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Zápisnica z 39. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 11.3.2020 v Bratislave. 

 
Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová, Illéš, Gubrický, Garaj, Matanin,  
                  Malík  
Prizvaná k bodu programu: p. Ľašová                                                      
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Lopuchovský, Tóth, Filo, Hanusová,  Kollárovič                                                 
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, o príprave DP SAZ a Slovenská atletika s.r.o   
                       za rok 2019 a novelizovaný návrh rozpočtu SAZ na rok 2020 
                  3. Vyhodnotenie H MSR všetkých kategórií                                                       
                  4.  Príprava VZ SAZ, návrh programu VZ SAZ 2020                           
                  5. Informácia o prípravách D 50 a P-T-S 2020 
                  6. Informácia o projekte HNO 2020                                                                                                                                                                                                                                       
                  7. Informácia o príprave seminára mládežníckych trénerov                                                                                           
                  8. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020                                                                                      
                  9. Informácia o prestupoch v prestupovom období jar 2020 
                10. Návrh novelizácie smerníc SAZ  
                11. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                12. Rôzne 
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 39. zasadnutí VV SAZ, ktoré bolo 
plánované uskutočniť v Košiciach avšak z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu bolo 
nariadené objednané priestory  uzatvoriť. Šíriaci sa COVID 19  ovplyvňuje atletický kalendár a 
zrušenie viacerých atletických a športových podujatí na Slovensku aj v zahraničí.             
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                            
  
36/3 úloha VV SAZ zmonitorovať stav na športových školách, počty trénerov, úväzkov, 
zaradených žiakov a doterajšiu úspešnosť splnená, požadované informácie boli vyžiadané 
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 III/37 úloha predložiť na MŠVVaŠ SR plán prípravy členov TOP tímu podpísaný 
reprezentantmi, ich trénermi a zástupcami príslušného strediska do  28.2.2020 splnená 
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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. 
U III/38 VV SAZ schvaľuje predbežnú nomináciu na EP vo vrhoch 2020 (konečný zoznam  
doplnený a schválený  24. februára 2020) a ukladá zaslať záverečné prihlášky a organizačne 
zabezpečiť účasť na podujatí  - splnené.  
Pozn.: EA oznámila zrušenie EP vo vrhoch z dôvodu šírenia CODVI-19 v tomto termíne s tým, 
že bude stanovený náhradný termín. Vystavené letenky pre 4 členov výpravy s plánovaným 
odletom 19.3., návratom 23.3. nemožno refundovať, nakoľko uvedená letecká destinácia 
nebola leteckou spoločnosťou zrušená.  Členom výpravy, ktorí sú už na sústredení vo Faro 
pred plánovaným EPV (pp. Hanušovský, Michalec, Slezák, Lomnický) sa po vzájomnej dohode 
letenky prebukujú za príslušný doplatok.     
 
38/1 splnené, Bežecká liga 2020 za realizuje, prípadne zmeny spôsobené zrušením 
bodovaných  podujatí bude riešene priebežne   
                                                                                           

   38/2 úloha predložiť návrh zoznamu trénerov na schválenie Projektu podpory    trénerských 
kapacít, s ktorými budú uzatvorené zmluvy od 1.4.2020  splnená – predložený, pozri v bode 
Rôzne.   

