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Zápisnica z 38. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 12.2.2020 v Trnave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Illéš, Filo, Kirnová, Lopuchovský, 
                  Gubrický, Garaj, Malík, Matanin  
Prizvaný hosť: p. Jančovič, Ľašová                                                       
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Kollárovič, Hanusová, Tóth                                                     
 
Program: 1. Obed  
                  2. Kontrola úloh                                            
                  3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, o hospodárení SAZ a Slovenská atletika s.r.o   
                       v roku 2019 a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2020 
                  4. Vyhodnotenie Mítingu  V4, Elán mítingu 2020 a M SR v chôdzi  
                  5.  Vyhodnotenie Banskobystrickej latky a projektu Jumperia                                             
                  6. Predbežný návrh nominácie na EP vo vrhoch 2020 
                  7. Informácia o prípravách VZ SAZ 2020                           
                  8. Informácia o prípravách D 50 a P-T-S 2020 
                  9.  Návrh Atletickej ligy 2020                                                                                                                                                                                                                                       
                10. Projekt Mládežnícka atletika                                                                                           
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020                                                                                      
                12. Informácia o stave členskej základne  
                13. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                14. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                15. Rôzne 
 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 38. zasadnutí VV SAZ v Trnave, 
ktorého sa zúčastní aj hosť – riaditeľ Športovej školy v Trnave p. Jozef Jančovič. Po skončení 
oficiálneho zasadnutia bude priestor pokračovať v diskusii o víziách SAZ.          
 
K bodu č.  2 - Kontrola úloh                                                            
  
36/1 – splnené, p. Illéš informoval o rokovaní so zástupcom Akadémie M. Tótha, Michalom 
Tóthom  ohľadom spolupráce so SAZ a začlenenia jej členov do atletických klubov. Po 
prípravke v 1.-4. ročníka v Akadémii je záujem pokračovať v atletike prechodom do 
atletických klubov.      
36/2  -  návrh projektov pre mládež v samostatnom bode programu.  
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    
U II/37 splnené, predložený rozpočet SAZ pre rok 2020 v upravenej verzii doplnenej  o TOP 
tím.    
U III/37 trvá, VV SAZ  ukladá  predložiť na MŠVVaŠ SR plán prípravy členov TOP tímu 
podpísaný reprezentantmi, ich trénermi a zástupcami príslušného strediska 
     T.: 28.2.2020   Z.: KR SAZ, KM SAZ, pp. Pupiš, Illéš     
U IV/37 trvá, VV SAZ ukladá jednotlivým sekciám ktoré sú nositeľmi rozvojových projektov 
v rozpočtovanej výške 10 000,- predložiť plán čerpania týchto prostriedkov do 28.2.2020. 
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 37. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ, hospodárení SAZ a Slovenská 
atletika s.r.o  v roku 2019 a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2020 predložené p. 
Gubrickým.  Z predbežných podkladov pre priznanie k dani z príjmov právnických osôb 
vyplýva bez závierkových operácií hospodársky výsledok SAZ pred zdanením k 11.2.2020 
v sume 277 708,55 € (náklady celkovo 3 233 423,38 € a výnosy 3 511 131,93 €).  Do termínu 
28.2.2019 je v zmysle zmluvy s ministerstvom potrebné dočerpať  financie z roku 2019. 
Čerpanie prostriedkov je pripravené tak, aby boli všetky financie dočerpané. Do štátneho 
rozpočtu  z pridelených dotácii pre SAZ na rok 2019 bude treba vrátiť nevyčerpaných 9 513  € 
z 2%  pridelených na mládež, nakoľko niektoré subjekty pridelené financie nevyúčtovali.   
Výsledovka Slovenskej atletiky s.r.o uvádza náklady celkovo 402 018,41 € a výnosy v sume 
378 004,67, teda priznanie k dani z príjmov právnických osôb a hospodársky výsledok pred 
zdanením je v sume -24 013,74 €. Mínusová čiastka spôsobená odpismi. Inak  čisté 
hospodárenie  obchodnej spoločnosti za rok 2019 je v čiernych číslach. Uskutočnený audit 
konštatoval vedenia účtovníctva ako bezproblémové. Konečný audit sa uskutoční 10.3. 
Návrh rozpočtu SAZ bol k 11.2.2020 predložený v sume 3 277 881 €, predbežne vykazuje 
stratu v sume -160 401 €.  Na marcovom zasadnutí VV SAZ bude rozpočet SAZ aktualizovaný. 
 
