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Zápisnica zo 40. zasadnutia (videokonferencie) Výkonného výboru SAZ dňa 15.4.2020. 

 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová,  Filo, Illéš, Tóth, Gubrický,  
                      Lopuchovský, Kollárovič, Hanusová, Malík                                          
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Garaj, Matanin                                                
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ 
                  3. Informácia o ekonomickej situácii SAZ                                                                                   
                  4. Informácia o príprave variant konania VZ SAZ 2020                           
                  5. Informácia o variantoch konania D 50 a P-T-S 2020 
                  6. Pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ                                                                                                                                                                                                                                   
                  7. Informácia o príprave reprezentantov a možnosti prípravy v čase karantény 
                  8. Informácia o situácii v DA a v mládežníckej atletike, návrh kritérií ÚTM na r. 2020     
                  9. Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov sekcií na rok 2020  
                10. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcií štadiónov                                                                                         
                11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020     
                12. Návrh novelizácie smerníc SAZ                                                                 
                13. Schválenie hosťovaní SAZ na rok 2020 
                14. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                15. Rôzne 
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 40. rokovaní  VV SAZ, ktoré sa kvôli 
núdzovému stavu z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu uskutočňuje formou 
videokonferencie. Od posledného zasadnutia sa veľa veci zmenilo, šíriaci sa COVID 19 
ovplyvnil atletický kalendár a zrušenie viacerých atletických a športových podujatí na 
Slovensku aj v zahraničí a je potrebné následne priebežne riešiť aktuálnu situáciu.             
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                          
36/3 úloha VV SAZ zmonitorovať stav na športových školách, počty trénerov, úväzkov, 
zaradených žiakov a doterajšiu úspešnosť skompletizovaná, pozri bod programu  č. 8.    
 
U IV/37 úloha uložená jednotlivým sekciám ktoré sú nositeľmi rozvojových projektov 
v rozpočtovanej výške 10 000,- predložiť plán čerpania týchto prostriedkov splnená, 
podrobnosti v samostatnom bode programu  č. 9.                                                       
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     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  

 
39/2 splnené, novelizované pravidlá prideľovania bodov ÚTM predložené.  
  