                                
     38/3 trvá, 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  

 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 38. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ 2020 a písomné materiály 
k Účtovnej závierke Slovenskej atletiky s.r.o za rok 2019, Výsledovku a Súvahu analyticky po 
uskutočnenom audite dňa 10.3, predložené p. Gubrickým. Audítorky uskutočnili úpravy 
v zmysle zákona. Hospodárky  výsledok SA s.r.o za rok 2019 je  –23 855,97 €. Ak zoberieme 
len čisté hospodárenie bez odpisov, tak SA s.r.o je v zisku. Uzávierka SAZ sa pripravuje a bude 
pred podaním daňového priznania predložená na schválenie VV SAZ per rollam. 
Rozpočet SAZ 2020 platí vo forme ako je zverejnený, ako podklad  nebolo doručené 
prerozdelenie na činnosť OAZ, zatiaľ nie je známa výška dotácii na významné podujatia 2020. 
Bude potrebné zapracovať časové rozlíšenie použitých finančných prostriedkov, prípadne 
presun do jednotlivých položiek (napr. z dôvodu neuskutočnenia sa podujatí, ap.).  
Zmluvy s atlétmi TOP tímu, podporovanými športovcami SAZ a mládežníkmi boli rozposlané 
k podpisu aby mohli čerpať pridelené finančné prostriedky .  
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie H MSR 2020 všetkých kategórií.  
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Hodnotenie H MSR dospelých, ktoré sa konali  22.-23.3. predložil p. Pupiš. Pozitívami 
majstrovstiev bolo bezproblémové usporiadanie a dodržaný časový program. Tieto 
majstrovstvá  zatraktívnila veľkoplošná obrazovka a DJ, zlepšil sa branding a medializácia 
podujatia. Z výkonnostného hľadiska bol zaznamenaný progres v šprintérskych disciplínach: 
Volko, Benda, Balúch, Weigertová, prekážkarka Škvarková, výkon v skoku do diaľky Vadlejch. 
Celková úroveň z hľadiska najhodnotnejších výkonov  bola poznačená neúčasťou viacerých 
reprezentantov (v skokanských disciplínach napr. Vezselka, Bubeník, a ďalší čo ukončili 
kariéru).  
 Z hodnotenia H MSR juniorov uskutočnených 7.3., ktoré  predložil p. Illéš vyplynulo, že 
podujatie malo kvalitnú úroveň aj napriek nižšiemu počtu účastníkov oproti vlaňajšku. 
Najúspešnejšou účastníčkou sa stala Viktória Forster so ziskom 3 zlatých medailí (60m 
v osobnom rekorde, 200m, štafeta 4x200m v slovenskom rekorde). Prekvapili víťazstvom len 
16-roční pretekári: v behu na 400 m Tomáš Grajciarik výkonom pod 50 sekúnd, šprintér 
Jakub Nemec v behu na 60 m za 6,95, R. Vodnyánszka v skoku do diaľky výkonom 585 cm. 
Dramatické súboje predviedli  skokanky do výšky, bežkyne na 1500 m kde napokon zvíťazila 
Líza Hazuchová (4:32,25) pred Elenou Duškovou (4:34,23).  KM SAZ zvažuje navrhnúť do 
budúcnosti  usporiadanie dvojdňových H MSR juniorov a dorastu spolu.    
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie H MSR dorastu z 1.3. predložené p. Illéšom na 
základe podkladov p. Laurenčíka. Viacerí atléti výkonmi potvrdili dobré smerovanie k plneniu 
limitov na ME U18 v Rieti – Karel Šula vo vrhu guľou výkonom 18 m už na týchto 
majstrovstvách dosiahol jeho  splnenie. Z hľadiska medailového zisku dorastencov bol 
najúspešnejší Filip Federič ziskom zlata v behu na 60 m a 200 m a striebrom v skoku do 
diaľky. Z dorasteniek bola najúspešnejšia Andrea Švecová víťazstvom v behu na 200 aj 400 m 
a striebrom v štafete.  Dobrú výkonnosť v sezóne potvrdila Renáta Vodnyanszká, víťazka 
behu na 60 m a v skoku do diaľky.  
Aj na H MSR staršieho žiactva, ktoré   sa konali 8.3. bolo dosiahnutých viacero skvelých  
výkonov. Najúspešnejšou pretekárkou bola Tereza Čorejová:  zvíťazila v behu na 150 m 
(19,02),  60 m prek. (8,77) aj v behu na 60 m v slovenskom žiackom rekorde 7,81.  Slovenský 
rekord v behu na 60 m prek. vyrovnal Adam Ilgo výkonom 8,34 s.   
H MSR ml. žiactva vo viacboji 29.2.  sa zúčastnilo 60 dievčat a 27 chlapcov. Zvíťazila Sofia 
Lörinczová ziskom 2782 pred Tamarou Svatíkovou - 2584 b. a Romanou Hrnčárovou-2549 b.    
Kategóriu ml. žiakov vyhral Mário Macej  - 2315 b., pred Teodorom Volekom – 2159 b. 
a Danielom Smoleňom – 2121 b. 
 
p. Asványi vyzdvihol prácu p. M.A. Drozdu  a jeho tímu, ktorý sa dobre zhostil svojej úlohy  
ako riaditeľ, manažér halových  M SR.  
 