VV SAZ zobral na vedomie správu o aktuálnom stave projektu rekonštrukcií a výstavby 23 
atletických štadiónov predloženú pp. Gubrickým a Korčokom, prehľad žiadateľov, predmet 
realizácie a výška pridelených financií v prehľadnej tabuľke. Všetky zainteresované inštitúcie 
boli oslovené, s viacerými boli uskutočnené vzájomné doplňujúce rokovania, niektorí 
žiadatelia dodatočne predložili pripomienky. Postupne sú podpisované  zmluvy k jednotlivým 
projektom. 
Mestom Spišská Nová Ves bola predložená na VV SAZ žiadosť na zmenu  zámeru realizácie 
národného športového projektu a to konkrétne na povolenie etapizácie realizácie projektu. 
Zdôvodnenie žiadosti je  v súvislosti s finančnými možnosťami mesta a zabezpečením 
plynulého prefinancovania projektu. 



 
 
 

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 

 
U I/38 – VV SAZ  schválil etapizáciu realizácie projektu výstavby atletického štadióna v SNV 
nasledovne: v prvej etape  realizácia kompletnej atletickej dráhy a príprava sektorov 
atletických disciplín na úrovni realizácie podkladových povrchov bez pokládky finálnej vrstvy 
– T.:2021,  v druhej etape realizácia kompletných sektorov atletických disciplín – T.:2022. 
 
U II/38 VV SAZ  berie na vedomie predložený prehľad realizácie projektu rekonštrukcie 
a výstavby atletických štadiónov, žiadateľov a predmet priamej realizácie. Realizácia 
jednotlivých projektov musí byť v súlade so zmluvou, rekonštruované dráhy musia byť 
certifikované.       ZA hlasovalo 8 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 4  
VV SAZ zobral na vedomie Mítingu  V4, Elán mítingu 2020 a M SR v chôdzi predložené pp. 
Pupišom a Illéšom. Podujatia boli po organizačnej stránke usporiadané na dobrej úrovni. 
Mítingu V4 sa zúčastnilo 365 pretekárov a bolo zaznamenaných 686 štartov.  Elán míting mal 
tradične domácu aj zahraničnú účasť, koordináciu účasti zahraničných pretekárov 
zabezpečoval p. Ozorák, za čo mu patrí poďakovanie. Pokus T. Sahajdu o prekonanie 
osobného rekordu v behu na 3000 m sa nepodaril, preteky nedokončil. Trénerská a bežecká 
sekcia navrhuje aby boli dlhšie  behy zaradené na začiatok kedy nie je vydýchaný vzduch 
a zvážiť zvýšenie štatútu mítingu v záujme zisku vyššieho bodového zisku do rebríčka 
Svetovej atletiky.  
p. Pupiš informoval o požiadavkách niektorých trénerov v priebehu podujatia, na čo  je 
potrebné do budúcnosti pamätať v dostatočnom predstihu a akceptované zakomponovať  
do propozícii.      
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Banskobystrickej latky a projektu Jumperia 
predložené pp. Korčokom a Pupišom. Usporiadateľom Jumperie aj BBL patrí poďakovanie za 
dobre zvládnuté podujatia po organizačnej stránke s  kvalitnou zahraničnou účasťou.  Na 
podujatí v Lučenci kategórii dospelých zvíťazil Grék K. Baniotis  výkonom 227 cm a Slovinka 
Černjulová výkonom 185 cm. Vypredaná hala na Štiavničkách bola svedkom dramatických 
súbojov kde v 16 člennom štartovom poli zvíťazil Kubánec L. Zayas pred Bahamčanom J. 
Wilsonom, obaja v osobných rekordoch výkonom 233 cm, tretí skončil T.  Gale z Veľkej 
Británie výkonom 231 cm. Slovenský pretekár Bubeník skončil na 12. mieste výkonom 220 
cm. Súťaž žien v štartovom poli 11  skokaniek  vyhrala Ukrajinka J. Mahučiková výkonom 196 
cm, jej avizovaný juniorský rekord EA odolal. Slovenská pretekárka T. Dunajská skončila 11. 
výkonom 180 cm. Pozornosť médií pritiahli popri štartujúcich pretekároch aj významní hostia 
– svetový rekordér v skoku do výšky J. Sotomayor a majster sveta, viacnásobný majster 
Európy G. Tamberi a ďalší. 
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K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh nominácie na EP vo vrhoch 21.-22.3.2020 v Leirii 
predložený p. Pupišom:   
hod kladivom – M. Lomnický, hod oštepom - Maximilián Slezák a Patrik Michalec (U 23), vrh 
guľou – Adrián Baran (U 23), hod diskom – Samuel Kováč (U 23), vrh guľou – Natália 
Váleková (U 23) – podmienkou účasti je výkon nad 14 m dosiahnutý v sezóne 2020.      
Tréneri – Libor Charfreitag ml., Jozef Hanušovský plus 1 tréner alebo fyzioterapeut.  
  