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 39. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ predloženú p. 
Korčokom. Postupné rušenie, resp. odklad podujatí WA a EA (HMS v Nanjingu a OH v Tokio 
až v roku 2021, ME U18 a  MS U20, MS v chôdzi družstiev sú zatiaľ bez náhradného termínu, 
a ďalších medzinárodných podujatí), ako aj reštrikčné opatrenia štátnych inštitúcii v SR 
ovplyvňujú aj termínový kalendár SAZ, usporiadanie majstrovských a medzinárodných 
podujatí na Slovensku: neuskutočnenie H MSR vo viacbojoch, D 50, Bratislavského ČSOB 
maratónu, potreba preloženia, prípadne zrušenia P-T-S mítingu. Od 13. marca platí zákaz 
usporiadať akékoľvek športové podujatia v SR, obmedzenia vycestovania, ap. Z dôvodu 
presunu OH v Tokiu na 2021 bude nevyhnutné preložiť aj plánovaný EYOF 2021 v Banskej 
Bystrici na rok 2022. Zatiaľ je v pláne EA uskutočniť ME 25.-30.augusta 2020 v Paríži. Otázne 
je otvorenie športovísk a možnosti športovej prípravy na Slovensku. 
Sekretariát naďalej pracuje v pracovnom režime formou home office, pričom je zabezpečená 
každý pracovný deň prítomnosť GS a aspoň jedného pracovníka na sekretariáte SAZ, nakoľko 
naďalej platí zákaz hromadného stretávania sa.       
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o ekonomickej situácii SAZ predloženú p. Gubrickým.  
Hospodárenie Slovenskej atletiky s.r.o. bolo schválené na minulom VV SAZ a bolo podane 
daňové priznanie.   Hospodárenie SAZ a príprava daňového priznania je v štádiu konečných 
úprav a kontroly daňovým poradcom (audítorom) a následne bude zaslané k schváleniu per 
rollam členom VV SAZ.  Obidve správy o hospodárení budú súčasťou Výročnej správy 
o činnosti SAZ a budú predložené najvyššiemu orgánu – VZ SAZ. V súlade s platnou 
legislatívou a aktuálnou situáciou je  SAZ povinný zverejniť výročnú správu najneskoršie do 
30.7. (v prípade konania  VZ SAZ pred týmto termínom platí povinnosť zverejnenia do 15 dní 
od prerokovania na VZ SAZ). Na SAZ sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SAZ so 
štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. Husárom. Zatiaľ nie je stanovené, či  budú štátne 
príspevky pre jednotlivé športové zväzy krátené a ak, akou formou, či účelovou viazanosťou, 
prípadne aký vplyv to bude mať na prerozdelenie 15% na mládež. Snahou SAZ bude, aby aj 
v prípade  čiastočného viazania financií poskytnutých z ministerstva neboli krátené financie 
na prípravu reprezentantov v jednotlivých kategóriách (pozn. – TOP tím je samostatnou 
kapitolou, financie sú účelovo viazané štátom) a ďalšie prostriedky na prípravu ako sú UTM, 
ŠT a pod.  
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Zatiaľ boli spracované a zaslané zmluvy so všetkými ÚTM, reprezentantmi, mládežníkmi, 
OAZ, ktoré sú postupne podpísané doručované na SAZ, u viacerých bolo zaznamenané aj 
čerpanie pridelených financií.                 
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave variant konania Valného zhromaždenia  SAZ 
2020 predloženú pp. Korčokom a Gubrickým. VZ SAZ v pôvodne stanovenom termíne 
18.4.2020 sa vzhľadom na reštrikčné opatrenia neuskutoční, o čom bola uverejnená 
informácia na webovom portáli SAZ. VV SAZ zvažuje usporiadať VZ SAZ v prvom polroku, 
náhradný termín bude určený v závislosti od vývoja situácie s Covid 19. Ďalšou z možností je 
uskutočniť v roku 2020 len jedno VZ SAZ v mesiaci október – november, ktoré bude zároveň 
volebným.  
         
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o variantoch konania D 50 a P-T-S 2020 predloženú p. 
Korčokom. Usporiadanie  D 50  v náhradnom termíne v septembri bolo v záujme prípravy 
chodcov na OH. Po nedávnom zverejnení informácie WA, že nebudú brané do úvahy  
splnené limity na OH v čase od 6.4. do 30. novembra 2020, z tohto aspektu stráca 
usporiadanie podujatia význam a navrhol zvážiť usporiadanie v roku 2021. Vyvstáva otázka 
ako sa zachovajú tradiční partneri a sponzori podujatia. Podobne je to s usporiadaním 
mítingu PTS z hľadiska možnosti plnenia limitov.  Opodstatnenie usporiadania mítingu PTS 
v augustovom termíne sa javí  smerom k ME 25.-30.8. v Paríži, ktoré sú zatiaľ v pláne 
uskutočniť.       
pp. Pupiš, Tóth podporujú myšlienku uskutočniť D 50 v roku 2020 pre mládežnícke kategórie, 
aby mali motiváciu trénovať. Neistá situácia je aj ohľadom náhradného termínu chodeckého 
podujatia v Poděbradoch, na ktorých sa mali konať M SR v chôdzi na 20 km. Nakoľko WA 
menila princípy kvalifikácie a rebríčkov na OH, na ME v Paríži chýba maratón aj chodecké 
disciplíny, je potrebné zistiť od WA jednoznačný výklad kritérií.    
 