VV SAZ zhodnotil MSR na 10 km na ceste, ktoré sa konali uplynulý víkend v Majcichove. 
Konštatoval, že MSR boli organizátorom – obcou Majcichov, zorganizované na vynikajúcej 
úrovni ako po športovej tak i po spoločenskej stránke. Podujatiu prialo i počasie, vďaka čomu 
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bolo na štarte rekordné množstvo účastníkov a boli dosiahnuté výborné časy. Podujatie bolo 
zároveň aj prvým kolom Bežeckého pohára SAZ 2020.     
 
VV sa zaoberal usporiadaním H MSR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastu 
a st. žiactva, ktoré sa majú konať 14.-15.3. Nakoľko sa do pondelka prihlásilo celkovo len  27 
pretekárov, na zabezpečenie podujatia je potrebných okolo 40 rozhodcov, navyše sa  situácia  
komplikuje hrozbou šíriacej sa nákazy koronavírusom,  bolo prijaté uznesenie:    
 
U I/39 VV SAZ na návrh ŠTK SAZ v súvislosti so šíriacim sa CODVI-19 aj vzhľadom na nízky 
počet prihlásených rozhodol neusporiadať H MSR vo viacbojoch 14.-15.3. 
ZA uvedený návrh hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.                   
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave Valného zhromaždenia  SAZ,  Návrh 
programu VZ SAZ  a návrh Rokovacieho programu VZ SAZ  predložené pp. Korčokom 
a Gubrickým. Prípravy a organizačné zabezpečenie pokračujú. SAZ je pripravený operatívne 
reagovať na meniacu sa situáciu v súvislosti s hrozbou šíriaceho sa CODVI-19.  
 
p. Kirnová pripomenula povinnosť SAZ (ako súčasť Ročnej správy za rok 2019) doručiť na WA 
a EA aktuálny anglický preklad Stanov SAZ do 30.4.2020. 
           
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o prípravách D 50 a P-T-S 2020 predloženú pp. 
Korčokom a Asványim.  
p. Korčok informoval,  že na základe  záväzných nariadení a reštrikčných opatrení v záujme 
predchádzať šíreniu koronavírusu bolo rozhodnuté o preložení usporiadania EA Permit 
mítingu Dudinská 50. To znamená, že podujatie sa v pôvodnom termíne 21.3. neuskutoční 
a na základe vývoja situácie bude stanovený nový termín.  Organizačnému výboru sa 
podarilo stornovať poplatky za ubytovanie, zrušenie cateringu, upratovacích služieb. 
Uskutočnila sa komunikácia s partnermi, ktorí doteraz podporovali podujatie.   
p. Kirnová informovala o komunikácií s národnými zväzmi, ktoré požiadali o usporiadanie ich 
národných majstrovstiev a s pretekármi, ktorým boli zaslané pozvania na udelenie víz, že sa 
podujatie neuskutoční.  
Národným zväzom, ktoré zaplatili poplatok za usporiadanie ich majstrovstiev v chôdzi 
v Dudinciach bude poplatok v plnej výške vrátený.  
 
p. Asványi informoval o prípravách P-T-S mítingu, ktorý je plánovaný na 11.6. v Šamoríne. 
Uskutočnili sa pracovné stretnutia štatutárov SAZ s p. Hoffmanom a vedením rezortu X-
bionics, kde sa prerokovali otázky organizačného zabezpečenia. Uvažuje sa o predaji 
vstupeniek cez Predpredaj.sk, príp. Ticketportal. Bolo  predbežne  stanovených 12 disciplín, 
zvažuje sa doplniť beh na 5000 m.  