A.Kirnová doplnila informáciu – na základe požiadavky p. Hanušovského po odobrení 
šéftrénerom je organizačne zabezpečený výcvikový tábor v Monte Gordo v čase 3.- 19.3. 
pred EP pre: pp. Hanušovský, Slezák, Michalec z prostriedkov pridelených na prípravu 2020.  
Reprezentant M. Lomnický ohlásil príchod na miesto podujatia 20.3. , kde priletí zo 
sústredenia v USA.  
 
U III/38 VV SAZ schvaľuje predbežnú nomináciu na EP vo vrhoch 2020 (konečný zoznam 
bude doplnený a schválený do 23. februára 2020) a ukladá zaslať záverečné prihlášky 
a organizačne zabezpečiť účasť na podujatí    T.: 3.3.2020                           Z.: Se-SAZ, p. Kirnová  
 
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave jarného  Valného zhromaždenia  SAZ v roku 
2020 predloženú pp. Korčokom a Gubrickým, ktoré sa uskutoční v priestoroch FF UMB 
Banská Bystrica 18.4.2020. Bol predložený pracovný materiál s prehľadom počtu delegátov 
jednotlivých klubov  na základe získaných bodov z M SR a počtu členov klubov (celkovo 40), 
plus 40 za 4 OAZ – zoznamy dodajú predsedovia OAZ a 6 delegátov za komisie, celkovo 86 
delegátov s hlasom rozhodujúcim.   Je potrebné oznámiť klubom termín nahlásenia ich 
delegátov.  
U IV/38  VV SAZ ukladá zverejniť oznámenie o konaní VZ SAZ a organizačne pripraviť  VZ SAZ 
18.4. 2020      T.: priebežne   Z.: Se-SAZ, p. Gubrický  
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave D 50, ktorá sa uskutoční 21.3. v Dudinciach 
a P-T-S 2020 predloženú pp. Korčokom a Asványim. 
K Dudinskej 50 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie. Podujatie bude značne finančne 
nákladné vrátane technického zabezpečenia a je potrebné združiť všetky dostupné zdroje. 
Mesto Dudince poskytne priestory Mestského úradu pre účely kancelárie pretekov, zázemia 
pre rozhodcov a VIP priestorov. Technické služby vie poskytnúť na náklady SAZ. Zatiaľ je 
rezervovaných 17 izieb v hoteli Hviezda a 9 v hoteli Minerál, ďalšie možnosti ubytovania pre 
medzinárodných rozhodcov a technický personál s OV v hoteli Diamant a Achát. V štádiu 
riešenia je doprava z letísk v Budapešti, Bratislavy, Viedne. Záujem o usporiadanie národných 
majstrovstiev oznámili: ČR, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Lotyšsko a jednotlivec 
z Maurícia.  Podmienkou je úhrada organizačného poplatku 500 € za každý zväz.   
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Organizačné zabezpečenie usporiadanie Mítingu P-T-S je predmetom priebežného rokovania 
s x-bionic®sphere a potencionálnymi reklamnými partnermi podujatia. Je potrebné 
rozhodnúť o zaradených disciplínach a sprievodných podujatiach. Súčasťou P-T-S budú 
preteky Detskej atletiky a štafety. Grafický návrh je pripravený v štandardnom formáte. 
p. Asványi informoval o priebežnom rokovaní ohľadom podpory podujatia s Tiposom, bude 
zabezpečený televízny prenos P-T-S aj D-50 (ako aj prenos ME v Paríži).   
                                                   
