládeže výber „A“. Ďalej boli predložené písomné 
materiály: projekt EYOF 2021, Záverečná správa sústredenia majstrov Slovenska HNO, Návrh 
projektu podpory trénerských kapacít v kluboch a Zápisnica z Komisie mládeže z 23.10.2019 
na Štrbskom Plese. Diskutovalo sa o projekte mládežníckej atletiky a prepojenia Detskej  
atletiky do mládežníckej atletiky (11-14-ročných), s podporou klubov, poskytnutím pomôcok, 
atletických sád pre túto vekovú kategóriu, zabezpečením školení, testovania, nájsť vhodného 
ambasádora, ap.     
p. Mračnová – poukázala na program, ktorý iniciuje SOV – testovanie žiakov Odznaku 
všestrannosti (ambasádori pp. N. Kuzminová, M. Martikán).  
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p. Korčok – zdôraznil potrebu prepojenia aktivít SAZ s SOŠV v žiackej kategórii 
                 - informoval o pracovnom stretnutí na športovej škole v Bratislave, v pláne sú  
                    v  januári  stretnutia s riaditeľmi ďalších športových škôl 
p. Asványi – poukázal na potrebu vyhodnotenia efektivity jednotlivých športových škôl 
v záujme ďalšieho smerovania  
 
U III/36 VV SAZ schvaľuje princípy rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2020. Čerpanie finančnej 
dotácie je podmienené naplnením rozpočtu SAZ. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
36/2  VV SAZ berie na vedomie predložený návrh projektov a ukladá ich dopracovanie 
v závislosti od reálnych príjmov SAZ                      T.: marec 2020   Z.: KM SAZ, p. Illéš 
36/3 VV SAZ ukladá zmonitorovať stav na športových školách, počty trénerov, úväzkov, 
zaradených žiakov a doterajšiu úspešnosť  T:: marec 2020  Z.: KM SAZ, p. Illéš    
  
K bodu č. 11                                             
VV SAZ zobral na vedomie návrh nominačných kritérií na EP vo vrhoch, ktoré sa uskutočnia 
21.-22.3.2010 v Leirii predložené p. Pupišom. Predpokladaná účasť na EP vo vrhoch je 6 
pretekárov (v niektorých prípadoch potreba potvrdenia výkonnosti) a 3 oficiáli.  M. Hrašnová 
oznámila neúčasť na tomto podujatí vzhľadom na jej réžiu sezóny s vrcholom na ME a OH.  
A.Kirnová – informovala o požiadavke p. Hanušovského pomôcť so zabezpečením sústredenia  
oštepárov v Monte Gordo pred EP vo vrhoch, s presunom na podujatie.      
 
U IV/36 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na EP vo vrhoch 6 vrhačov a 3 oficiáli a ukladá 
zaslať predbežné prihlášky                             T.: 12.12.                           Z.: A. Kirnová  
                                       
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav halovej sezóny 2020 a návrh  
termínovej listina SAZ 2020 predložené p. Mittermayerom.  V termínovej listine nastalo 
niekoľko zmien. M SR v hale mužov, žien, juniorov a junioriek v chôdzi sa neuskutoční ako 
bolo plánované v rámci Elán mítingu 26.1. (v tom čase bude M. Tóth na sústredení) ale už 
5.1.2020 v Banskej Bystrici. M SR v chôdzi: na 50 km ostáva  21.3. v Dudinciach, na 20 km 
v chôdzi 4.4. v Poděbradoch, M SR v maratóne sa uskutočnia 19.4. vo Viedni , MSR v behu na 
10 000 m v Slavkove pri Brne, viacboje mužov a žien 5.7.7. v Prahe. Ďalšie termíny, upravené 
dátumy jednotlivých kôl Atletickej ligy v písomnom prehľade, uverejnené na webe SAZ. 
Propozície na míting Olympijských nádejí V4 a Elán míting sú v štádiu konečnej verzie 
k uverejneniu na web SAZ v spolupráci s M. A. Drozdom.  
 
U V/36 VV SAZ schvaľuje upravenú termínovú listinu SAZ 2020.  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 13 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch WA a EA predloženú p.  

     Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny:  do 12.12 predbežné prihlášky na EP vo vrhoch v Leirii,  
     do 15.12. doručiť na EA priebežná správu čerpania grantu EA na mládež, do 14.12. predbežné  
     prihlášky na HMS v Nanjingu, do 16.12. v prípade záujmu nahlásiť na WA o usporiadanie  
     World trail a MS v behu do vrchu 2021, do 18.12. nahlásiť na WA majstrovstvá SR mužov  
     a žien SAZ 2020, do 10.1. zaslať na EA vhodných kandidátov na kurz štartérov, VDM a foto  
     finiš, do 28.1. predbežné prihlášky na MS v polmaratóne 2020, do 31.1. spracovať a doručiť 

na WA a EA ročnú správu SAZ za rok 2019. Ďalšie záväzné termíny sú v predloženom 
písomnom prehľade.   

     
    K bodu č. 14 

  Ku dňu zasadnutia VV SAZ nie sú evidované nové žiadosti klubov  o prijatie do SAZ. 
 
 K bodu č. 15 – Rôzne  
p. Hanusová – poďakovala za ocenenie EA na návrh SAZ „ Žena – líderka“, ktoré jej odovzdal  
                          prezident EA p. Hansen a ktoré si veľmi váži.    
                       - zdôvodnila prečo sa rozhodla nekandidovať do Komisie WA  
                       - informovala o termíne VZ VsAZ, ktoré sa uskutoční 4.1.2020  
                       - predložila Prehľad o hospodárení VsAZ (príjmy 27 297 €, výdaje 22 670,84 €) 
 p. Filo – predložil na schválenie novelizácie smerníc SAZ:  
                * Smernica SAZ 9/2019 Prestupový poriadok (Pôvodná smernica č. 7/2018) 
                * Organizačný poriadok SAZ 10/2019(doplnený o povinnosť registrácie zmlúv medzi  
                    atletickými klubmi  a atlétmi) 
                * Smernica SAZ 11/2019 Hosťovací poriadok SAZ (Pôvodná smernica č. 12/2018) 
 p. Pupiš – predložil doplnený návrh k zaradeniu do VŠC Dukla Banská Bystrica:  11 pretekárov  
                   a 8 trénerov do zamestnaneckého pomeru a 21 zmluvných športovcov  
               - informoval o účasti na seminári SOŠV k účastina  na OH v Tokiu 2020, vzhľadom na  
                 preteky na ceste, ktoré sa uskutočnia v Saporre, bude potrebné riešiť navýšenie  
                 kvóty oficiálov a logistiku                                                        
p. Korčok – pripomenul, že je vybavený tréningový kemp v Tokiu pred samotnými OH 
p. Illéš – informoval (U 35/5) o priebehu nominácie na medzištátne stretnutie žiakov, kde boli  
                 nominovaní aj piati mladší žiaci, čo je v rozpore so smernicami SAZ. Podľahli nátlaku 
                 osobných trénerov a v kontrakte nebolo uvedené obmedzenie dolnej vekovej  hranice.              
                 Sľúbil, že v budúcnosti sa to nebude opakovať.   
p. Kollárovič – predložil návrh Rozdelenia financií pre podporu oblastí a klubov podľa kritérií 
                          (účasť jednotlivcov, družstiev, počtu štartujúcich). Po spresnení údajov od OAZ 
                          môžu nastať vo výpočte úpravy. 
p. Matanin – požiadal o navýšenie príspevku na halové súťaže AZB  
pp. Matanin, Kirnová – informovali o pracovnom stretnutí so zástupcami Rakúskeho  
atletického zväzu, usporiadateľmi Viedenského maratónu za účelom dohodnutia podmienok  
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usporiadania M SR mužov a žien v maratóne v rámci Vienna City Marathon 19.4.2020   
      
p. Mittermayer – z titulu riadiaceho súťaže poukázal na potrebu vyhodnocovať počty  
                               pretekárov  aj počty štartov v jednotlivých pretekoch SAZ 
                            - poukázal na fakt, že neboli dodané požiadavky od KM SAZ , TR SAZ na zmenu  
                              Štruktúry súťaží 2020 

