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Zápisnica z 37. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.1.2020 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Illéš, Filo, Kirnová, Lopuchovský, 
                  Gubrický, Garaj, Malík, Garaj, Matanin  
Prizvaní k bodu programu: pp. Roško, Juck                                                      
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Kollárovič, Hanusová, Tóth                                                     
 
Program: 1. Kontrola úloh 
                  2. Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na rok 
                      2020                                         
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2019 a predbežný návrh rozpočtu SAZ 
                      na rok 2020                           
                  4. Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2020                            
                  5. Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2020                                                                                                                                                                                                
                  6. Návrh štruktúry súťaží SAZ pre rok 2020  
                  7. Stav príprav M SR v hale, V4, Elán mítingu + ďalších halových podujatí                     
                  8. Informácia o prípravách významných podujatí  - BB latka, D-50, P-T-S 2020, EYOF 
                      2021                                                                                                   
                 9. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA                                                                                       
               10. Informácia o prolongácii členskej základne k 01.01.2020 a k 15.01.2020  
               11. Informácia o príprave VZ SAZ v roku 2020 
               12. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
               13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
               15. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 37. zasadnutí VV SAZ v Bratislave 
a poprial všetkým prítomným v olympijskom roku aby bol úspešný po športovej stránke aj 
v osobnom živote a aby sme naplnili ambície a nadviazali na úspechy z OH spred 4 rokov. 
Čaká nás rok s množstvom podujatí, rozvojom stratégie aj reprezentácie.       
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
 
35/3 – splnené, termíny Valného zhromaždenia Oblastných atletických zväzov oznámené: 
            VsAZ – 5.1., SsAZ – 1.2., AZB – 13.2. a ZsAZ – 22.3.  
36/1 – trvá, 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   
36/2  - trvá, 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 úloha VV SAZ zmonitorovať stav na športových školách, počty trénerov, úväzkov, 
zaradených žiakov a doterajšiu úspešnosť splnená, požadované informácie boli vyžiadané 
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a doručené.  Údaje obsahujú výsledky z ďalekej minulosti, preto je potrebné zamerať sa 
a spracovať aktuálny stav a výsledky, úspechy za posledných 10 rokov.  

T: marec 2020  Z.: KM SAZ, p. Illéš    
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 36. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ 
pre SAZ na rok 2020 predloženú pp. Korčokom a Gubrickým.  Aktuálna výška príspevku je 
v sume 2 688 881 €, z toho na kapitálové výdavky 150 000 €, na šport pre mládež 15% 
prislúcha suma 403 332 €. Celkový príspevok pre SAZ je nižší o cca 300 000 € (podiel výpočtu 
8,54% v roku 2019 oproti 8,06% pre rok 2020 z celkových dotácii uznaným športom). SAZ 
zaslal na MŠVVaŠ SR pripomienky k výpočtu.  Viacero športov vykazuje vysoký nárast 
členskej základne. Preto bude potrebné naďalej hľadať možnosti zvyšovania počtu atletickej 
členskej základne predovšetkým v kategórii mládeže.    
 
p. Gubrický predložil doplňujúce informácie ohľadom  projektu  rekonštrukcie a výstavby 
atletických štadiónov z dotácie MŠ VVaŠSR v sume 5 miliónov €. K podmienkam čerpania 
týchto investícií bola podpísaná Zmluva o realizácii národného športového projektu medzi 
MŠVVaŠ SR a SAZ. Následne boli vypracované Zmluvy medzi SAZ a realizátormi  projektov 
s upravenými podmienkami pre jednotlivé projekty. Realizátori projektu boli informovaní 
o zmluvných podmienkach a separátne sa vedú rokovania s každým realizátorom s cieľom 
postupného podpísania zmlúv.    
 
U I/37  VV SAZ schvaľuje znenie  predložených  Zmlúv medzi SAZ a realizátormi národného 
športového projektu. Prípadné doplnenie zmlúv o drobné zmeny  je možné po dohode 
zainteresovaných strán, avšak nemôžu meniť podstatu projektu a štrukturálny zámer.  
ZA schválenie návrhu zmluvy ako bol predložený hlasovalo 8 členov VV SAZ.        
       