40/1 VV SAZ ukladá osloviť WA objasniť sporné body plnenia limitov, rebríčka WA na OH, 
zápočet bodov za výkony z MS v Dohe, ME 2018, resp. ME 2020.  
      T.: 20.4.  Z.: pp. Kirnová, Pupiš 
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie Pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ                                                                                                                                                                                                                                  
predložený p. Mittermayerom. Boli predložené 3 verzie Termínovej listiny SAZ 2020 – Verzia 
A s plánovaným začiatkom súťaží od júla, Verzia B – so začiatkom súťaží od augusta a Verzia 
C – so začiatkom súťaží od septembra.  Svetová atletika odporúča členským zväzom EA  
uskutočniť národné majstrovstvá dospelých v chránenom termíne 8.-9. augusta, čo by bol 
vhodný termín pred ME v Paríži. Termíny a rozsah podujatí SAZ  bude upravovaný podľa 
nariadení vlády. Uvažuje sa aj o spájaní majstrovstiev SR rôznych vekových kategórií. 
Vzhľadom na rozhodnutie WA ohľadom prerušenia možnosti olympijskej kvalifikácie do 30. 
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novembra 2020 sa diskutovalo o prípadnom usporiadaní M SR v chôdzi na 50 km, prípadne 
s niektorými vybranými disciplínami   v priebehu decembra v krajine s vhodnejšími 
klimatickými podmienkami. Keďže celý priebeh atletickej sezóny je narušený, bude potrebné 
priebežne sledovať meniacu sa situáciu,  vzájomne spolupracovať a prijímať adekvátne  
rozhodnutia.    
  
K bodu č. 7  
VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave reprezentantov a možnosti prípravy v čase 
karantény predloženú p. Pupišom. Viacerí reprezentanti zrušili plánované sústredenie 
v zahraničí, niektorí ich ukončili predčasne. Momentálne sa uskutočňuje príprava 
individuálne, väčšinou v udržiavacom režime, nakoľko nemožno trénovať na štadiónoch, v 
posilňovniach, ani využívať služby fyzioterapeutov, chýba  regenerácia. Pozitívom je že vo 
VŠC Dukla Banská Bystrica bude fungovať v špeciálnom režime využívania fyzioterapeutov 
pre svojich najúspešnejších športovcov. SAZ uvažuje usporiadať dlhodobé pobyty 
v športovom komplexe x-bionicsphere v Šamoríne za prísnych opatrení v súlade 
s odporúčaním hlavného hygienika.  
Vedúci tréneri jednotlivých sekcií plánujú v súčasnom voľnejšom období zamerať sa na 
tvorbu metodických materiálov a budú aktualizovať rozvojové plány sekcií.                                                                                                    
                     

      K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o situácii v DA a v mládežníckej atletike, písomné 
materiály predložené p. Illéšom:  *aktualizované a upravené kritéria ÚTM na r. 2020, 
*zoznam trénerov z projektu podpory trénerských kapacít, *aktualizované dotazníky SSŠ, * 
zoznam -počet úväzkov na SSŠ k 30.3.2020 a *aktuálny stav v DA. 
Čo sa týka Detskej atletiky, pracuje sa na vydaní novej publikácie Detská atletika II. Školenia 
trénerov DA sú presunuté na neurčito (z plánovaných 4 sa v najlepšom prípade uskutočnia 
aspoň 2). Podobne sú odložené na neurčito súťaže detskej P-T-S, finále detskej P-T-S, detskej 
štafetovej ligy a Športuj Slovensko (podujatie preložené na rok 2021). Trojboj žiakov 
atletických prípraviek (testovanie) je predĺžený termín ukončenia súťaže do 30.6.2020. Bol 
predložený návrh na zrušenie HNO pre rok 2020 z objektívnych príčin a úlohou bude 
vymyslieť nový názov súťaže pre rok 2021 v spolupráci so SAŠŠ. 
 
U I/40 VV SAZ hlasovaním 10 ZA schvaľuje  aktualizované a upravené kritéria ÚTM na rok 
2020.   
  