 p. Malík – poukázal na fakt, že aj napriek pokročilému dátumu má riadne zúčtované dotácie  
                   len jeden OAZ 
                -   požiadal aby predsedovia OAZ na svojich VZ   navolili maximálny možný počet  
                    náhradníkov na VZ SAZ (nahlásené termíny VZ AZB 13.2., VZ ZsAZ 22.3., VZ VsAZ  4.1.) 
 p. Kirnová – predložila písomnú správu o seminári „Women leaders moderators“, ktorého sa  
                    zúčastnila 1.-6.12.2019 v Belehrade (účasť žien z 22 krajín) 
                   - informovala o zasadnutí Rady EA v Istanbule: schválené limity na ME U18 v 2020 

v Rieti – SAZ má kvótu 3 hradených atlétov, pridelenie usporiadania ME v cezpoľnom behu 
2021 v Turíne a ME U 18 (sa uskutočnia od pondelka do štvrtka 11.-14. júla 2022 
v Jeruzaleme), hodnotiace správy Komisie rozvoja EA, Komisie atlétov EA, 
medzikontinentálneho stretnutia EA – USA v Minsku, smerovanie  DNA pretekov, stav 
príprav ME 2020 v Paríži, nová štruktúra podpory EA pre členské zväzy – redukcia dotácii pre 
roky 2021-2022, prezentácie fungovania malých členských zväzov  Chorvátsko, Cyprus, 
a ďalšie)  

- informovala o možnosti poslať kandidátov SAZ na Kurz pre štartérov a rozhodcov 
VDM/cieľovej kamery, ktorý sa uskutoční 2.-5.4.2020 (miesto oznámia neskoršie), termín 
prihlášok so životopisom do 10.1.2020  

- informovala o ponuke účasti na 50. ročníku memoriálu F. Schustera 31.5.2020 vo Viedni (SAZ 
má záujem o účasť) 

- informovala o ponuke FIDAL zúčastniť sa pretekov  v Behu na ceste U20 „Trofeo Opitergium“ 
1.5. 2020 v Oderze (SAZ má záujem o účsť) 

- informovala o žiadosti manažérov (AR)  zastupovať slovenských atlétov: C. Zapala/POL (M. 
Lomnický, V. Fedjušina/AUT (M. Hrašnová) a A. Juck/SVK (T. Veszelka.  Zatiaľ nedodali 
podpísané zmluvy medzi AR a atlétmi.   

- informácia z WA (IAAF): potvrdený termín MS 2023 v Budapešti od 19. -27.augusta, 
odporúčanie usporiadať národné majstrovstva dospelých 3 respektíve 6 týždňov pred MS, 
ktoré sa uskutočnia 6.-15.8.2021 v Oregone  

 
U VI/36 VV SAZ schvaľuje predloženú novelizáciu smerníc SAZ:  
* Smernica SAZ 9/2019 Prestupový poriadok (ruší pôvodnú Smernicu SAZ č. 7/2018), nadobúda 

účinnosť od 1.1.2020 
* Organizačný poriadok SAZ 10/2019 (doplnený o povinnosť registrácie zmlúv medzi                     

atletickými klubmi  a atlétmi), nadobúda účinnosť od 12.12.2019 a ruší predchádzajúcu 
smernicu  
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* Smernica SAZ 11/2019 Hosťovací poriadok SAZ (ruší pôvodnú Smernicu č. 12/2018), 
nadobúda účinnosť od 12.12.2019  

ZA schválenie horeuvedených smerníc hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
 
U VII/36  VV SAZ schvaľuje predložený návrh 10 atlétov, 8 trénerov do zamestnaneckého   
pomeru a 21 zmluvných športovcov odporučiť na zaradenie do VŠC Dukla Banská Bystrica 
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
U VIII/36 VV SAZ schvaľuje termín Valného zhromaždenia SAZ s dátumom 18.4.2020. Termín  
jesenného volebného VZ SAZ bude stanovený dodatočne.   ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ  
U IX/36 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na HMS 2020 v Nanjingu, predpokladaný počet  
2 pretekári a 1 oficiál.   

 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 15. januára 2020 v Bratislave.   

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



 
 
 

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  