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ za  rok 2019 a predbežnom 
návrhu rozpočtu 2020  predloženú p. Gubrickým.  Aktuálny stav čerpania rozpočtu SAZ 
z celkových výnosov 3 469 781,83€ ku dňu 14.1.2020 je v sume 3 205 741,77 €, na účte SAZ 
ostáva suma 264 040,06 €.  
Predbežný návrh výdavkov rozpočtu SAZ pre rok 2020 je v sume 3 193 282 €. Príspevok 
z MŠVVaŠSR uznanému športu je 2 888 881 € a spolu s ostatnými plánovanými príjmami tvorí  
plusová stránka rozpočtu sumu 3 032 881€.  V aktuálnom príspevku nefiguruje príspevok na 
TOP tím SAZ nakoľko ku dňu zasadnutia nebolo  zverejnené rozhodnutie o výške účelových 
prostriedkov pre jednotlivých   členov TOP tímu. Predbežné saldo návrhu rozpočtu je  -
160 401,-€. 
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U II/37 VV SAZ podmienečne schvaľuje predložený rozpočet SAZ pre rok 2020 a ukladá  
predložiť jeho upravenú  verziu doplnenú o TOP tím.  T.: 15.3.2020    Z.: p. Gubrický  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
U III/37 VV SAZ  ukladá  predložiť na MŠVVaŠ SR plán prípravy členov TOP tímu podpísaný 
reprezentantmi, ich trénermi a zástupcami príslušného strediska 
     T.: 15.2.2020   Z.: KR SAZ, KM SAZ, pp. Pupiš, Illéš     
 
U IV/37 VV SAZ ukladá jednotlivým sekciám ktoré sú nositeľmi rozvojových projektov 
v rozpočtovanej výške 10 000,- predložiť plán čerpania týchto prostriedkov do 28.2.2020. 
    
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2020 a všeobecné 
zásady nominácie na súťaže Svetovej a Európskej atletiky predložený p. Pupišom. Je 
potrebné naďalej skvalitňovať podmienky všetkým reprezentantom v spolupráci s klubmi 
a strediskami, ktorá zahŕňa: cielenú podporu kandidátov na OH a ME, optimalizáciu súťaži 
aby sa zvýšila šanca nominovať sa na OH a ME, usporiadať spoločné reprezentačné 
sústredenie, sústredenia zamerané na podporu jednotlivých disciplín, predolympijský kemp 
organizovaný SAZ v spolupráci s SOŠV, vytvorenie „Atletického tímu EYOF 2021“.   
Výsledkové ciele reprezentácie SAZ na rok 2020 sú: 1 x do 6. miesta na OH v Tokiu plus ďalšie 
umiestnenie do 8. miesta, 1 x do 6. miesta na ME v Paríži plus 2 x do 8. miesta, 1 x do 8. 
miesta na HMS  v Nankingu, medaila aspoň na jednom z mládežníckych podujatí plus 3 x do 
8. miesta. 
VV SAZ sa zaoberal predloženou prognózou nákladov na vrcholné podujatia v roku 2020. 
Celkové náklady budú závisieť od aktuálneho počtu účastníkov jednotlivých podujatí 
a podmienok zverejnených  v manuáloch k samotnému podujatiu. Otázne sú náklady 
v súvislosti s účasťou na OH v Tokiu, resp. konaním vytrvalostných disciplín v Sappore. 
 
U V/37 VV SAZ schvaľuje Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2020 a všeobecné 
zásady nominácie na súťaže SA, EA a reprezentačné celky na rok 2020. Podmienkou 
nominácie atlétov v kategórii mládeže aj dospelých je okrem splnenia limitu aj úspešne 
absolvovanie programu on -line anti-dopingového školenia „I Run Clean“ (prístup uverejnený 
na webe EA) a doručiť na SAZ včas číslo certifikátu.  
ZA schválenie uznesenia hlasovalo 8 členov VV SAZ.         
 
 
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2020 
predložený p. Illéšom:  
*Top team mládeže SAZ 2020 (A, B a C skupina), návrh financovania,   
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*Zoznam ZPM 2020 -  A skupina obsahuje 58 mien atlétov ročník narodenia 1995 – 2003 
s návrhom financií na prípravu a návrhom odmien ich trénerom a B skupina 36 mien ročník 
narodenia 2001 – 2004 s návrhom  pridelenia športového výstroja v sume 250 €, resp. 180 € 
a návrhom odmien ich trénerom.   
VV SAZ sa zaoberal možnosťou podporiť trénerov najúspešnejších 10 klubov na základe 
hodnotenia M SR, nastavením podmienok pre ďalších trénerov, ktorí nie sú zamestnaní 
v športových centrách.    
 