 
 
 

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 

Je potrebné stanoviť zodpovednú osobu za koordináciu štartujúcich pretekárov. Zvažuje sa, 
kto bude na podujatie  pozvaný ako osobnosť VIP z radov bývalých svetových atlétov.  
p. Korčok informoval o dohode s p. Hoffmanom pomenovať jednotlivé tribúny na štadióne 
po významných športovcoch. Návrh na pomenovanie tribún predloží Komisia SAZ pre 
zaraďovanie do Siene slávy.    
Riaditeľom P-T-S  bude ako v predchádzajúcich rokoch p. Gubrický. 
 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o projekte HNO 2020 predloženú p. Illéšom. Bolo 
predložené Metodické usmernenie k priebehu HNO 2020 v spolupráci so SAŠŠ spracované p. 
Martincovou.. Patrónmi súťaže sú Matej Tóth a Ján Volko. Školské kolá sa uskutočnia na 
školách v priebehu apríla a mája, krajské kolá od 15. mája do 10. júna v rámci školských 
majstrovstiev kraja. Do celoslovenského finále HNO postúpia prví traja pretekári 
a pretekárky z krajského kola.  Financovanie súťaže je zabezpečované z rozpočtu SAZ.   
 
K bodu č. 7  

     VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave a program Seminára Mládežníckej Atletiky  
     predložené p. Illéšom. Seminár sa uskutoční 28.- 29.3.2020 v priestoroch UMB Filozofickej  
     fakulty a na Strednej športovej škole Trieda SNP 54 v Banskej Bystrici. V programe sú  
     príspevky v oblasti Projektov mládeže, Antidoping, praktické cvičenia na rozvoj frekvencie,  
     modelovanie krokového rytmu, základy skoku o žrdi, využitie pomôcok v Detskej atletike  
     a fyzioterapia.  Uskutočnenie seminára závisí od aktuálnej situácie a opatrení vydanými  
     Úradom vlády SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.                                                                                               

                     
      K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA 
predloženú p.  Kirnovou.  
O náhradnom termíne zrušeného EP vo vrhoch 21.-22.3. v Leirii bude rozhodovať Exekutíva 
EA podľa aktuálnej informácie v dňoch 23.-24.3.2020. 
Usporiadatelia oznámili  týždeň pred konaním zrušenie Akademických majstrovstiev sveta 
v cezpoľnom behu, ktoré sa mali uskutočniť  7.3. v Marakeši. Vystavené letenky pre 4-člennú 
výpravu prepravca nerefunduje, nakoľko letecké spojenia do Maroka ku dňu konaniu 
podujatia neboli oficiálne prerušené.    
Za zrušené letenky pre 2 osoby do Gdanska na MS v polmaratóne SAZ neplatí, nakoľko pred 
podujatím bolo oficiálne oznámene, že lety na tejto trase sú zrušené. Svetová atletika 
oficiálne tiež oznámila preloženie MS v polmaratóne na 17.10.2020. 

      Ďalšie  záväzné termíny sú v predloženom písomnom prehľade.  
       
     p. Kirnová informovala o povinnosti nahlasovať prihlášky na EA a WA, aj prípadné zmeny M   
     SR (aktuálne M SR v chôdzi). Francúzi akceptovali požiadavku SAZ usporiadať M SR na 50 km  
     ako súčasť ich majstrovstiev 21.3., akceptovali účasť M. Tótha aj M. Morvaya.  



 
 
 

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 

 
     VV SAZ sa zaoberal aktuálnou hrozivou situáciou s koronavírusom a následne zrušených  
     podujatiach doma aj v zahraničí. Ako M SR v chôdzi prichádza do úvahy Francúzsko, prípadne 
     Česká republika, ČAS zvažuje usporiadať samostatné podujatie v Kladne s účasťou do 100  
     osôb.     
     U II/39 VV SAZ  schvaľuje zmenu miesta konania M SR v chôdzi 2020 na pretekoch vo 

Francúzsku, alebo Českej republike v záujme uznania plnenia kritérií do Rebríčka Svetovej 
atletiky a bodov na OH aj v prípade účasti 1 resp. 2 pretekárov. 

     ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ      
  
     K bodu č. 9    
     VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o prestupoch v prestupovom období jar 2020   
     predloženú p. Gubrickým na základe podkladov od p. Fila. Bol predložený zoznam 87  
     pretekárov (u pretekára Š. Bujnu bola neoprávnená požiadavka o výchovne, nakoľko to bol  
     opakovaný prestup, pretekár má viac ako 23 rokov) a prestup ďalších 4 pretekárov nebol  
     neschválený z dôvodu nesúhlasu materského oddielu.  
     U III/39 VV SAZ hlasoval o predloženom návrhu prestupov v prestupovom období jar 2020.  
     ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ.    
     
    K bodu č. 10 
    Bod programu Návrh novelizácie smerníc SAZ neprerokovaný, p. Filo má ospravedlnenú 

neúčasť na zasadnutí.         
 

    K bodu č. 11 
  VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadosti o prijatie nových klubov do SAZ  
  *Občianske združenia: Atletický klub Kameňák (ATEKO) v Medzilaborciach, 
  *Občianske združenie Klub orientačného behu Sokol Pezinok (KOBSP) v Pezinku 
   * Občianske združenie Športový klub mládeže v Piešťanoch (SKMPM)   
                                 

  U IV/39 VV SAZ schvaľuje prijatie klubov: Atletický klub Kameňák (ATEKO) v Medzilaborciach,  
  Klub orientačného behu Sokol Pezinok (KOBSP) v Pezinku a  Športový klub mládeže (SKMPM)  
  v Piešťanoch,  za  členov SAZ.   ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.   
      
  K bodu č. 12 – Rôzne  
  p. Malík – informoval o výsledkoch a poznatkoch z kontroly podkladov k prideľovaniu dotácií  
                     na činnosť ÚTM a predložil prehľadnú tabuľku s porovnaním pôvodne pridelených 
                     bodov skontrolovaných (nesprávne) pracovníkom SAZ, následne po oprave KM SAZ  

    a konečný vlastný  oprávnený počet bodov. Rozdiel vyše 2000 bodov vznikol 
nesprávne nahlásenými výsledkami (napr. vložené disciplíny na M SR, nedodržaná 
veková hranica, započítané body za pretekárov, ktorí neboli členmi ÚTM ap.) a tak 
sa mení finančná hodnota bodu.      
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  p. Ľašová – informovala o úskaliach správneho výpočtu bodov, prechod do ÚTM 15 – 16- 
                      ročných    
  p. Garaj  – informoval o liste p. Pivkovej, primátorky mesta Lučenec adresovanom na SAZ, 
                     v ktorom žiada preformulovať Zmluvu č.5/NSP/2020 o realizácii športového  
                     projektu (požiadavka refundácie zrealizovaných prác) 
  p. Gubrický -  predložil prehľad 23 žiadateľov Projektu rekonštrukcie a výstavby atletických  
                    štadiónov, spôsob priamej realizácie, stav podpisovania zmlúv a pripomienky k  
                    zmluve. Niektorí žiadatelia majú dodatočné pripomienky, požiadavky dodatkov  
                    k zmluve, jednou z nich je žiadosť p. Pivkovej – primátorky mesta Lučenec.  
                    SAZ vzhľadom k platnej legislatíve zatiaľ nevyhovuje požiadavkám o zmeny zmluvy  
                    s mestom Lučenec. 
                 - predložil informáciu o rokovaní so zástupcami mesta Žiar nad Hronom o postupe  
                   realizácie  výstavby štadióna. Zároveň navrhol aby VV SAZ pridelil miestnemu klubu  
                   50 ks nových prekážok Polanik.  