VV SAZ zdôraznil,  že do budúcnosti bude potrebné dôsledne kontrolovať dodržiavanie 
kritérií ÚTM každý rok, sledovať zjednodušenú osnovu vyhodnotenia  aby  sa predišlo 
nedostatkom a nesprávnej interpretácii.       
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K bodu č. 9    
VV SAZ zobral na vedomie návrh plánu čerpania finančných prostriedkov sekcií na rok 2020 
predložený p. Pupišom na základe podkladov od vedúcich trénerov jednotlivých sekcií. Bol 
predložený rámcový plán aktivít, testov jednotlivých sekcií  v krízovom režime, ktoré môžu 
byť upravené po skončení karanténnych opatrení.    
 
U II/40 V súlade s horeuvedeným a následnou diskusiou VV SAZ schvaľuje predložený 
rámcový plán čerpania finančných prostriedkov za jednotlivé sekcie pre rok 2020 ako 
podklad do Rozpočtu SAZ 2020.    ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.   
 
K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcií 
štadiónov predložené p. Gubrickým. Uskutočňuje sa priebežná komunikácia s realizátormi 
rekonštrukcií štadiónov, boli podpísané ďalšie  zmluvy (UMB Banská Bystrica, Košice, Nové 
Zámky, Svit, Dubnica n. Váhom, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Čadca, 
Dolný Kubín). Mesto Malacky taktiež schválilo uznesenie o realizácii projektu, mesto 
Liptovský Mikuláš a Piešťany  čakajú  na schválenie rozpočtu, podobne Spišská Nová Ves má 
mestské zastupiteľstvo 23.4.   Viaceré mestá avizujú možné problémy z dôvodu výpadku 
finančných prostriedkov vrátane nižších podielových daní  spôsobené súčasnou situáciou 
pandémie. Stojí za úvahu žiadať o možnosť predĺženia obdobia na čerpanie finančných 
prostriedkov na rekonštrukcie o jeden rok.  
 
p. Korčok doplnil informáciu o aktuálny stav rekonštrukcie národného atletického štadióna 
na Štiavničkách v Banskej Bystrici a stretnutí s riaditeľom VŠC Dukla p. R. Benčíkom. 
Stavebné práce pokračujú s miernym oneskorením, situáciu neustále monitorujú. Pre 
potreby našich reprezentantov v príprave na OH v Tokio by bolo dobré, ak by sa rozcvičovací 
štadión podarilo vybudovať do konca septembra 2020 a následne by mohol byť využívaný na 
tréningovú prípravu.  Posunom EYOF na neskorší termín, ktorý zatiaľ nie je stanovený, sa 
získa čas na uskutočnenie kompletnej rekonštrukcie a odovzdaniu štadióna do užívania  včas 
pred  EYOF.        
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA 
predloženú p.  Kirnovou. Ako WA a EA postupne ruší, resp. odkladá podujatia (o čom je 
informované vedenie SAZ a šéftréneri), viacero záväzných termínov je neaktuálnych. 
Postupne boli zrušené aj tradičné mítingy mládeže (na ceste v Oderzo, F. Schuster Memorial, 
vo Schwechate, U18 vo Francoville, Junior Bauhaus míting,  medzištátne stretnutie U20 
v Karpaczi – presun na rok 2021, ap). Prehľad záväzných termínov bude aktualizovaný po ich 
zverejnení WA a EA, resp. usporiadateľom.            
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     K bodu č. 12 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila  o hlasovaní per rollam uskutočnenom po  
     marcovom zasadnutí VV SAZ ohľadom schválenia Smernice SAZ 4/2020  Organizačný  
     poriadok SAZ, a o požiadavke p. Rusnáka o predĺženie obdobia na podávanie žiadostí  
     o hosťovanie pre rok 2020. Stanovisko VV SAZ: Smernica o hosťovaní v SAZ je platná  
     v aktuálnom znení.    
 
     U III/2020 VV SAZ potvrdzuje uskutočnené hlasovanie per rollam  9.4.2020 a schválenie  
     Smernice SAZ 4/2020 Organizačný poriadok SAZ, ktorá ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ    
     2/2020. Schválená smernica nadobúda účinnosť 10.4.2020 
     Per rollam ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.           

 
    K bodu č. 13   
    VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad na  Schválenie hosťovaní SAZ na rok 2020 

predložené p. Filom.   
   