U VI/37 VV SAZ schvaľuje Návrh koncepcie mládežníckej atletiky, návrh podpory trénerských 
kapacít mládeže a zoznam ZPM. Finančná podpora je podmienená naplnením rozpočtu SAZ.  
ZA schválenie hlasovalo 8 členov VV SAZ.    
                       
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie Návrh štruktúry súťaží SAZ pre rok 2020 predložený p. 
Mittermayerom. Oproti predchádzajúcej verzii boli doplnené niektoré majstrovské 
podujatia( M SR v behu do vrchu, M SR v horskom behu – trial, 1-dňové M SR U 23, v roku  
2020 sa neuskutoční M SR družstiev v maratóne vzhľadom na miesto konania jednotlivcov vo 
Viedni, ap.).  
U VII/37 VV SAZ schvaľuje po zapracovaní pripomienok rozsah pretekania sa v SAZ  pre rok 
2020 a vykonávacie podmienky, a Štruktúru súťaží SAZ 2020 v akej sa bude predkladať  na 
schválenie Valným zhromaždením SAZ 18.4. 2020.    T.: 11.3.       Z.: ŠTK SAZ, Mittermayer  
ZA schválenie hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave  príprav M SR v hale, V4, Elán mítingu a ďalších 
halových podujatí v roku 2020 predloženú pp. Mittermayerom a Gubrickým.    
Prvé halové M SR v chôdzi mužov a žien 5.1. v Banskej Bystrici sa uskutočnili bez problémov.                   
Propozície  halových M SR sú spracované a uverejnené na webe SAZ. Najbližšie podujatie je 
25.1. Míting V 4 (riaditeľom podujatia je p. M.A. Drozda, manažérom p. M. Matanin) a 26.1. 
Elán míting (riaditeľom je p. M. Matanin), účasť zahraničných pretekárov na Elán míting 
koordinuje p. Ozorák.   
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významných podujatí  - BB latka, D-50, P-T-S 
2020, EYOF 2021 predloženú pp. Korčokom a Asványim.                                                                                                    
  
K bodu programu boli prizvaní zástupcovia EA Permit mítingu BB  latky, ktorý sa uskutoční 
11.2.2020 v Banskej Bystrici: pp. Ľubomír Roško a Alfons Juck. Na úvod predstavili video 25 
ročnej histórie tohto podujatia, na ktorom štartovali doteraz reprezentanti 46 krajín sveta, 
mnohí majstri sveta, Európy, olympijskí medailisti. Aj v roku 2020 sa očakáva kvalitná súťaž 
(účasť prisľúbili vicemajsterka sveta 2019 Ukrajinka Jaroslava Mahučichová,  štvrtý z MS 
v Dohe Bielorus Maksim Nedosekov a ďalší). Hosťom podujatia bude Stefan Holmes,  
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technickou delegátkou EA je p. Zuzana Costin (Malíková).  Podujatie sa uskutočňuje 
v spolupráci s HJC Prosport, Top Athletics, VČS Dukla, mestom Banská Bystrica, SAZ a bude 
zabezpečený priamy prenos RTVS. Predpokladaný rozpočet podujatia je vo výške 70 000 €. 
Usporiadateľ požiadal o finančnú podporu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR o dotáciu 20 000 € 
a žiadajú predstaviteľov SAZ podporiť ich výzvu, prípadne priamo finančne podporiť 
podujatie.   
 
p. Korčok – doplnil informáciu k BBL, dnes bola podpísaná zmluva s VŠC Dukla Banská 
Bystrica o spolupráci (aj v oblasti BBL, poskytnúť bezplatne prenájom).   
  