- predložil personálny návrh trénerov od jednotlivých klubov zaradených do  
   programu Podpora trénerských kapacít 10 klubov pre rok 2020      

  p. Matanin – informoval o uskutočnenom VZ AZB, boli zvolení delegáti na  VZ SAZ vrátane  
                         náhradníkov 
                      - informoval o doručenom návrhu prerozdelenia financií pre podporu oblastí 
                        a klubov od p. Kollároviča na sumu 100 000 €. K návrhu odzneli pripomienky, 
                        preto prítomní predsedovia OAZ po skončení zasadnutia VV SAZ boli vyzvaní 
                        znovu prekontrolovať kritéria a predložiť upravenú verziu.   
  p. Illéš – predložil nominačné kritéria na Medzištátne stretnutia: juniorov 6.6. v Karpaczi, 
                 dorastu 4.7. v Zlíne a žiactva 26.9. v Znojme  
              - žiadal o možnosť prípravy pre atlétov v x-bionicsphere ako náhrada za zrušené  
                sústredenia v zahraničí pre koronavírus   
  p. Gubrický – pobytový deň v x-bionics sa pohybuje okolo 90 – 100 €  
  p. Korčok – na vyššie uvedenú požiadavku bude hľadať možnosti v spolupráci so SOŠV 
  p. Pupiš – informoval o Zasadnutí Trénerskej, metodickej a zdravotnej komisie SAZ 22.3.             
  p. Kirnová – informovala o zrušení medzinárodných pretekov v behu na ceste 1.5. v Oderzo  
                     - informovala o liste generálneho sekretára  WMR Toma Šarma –  Pravidlá  
                       Medzinárodného pohára v behu do vrchu U 18 a termíne 36. MS v behu do vrchu 
                       Classic a 17. MS Long distance, ktoré sa budú konať 13.-14.11.2020 v Haria –  
                       Lanzarotte, Kanárske ostrovy/ESP           
                               
    39/1 VV SAZ ukladá zapracovať pripomienky a predložiť konečnú verziu k finančnému  

prídelu za získané body za rok 2019 pre ÚTM  
     T.: 15.3.    Z.:Odd. mládeže SAZ a KM SAZ, pp. Ľašová, Illéš         

39/2 VV SAZ ukladá  spracovať novelizované  pravidlá prideľovania bodov ÚTM aby sa 
predišlo pri výpočte  chybám z minulosti.       
                             T.: 15.4.                              Z.: Odd. mládeže SAZ a KM SAZ, pp. Ľašová, Illéš 
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U V/39 VV SAZ schvaľuje predložený návrh KM SAZ  Podpory trénerských kapacít  klubov pre 
rok 2020:  1. ŠK ŠOG Nitra – Jaroslav Broďáni, 2. Slávia ŠŠ Trenčín – Eva Hanuliaková, 3. ŠK 
Dukla o.z. Banská Bystrica – Pavel Kováč, 4. AOTJ Slávia STU Bratislava – Viliam Lendel, 5. AK 
AŠK Slávia Trnava – Lukáš Kotala, 6. AK Slávia TU Košice – Jaroslav Rusnák, 7. AC Stavbár 
Nitra – Maroš Salva, 8. AC Nové Zámky – Štefan Straňovský, 9. Naša atletika Bratislava – 
Andrej Benda, 10. AK Spartak Dubnica n.V.- Jozef Pavelka.  
ZA hlasovalo 6 členov VV SAZ       
 
U VI/39 VV SAZ schvaľuje upravený návrh p. Kollároviča po zapracovaní pripomienok 
a prekontrolovaní plnenia kritérií Rozdelenia financií pre podporu oblastí a klubov   
prítomnými predsedami OAZ pp. Matanina, Illéša a Garaja:  
AZB – 14 352 €, ZsAZ 33 074 €, SsAZ – 32 018 € a VsAZ – 20 556 €.  
 
U VII/39 VV SAZ schvaľuje upravenú verziu prerozdelenia Bodov a financií pre ÚTM získané 
za rok 2019 k prideleniu financií pre ÚTM na rok 2020. Hodnota bodu je 7,90 €, celková suma 
k prerozdeleniu pre 11 Športových tried a 25 prípraviek ZPM je 79 609 €.  
ZA uvedený návrh hlasovalo per rollam 9 členov VV SAZ.     
 
U VIII/39 VV SAZ schvaľuje pridelenie 50 ks prekážok Polanik pre MŠK Žiar nad Hronom.  
 
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 15.4.2020 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 

 