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie návrh  Atletickej ligy  SAZ pre rok 2020 – súťažný poriadok 
družstiev dospelých,  predložený p. Mittermayerom.  
p. Mittermayer informoval, že ŠTK SAZ sa zaoberala  návrhom viacerých  klubov aby všetky 
kolá  Atletickej ligy mali program v plnom rozsahu atletických disciplín na štadióne. 
Rozšírenie bude mať za následok predĺženie časového programu. 
          
p. Asványi pripomenul aby sa dopracoval systém,  podmienky a zoznam  Bežeckej ligy pre rok 
2020  
 
U V/38 VV SAZ schvaľuje po zapracovaní pripomienok Súťažný poriadok Atletickej ligy SAZ   
rok 2020, ktorý nadobúda účinnosť dňom 12.2.2020 . Prípadné zmeny, doplnky budú včas 
zverejňované na webovej stránke SAZ www.atletika.sk  
ZA schválenie hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
 
38/1 VV SAZ ukladá pokračovať v prípravách Bežeckej ligy 2020  
                                                                  Z.: pp. Asványi, Mittermayer                                

     K bodu č. 10 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu o Projekte mládežníckej atletiky predloženú pp. Illéšom   
     a Ľašovou. Cieľom projektu je ponúknuť aktivity deťom pri prechode z Detskej  atletiky do  
     mládežníckej, čo sa týka vyše 4100 členov. Jedná sa o podporu v systéme a organizácii súťaží  
     MA v  materiálnej a  finančnej forme. V návrhu je podpora klubov s členmi  vo veku 12-15  
     rokov,  namiesto „Korešpondenčnej súťaže“ bude zaradený trojboj atletických prípraviek,  
     testovanie v 2 disciplínach plus 1 účasť na súťaži.  Súčasťou projektu bude spoločný výcvikový  
     tábor, prípadne spolu s HNO ako aj Seminár  mládežníckej atletiky 28.-29.3.2020 v Banskej  
     Bystrici. 
  

   38/2 VV SAZ ukladá predložiť návrh zoznamu trénerov na schválenie Projektu podpory  
   trénerských kapacít, s ktorými budú uzatvorené zmluvy od 1.4.2020  

                                T.: 11.3.2020    Z.: KM SAZ, p. Illéš    
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K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch WA a EA predloženú p.  

      Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny WA, EA:  do 3.3. predbežné prihlášky na MS v chôdzi   
      družstiev 2.-5.5. v Minsku, do 5.5. predbežné prihlášky na EP v behu na 10 000 m v Londýne  
      (po prerokovaní možností nominácie bolo rozhodnuté, že SAZ sa tohto podujatia v roku 2020  
      nezúčastňuje), do 9.3. záverečné prihlášky na MS v polmaratóne 29.3. v Gdyni, do 11.3.  
      záverečné prihlášky na EP vo vrhoch v Leirii, do 15.3. poslať zoznam medikamentov výpravy  
      na MS družstiev v chôdzi.   Ďalšie  záväzné termíny sú v predloženom písomnom prehľade.   
              
    K bodu č. 12  
    VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o stave členskej základne predloženú p. Gubrickým. Ku 

dňu 11.2.2020 je v SAZ registrovaných 16 572 členov v 195 kluboch (pozn.:  ďalšie 4 kluby sú 
predložené k schváleniu na dnešnom zasadnutí VV).    

  
    K bodu č. 13 
    VV SAZ zobral na návrh p. Fila o  novelizácii Smernice  SAZ 1/2020 – Organizačný poriadok SAZ 

na žiadosť p. Gubrického z dôvodu organizačných zmien na sekretariáte SAZ.   
     