   U IV/40 V súlade so smernicou SAZ č. 11/2019 Hosťovacím poriadok SAZ rozhodol VV SAZ 

o ohlásených hosťovaniach pre rok 2020:  
   *schválené hosťovania 37 slovenských a 15 zahraničných pretekárov v súťaži Atletická liga 2020  
   *schválené hosťovanie 9 slovenských pretekárov na M SR (z toho 6 na MSR na 10 km na ceste) 
     (neschválené boli 3 žiadosti) a 4 zahraničných pretekárov (kategória dorastu a žiactva) 
   * schválené hosťovania 15 pretekárov v oblastných súťažiach  
 
    K bodu č. 14 
    VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do 

SAZ: pro-body sport team, o.z  v Košiciach (PROKE), Trinity Triathlon Team, o.z. v Bratislave 
(3NTBA) a Cassovia Running Team, o.z. v Košiciach – Staré Mesto (CASRT).   

                                    
  U V/40 VV SAZ schvaľuje prijatie klubov: pro-body sport team, o.z  v Košiciach (PROKE),  
  Trinity Triathlon Team, o.z. v Bratislave (3NTBA) a Cassovia Running Team, o.z. v Košiciach –  
  Staré  Mesto (CASRT). ZA prijatie 3 horeuvedených klubov do SAZ hlasovalo 10 členov VV SAZ.   
      
  K bodu č. 15 – Rôzne  
  
 p. Hanusová – vyjadrila potešenie, že aj v tejto situácii funguje SAZ na všetkých úrovniach  

a operatívne sa pracuje na riešení všetkých potrebných otázok. Predniesla 
obavu, že pri súčasnej situácii nebude možné v krajoch absolvovať všetky 
plánované kolá v jednotlivých  kategóriách. 

p. Asványi –  nastolil otázku vrátenia štartovného poplatku za neuskutočnený štart slov. 
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pretekárov na Viedenskom maratóne, ktorý sa mal konať  19.4. – odpoveď od 
gen.sekretára je, že  uvedené poplatky, ktoré SAZ prijal na svoj účet budú 
vrátené hneď po podaní DP SAZ. 

p. Kirnová –  informovala o zapojení sa SAZ do projektu Erasmu z fondov EU „Athletics 4 
Health“ , ktorého garantom je Poľsko (ďalšie účastnícke krajiny Rakúsko, 
Fínsko, Bulharsko, Chorvátsko). Zatiaľ doručené požadované podklady za SAZ 
k projektu, zaregistrovanie sa a zisk PIC – identifikačné číslo SAZ, možnosť 
použiť ho pri prípadných žiadostiach o financie z EU. V ďalšom kole bude EU 
verifikovať údaje. 

p. Korčok -   navrhol vytvorenie skupiny/komisie SAZ pre oblasť histórie, archívnictva a 
dokumentaristiky. Myšlienka vzniku odbornej komisie vznikla pred cca. dvomi 
rokmi po iniciatíve pána Petra Berčíka, Mariána Šima, Gabriela Bogdányiho a 
vedenia SAZ. Zároveň plánujeme otvoriť fundovanú diskusiu o zadefinovaní 
jednotného dátumu počiatku Slovenskej atletiky, ako aj ďalšie témy, 
- vyjadril spokojnosť a poďakovanie pp. Bogdányimu a Porubcovi za mediálne 
výstupy SAZ v tomto období, ktoré sú  zverejňované na webe a  sociálnych 
médiách SAZ a často taktiež v celoslovenských médiách, 
- vyzval ďalšie komisie SAZ, aby na svoje rokovania využili taktiež 
videokonferenciu na rovnakej platforme ako teraz prebieha VV SAZ. 
- ukončil rokovanie VV SAZ a navrhol, že pokiaľ bude potrebné, môže VV SAZ 
rokovať  formou videokonferencie aj skôr, ako je plánované ďalšie riadne 
rokovanie VV SAZ.  

      
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  13.5.2020.    
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
 

 

 

 

 