VV SAZ zobral na vedomie informácie k príprave EA Permit mítingu v chôdzi Dudinská 50. 
Finalizujú sa propozície, upravuje sa časový rozpis. Technickým delegátom EA je p. Steve 
Taylor, technický delegát SAZ je p. I. Čillík a p. M. Kalabus. Problematické budú ubytovacie 
kapacity (slovenskí rozhodcovia budú ubytovaní v Acháte) a zatiaľ nie je  doriešená doprava 
z/na letisko. VŠC Dukla vie poskytnúť Vojenskú hudbu a pracovníka P. Blažeka. Mesto 
Dudince neposkytuje pracovníkov ako doteraz, ani finančnú podporu. Je však dohoda 
o zapožičaní technického materiálu (stany, zábradlia, stupne víťazov, zástavy, ap.), ako aj 
možnosť využívania priestorov mestského úradu počas pretekov (kancelária pretekov, VIP). 
  
p. Asványi informoval o snahe získať sponzorov a finančnú podporu  na významné podujatia, 
predpokladá sa, že by mala pokračovať spolupráca so spoločnosťou  Tipos. 
Pri P-T-S mítingu je potrebné doriešiť formu sprievodných akcií, aby to bolo prípadne 3-
dňové podujatie aj s priestorom pre mládežnícke preteky. 
    
U VIII/37 VV SAZ podporuje žiadosť usporiadateľov BBL o štátnu dotáciu 20 000 € 
prostredníctvom výzvy na MŠVVaŠ SR, ktorú si podáva usporiadateľ podujatia,  a schvaľuje 
podanie žiadosti SAZ v súlade so zverejnenou  výzvou MŠVVaŠ SR na významné podujatia 
SAZ: Elán míting,  Dudinská 5O ka a P-T-S míting.   ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.                                                  
 
p. Korčok informoval o príprave EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Za SAZ je koordinátorom p. 
Gubrický.  Pozitívnou správou je že atletika by mala v rámci rekonštrukcie dostať 
dovybavenie  atletických sektorov. Pred samotným EYOF sú  v pláne testovacie preteky 
(jedno kolo krajských pretekov a MSR dospelých). Je potrebné osloviť športové školy aby boli 
vyškolení dobrovoľníci, rozhodcovia. Z hľadiska časového harmonogramu je úvaha 
o navrhnutie zmeny dĺžky disciplíny, po schválení zaradiť chôdzu na 5 000 m (namiesto 
10 000 m).     
                                                      
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch WA a EA predloženú p.  

     Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny WA:  do 28.1. predbežné prihlášky na MS v polmaratóne  
     2020 v Gdyni, do 31.1. spracovať a doručiť na WA a EA ročnú správu SAZ za rok 2019.  Ďalšie 
     záväzné termíny sú v predloženom písomnom prehľade.   
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    K bodu č. 10 
    VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prolongácii členskej základne SAZ k 01.01.2020 

a k 15.01.2020 predloženú p. Gubrickým. Na porovnanie boli predložené údaje o vývoji stavu 
členskej základne aj z predchádzajúcich rokov:  

    k 31.12.2018 – 18 990 členov, k 01.01.2019 – 12 963 členov,  
    k 31.12.2019 – 19 843 členov v 207 kluboch, k 01.01.2020 – 15 477 členov v 170 kluboch (z 

toho možných aktívnych do 23 rokov je 13 242, pričom 12-22 ročných 6 179 a 0-11 je DA 
7 063), 

    k 8.1.2020 – 15252 členov v 194 kluboch a po ukončení 2. etapy prolongácie k 15.1. – 16 000 
členov.        

     
    K bodu č. 11 
    VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave jarného  Valného zhromaždenia  SAZ v roku 

2020 predloženú p. Korčokom.      VZ SAZ sa uskutoční v priestoroch FF UMB Banská Bystrica 
18.4.2020 s tradičným programom. O termíne volebného VZ SAZ v jesennom termíne bude  
rozhodnuté a oznámené v dostatočnom predstihu aby boli splnené legislatívne podmienky 
a nebol v kolízii s inými podujatiami. Zatiaľ prichádza do úvahy termín 25.10., alebo 8.11.2020.    

  
    K bodu č. 12 
    VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila o  novelizácii Smernice  SAZ 10/2019 – 

Organizačný poriadok SAZ na žiadosť p. Gubrického z dôvodu plánovaných organizačných 
zmien na sekretariáte SAZ k 1.2.2020, zmenu organizácie sekcie mládeže.   

     
    U IX/37 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 1/2020, ktorá ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ  

10/2019 Organizačný poriadok SAZ. Prichádza k zrušeniu miesta sekretára mládeže a zmene 
organizačnej štruktúry. Smernica SAZ 1/2020 nadobúda platnosť 16.1.2020 

    ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.    
  