    U VI/38 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 2/2020, ktorá ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ  

1/2020 - Organizačný poriadok SAZ. Smernica SAZ 2/2020 nadobúda platnosť 13.2.2020.         
    ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.    
               

   U VII/38 VV SAZ schvaľuje zmenu Smernice SAZ 3/2020 o slovenských rekordoch a najlepších  
   slovenských výkonoch. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č. 1/2019 a nadobúda   
   účinnosť 12.2.2020.              ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.       

  
    K bodu č. 14 

  VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadosti o prijatie nových klubov do SAZ  
  *Občianske združenia: Atletický klub pri RZ ZŠ s MŠ M.R. Štefánika v Budimíre (AKMRS),   
    Športový klub ORAVAMAN v Nižnej (SKORM), Bežci VK, o.z. vo Veľkom Krtíši (BEZVK) a Smelá    
    Žabka – Škola športu Senec (ŽABKA), 
 *Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO)   
                                 

  U VIII/38 VV SAZ schvaľuje prijatie klubov:  Atletický klub pri RZ ZŠ s MŠ M.R. Štefánika  
  v Budimíre (AKMRS), Športový klub ORAVAMAN v Nižnej (SKORM), Bežci VK,  za členov SAZ.  
  ZA hlasovalo 8 prítomných členov VV SAZ.  O prijatí ďalších dvoch predložených žiadosti bude   
  rozhodnuté po posúdení Stanov týchto klubov.  
  U IX/38 VV SAZ po hlasovaní per rollam 13.2. schválil prijatie klubu  Atletika ŠPORT HROU  
  Prešov (ASHPO)  za člena SAZ. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    
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   K bodu č. 15 – Rôzne  
   p. Korčok privítal na zasadnutí VV SAZ hosťa – p. J. Jankoviča, riaditeľa Športovej školy 

v Trnave.   P. Jankovič informoval o Slávnostnom vyhodnotení 20. výročia Športovej školy 
v trnavskom divadle. Pôvodne to bolo Športové gymnázium, ktorého fungovanie sa musí 
prispôsobiť zmenám nariadených MŠVVaŠ SR. Poukázal na nepriaznivú situáciu v školstve pre 
šport ako je atletika a individuálne športy. Atletická verejnosť sleduje s obavami  dianie 
a zmeny na Športových školách, kde je tendencia preferovať kolektívne športy pred 
individuálnymi.  

 
  p. Filo – predložil prehľad školení rozhodcov SAZ pre rok 2020, prvé sa uskutoční pri H MSR  
                 23.2.  Špecializačný seminár pre rozhodcov pre meranie a váženie náčinia           
              - predložil aktualizovanú verziu Pravidiel atletiky, upozornil na prečíslovanie kapitol  
                 - pripomenul potrebu aktualizácie rozhodcov podľa prolongácie v SAZ (p. Kompas) 
                 -  požiadal skontrolovať registrovaných atlétov s cudzou štátnou príslušnosťou 
                    (súhlasy materských klubov a zväzov)                                                                        
  p. Illéš – doručil Zápisnicu KM SAZ z 25.1. a zoznam zaradených atlétov v strediskách (VŠC 
                 Dukla Banská Bystrica,  NŠC a ŠKP) 
              - predložil Projekt podpory trénerských kapacít  v kluboch v 1. desiatke úspešnosti  
              -  predložil prehľad bodovania ÚTM za rok 2019 (11 ŠT, 34 prípraviek)   
              - informoval o Seminári Mládežnícka atletika 2020, koná sa 28.-29.3. v Banskej Bystrici   
 p. Garaj  – informoval o zasadnutí Senátu SsAZ a nominácii delegátov na VZ SAZ  
                 -  informoval s Majstrovstvách SsAZ, bolo zaznamenaných 727 štartov za účasti 377 
                    pretekárov     
p. Matanin – informoval o nadchádzajúcom VZ AZB 13.2., následne pošle delegátov VZ SAZ              
p. Lopuchovský  – žiadal informáciu o aktuálnom stave akceptovania prihlášok slovenských  
                             pretekárov po termíne na  Pražskom polmaratóne (riešia s usporiadateľom  
                             pp.Kirnová, Koniar, o výsledku budú informovaní po aktualizovanom rokovaní)  
                             - žiadal o navýšenie financií pre sekciu behov na zabezpečenie projektu a  
                             doplniť do podpory B. Pejpkovú, ktorá je v príprave po prestávke 
                           - potvrdil za Komisiu SAZ behov mimo dráhu o účasť na medzinárodnom behu  
                             na ceste 1.5.v Oderze/Taliansko                                   
p. Mittermayer – informoval o priebežnej aktualizácii Termínovej listiny SAZ, požiadal AZB a  
                            SsAZ o dodanie termínov 

- Informoval o Propozíciách MMM v Košiciach a MSR v polmaratóne (štartovné  
                          na M SR je 15 €)                                  

p. Kirnová – informovala o pozvaní a svojej účasti na „Atlétovi roka“ Rakúskeho atletického  
                      zväzu 10.2. vo Viedni     
                   - informovala o liste EA, kandidáta SAZ J. Králika  na EA seminári VDM foto finish  
                      (uskutoční sa  2.-5.4.2020)  neakceptovali voči čomu sa SAZ odvolal     
                 - informovala o spracovaní a zaslaní Ročnej správy SAZ za rok 2019 na IAAF (WA),  
                    ktorá bola akceptovaná   



 
 
 

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 

                  - informovala o návrhu Komisie behov SAZ  mimo dráhu nominovať na Akademické  
                    Majstrovstvá sveta 7.3. v Marakeši  požiadavku na  SAUŠ: V. Zrastákova, P. Mazúch,  
                    M. Borovka plus 1 tréner, čo SAUŠ akceptovala (SAUŠ hradí pobyt a refunduje  
                    letenky, ktoré zakúpi SAZ.  SAZ hradí poistenie liečebných nákladov, diéty na 1. a 
                    posledný deň, zabezpečí dovoz/odvoz na/z letiska a poskytne oblečenie výprave)     
  - informovala o zástupcoch atlétov (manažéroch) v TOP 30 SA  na rok 2020: A. Juck  
                  (Veszelka), V. Fedjušinová  (Hrašnová) a C. Zapala (Lomnický)                     
p. Gubrický -  informoval o spolupráci SAZ so SAŠŠ pri  usporiadaní Svetových Školských  
                        Majstrovstiev Medzinárodnej školskej federácie (SŠM MŠF) v cezpoľnom behu  
18.-23.4.2020 na Štrbskom Plese. SAŠŠ doručila na SAZ žiadosť na spolupodieľaní sa SAZ na  
organizácii podujatia a to úhradou nákladov  na  časomieru. Predbežný rozpočet od firmy   
Hrdosport  je vo výške 800,-€. 
  
U X/38 VV SAZ schvaľuje úhradu 800 € za poskytnutie služieb,  časomiéry firmou Hrdošport na  
na SŠM MŠF v cezpoľnom behu 18.-23.4.2020 na Štrbskom Plese. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ 
 
38/2 VV SAZ  ukladá vypracovať písomnú informáciu o stave legislatívy WA v otázke a  
postavení zástupcov atlétov (manažérov) vo vzťahu k národným federáciám  Z.: p. Kirnová  
 
U XI/38 VV SAZ schvaľuje nomináciu na MS v polmaratóne, ktoré sa uskutočnia 29.3 v Gdyni:  
                 pretekár Tibor Sahajda a tréner Jaroslav Molčan. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.  
U XII/38 VV SAZ schvaľuje nomináciu na Akademické MS 7.3.2020 v Marakeši. Pretekári:  
              V. Zrastáková, P. Mazúch, M. Borovka a tréner M. Illéš,   a ukladá skoordinovať účasť na  
              podujatí so SAUŠ.                  T .: 28.2.    Z.: Se-SAZ, Kirnová   
              ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

 
Nasledujúce zasadnutia VV SAZ sa uskutočnia: 11.3. v Košiciach a 15.4.2020 v Bratislave.    
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P Korčok, V. Gubrický  
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