    K bodu č. 13 

  VV SAZ zobral na vedomie informáciu o žiadosti o prijatie nového klubu, právna forma   
  Občianske združenie prihláseného do SAZ: Atletika JOJO Lamač (AJOLA).                                
  U X/37 VV SAZ schvaľuje prijatie klubu Atletika JOJO Lamač (AJOLA) za člena SAZ.  
  ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.   
  
  K bodu č. 14 – Rôzne  
   p. Filo – informoval o  3 odvolaniach voči prestupom: UKBLA proti prestupu M. Baňovičovej  
                 do NASA (Arbitrážna rada SAZ zamietla odvolanie UKBLA), ATJ Tatran SNV proti 

prestupu A. Tkáča do ŠK Dukla BB (odvolanie doručené po termíne, AR SAZ potvrdila 
právoplatnosť rozhodnutia) a odvolanie sa AC Stavbár Nitra proti nechváleniu prestupu pre 
nevyplatené výchovné  ohľadom prestupu Šneka z  ŠK ŠOG Nitra do AC Stavbár (AR SAZ 
vyhovela odvolaniu)                                                                               
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 p. Korčok – tlmočil zozbierané kritické pripomienky k zvládnutiu a k priebehu Bežeckého 
pohára 2019, forma pokračovanie v roku 2020 bude témou najbližšieho stretnutia  

                      kompetentných    
 p. Illéš – pripomenul potrebu doriešenia prerozdelenia financií na Oblastné atletické zväzy    
 p. Garaj  – informoval o doteraz ohlásenom záujme o členstvo v SsAZ, zatiaľ od  32 klubov 
                 - informoval o pripravovanom skokanskom podujatí Jumperia 2020 (usporiadateľ  
                   z Trenčína ohlásil neuskutočnenie podujatia v Trenčíne), požiadal určiť na podujatie   
                  delegáta SAZ   
                 - v Lučenci 6.2. budú aj zahraniční účastníci  a ako hostia sú vítaní aj členovia VV SAZ   
p. Lopuchovský  – informoval o Pražskom polmaratóne a účasti slovenských pretekárov 
                                 v kompetencii P. Kováča                                                          

p. Kirnová – informovala o 1 záujemcovi o účasť na EA seminári VDM foto finish, ktorý sa bude  
                      2.-5.4.2020: p. J Králik z Nitry  
                  - informovala o požiadavke SAUŠ nahlásiť záujem SAZ o účasť bežcov na FISU  
                    v cezpoľnom behu 7.3.2020 v Marakeši (dodá p. P. Kováč)  

- informovala o požiadavke p. Hanušovského zabezpečiť pre neho a 2 oštepárov  
sústredenie v MonteGordo pred ME vo vrhoch v Leirii                        

p. Gubrický -  požiadal o schválenie dodatku k zmluve s reprezentantom,  že M. Lomnický môže  
                        čerpať finančné prostriedky na prípravu, ktoré mu mali byť zaslané koncom roka  
                        z MŠVVaŠ SR, následkom čoho si zabezpečil a uhradil sústredenie 

- požiadal o nahlásenie a uverejnenie na stránke SAZ plánované školenia 
rozhodcov, trénerov a trénerov Detskej atletiky do 31.1. 

- informoval o výzve MŠ VVaŠSR navrhnúť trénera mládeže, resp. pri príležitosti 
životného jubileá na odmenu 500 €      

U XI/37 VV SAZ schvaľuje nomináciu J. Králika na EA seminár cieľových rozhodcov  
U XII/37 VV SAZ schvaľuje zaslanie predbežnej prihlášky na MS v polmaratóne 29.3. v Gdyni:  
                 1 pretekár a 1 oficiál   
U XIII/37 VV SAZ schvaľuje dodatok k zmluve medzi SAZ a M. Lomnickým o navýšenie dotácií    
                 na prípravu o 15 000 € k termínu 15.12.      
U XIV/37 VV SAZ schvaľuje navrhnúť na odmenu 500 € v rámci uverejnenej výzvy MŠVVaŠSR  
                trénera p. Viliama Lendela (dožíva sa životného jubileá  - 80 rokov 16.1.2020) 
ZA horeuvedené uznesenia hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
 

Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutočnia: 12.2. v Trnave, 11.3. (VsAO) a 15.4.2020 
v Bratislave.     

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