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Zápisnica zo 41. zasadnutia (videokonferencie) Výkonného výboru SAZ dňa 13.5.2020. 
 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová,  Filo, Illéš, Tóth, Gubrický,  
                      Lopuchovský, Kollárovič, Hanusová, Malík,  Garaj                                        
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Matanin                                                
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ 
                  3. Informácia o ekonomickej situácii SAZ                                                                                   
                  4. Schválenie Výročnej správy SAZ za rok 2019                           
                  5. Pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ + významné podujatia                                                                                                                                                                                                                                  
                  6. Informácia o príprave reprezentantov  
                  7. Informácia o príprave mládeže a o súťažiach na diaľku pre mládežnícke  
                      kategórie     
                  8. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcii štadiónov                                                                                         
                  9. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020     
                10. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                11. Rôzne 
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 41. rokovaní  VV SAZ, ktoré sa kvôli 
núdzovému stavu z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu uskutočňuje po druhýkrát 
formou videokonferencie. Medzičasom sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí užšieho 
vedenia SAZ k riešeniu aktuálnych úloh vrátane atletického termínového kalendára 2020.                
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                

 
     38/3 splnené,  písomná informácia o stave legislatívy WA v ohľadom postavenia zástupcov   
     atlétov (manažérov) vo vzťahu k národným federáciám, podmienky k decembru 2019 na rok   
     2020  predložené, vrátane vzoru zmluvy medzi AR a atlétmi.    

40/1 úloha osloviť WA objasniť sporné body plnenia limitov, rebríčka WA na OH, zápočet 
bodov za výkony z MS v Dohe, ME 2018, resp. ME 2020 splnená.   
     
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 40. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ predloženú p. 
Korčokom. S postupným uvoľňovaním reštrikčných opatrení rastie nádej začatia letnej 
atletickej sezóny 2020 na Slovensku od júla.  Sekretariát SAZ funguje od 4. mája vo 
zvyčajnom pracovnom režime s fyzickou účasťou pracovníkov na sekretariáte. Vedenie SAZ 
sa zúčastnilo viacerých pracovných stretnutí. V pondelok 11.5. sa uskutočnilo 
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stretnutie vedenia SAZ p. riaditeľkou a trénermi Strednej športovej školy v Trenčíne za 
účelom  zlepšenia ich vzájomnej komunikácie v prospech atletiky.  
p. Asványi – doplnil informáciu o horeuvedenom stretnutí. Z rokovania vyplynula narušená 
komunikácia medzi vedením školy a trénermi. Je v záujme SAZ byť nápomocný k vyriešeniu 
trecích plôch.  
Vedenie SAZ má v programe ďalšie pracovné stretnutia, najbližšie 14.5.  na MŠVVaŠ SR.  
Pokračujú rokovania so zainteresovanými stranami ohľadom rekonštrukcií štadiónov, 
pozitívom je pokračovanie prác podľa harmonogramu pri rekonštrukcii národného 
atletického štadióna v Banskej Bystrici.      
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ a informáciu o ekonomickej 
situácii SAZ predloženú p. Gubrickým. V písomnom prehľade je aktuálne čerpanie zoradené 
za jednotlivé rozpočtové položky.  
Nové informácie k rozpočtu SAZ oproti predchádzajúcemu zasadnutiu VV SAZ nie sú. SAZ je 
pripravený na verziu šetriaceho rozpočtu, ako aj na hospodárne a účelové využite finančných 
prostriedkov v prípade nekrátenia rozpočtu a realizovania úpravy Zákona o športe a zmeny 
účelového viazania prostriedkov. Šetrenie je v časti reprezentácie a v organizácii podujatí, 
ktoré sa z dôvodu pandémie nemohli uskutočniť. Všetkým držiteľom limitov, podporovaným 
reprezentantom a TOP tímom boli zaslané zmluvy . Snahou SAZ bude aby nedošlo ku 
kráteniu rozpočtu a aby boli odstránené stanovené limity účelu v záujme efektívneho 
využitia pridelených prostriedkov. SAZ ohľadom tejto problematiky komunikuje s veľkými aj 
malými športovými zväzmi v záujme spoločného postupu predloženia požiadavky na MŠVVaŠ 
SR.  
   
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie  Výročnú správu SAZ na rok 2019 predloženú p.  Gubrickým.  
Správa bude jedným z bodov rokovania Valného zhromaždenia SAZ 2020. Súčasťou správy sú 
aj  účtovné závierky hospodárenia SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o. a všetky ďalšie náležitosti  
v zmysle zákona.  V súlade s platnou legislatívou a aktuálnou situáciou je  SAZ povinný 
zverejniť auditovanú Výročnú správu SAZ najneskoršie do 30.7. (v prípade konania  VZ SAZ 
pred týmto termínom platí povinnosť zverejnenia do 15 dní od prerokovania na VZ SAZ).  
 
U I/41 VV SAZ jednomyseľne potvrdzuje hlasovanie per rollam zo dňa 22.4.2020 – 
predložené hospodárenie SAZ za rok 2019 a Daňové priznanie SAZ.  
  
U II/41 VV SAZ berie na vedomie Výročnú správu SAZ za rok 2019 a ukladá generálnemu 
sekretárovi SAZ zabezpečiť overenie Výročnej správy a hospodárenia SAZ a SA spol. s.r.o. 
audítorom a následné zverejnenie overenej Výročnej správy SAZ za rok 2019 na webovom 
sídle SAZ. Zároveň ukladá predložiť overenú Výročnú správu SAZ za rok 2019 na rokovanie 
najbližšieho VZ SAZ.                                                                    Z.: p. Gubrický  
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K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ 2020                                                                                                                                                                                                                                  
predložený p. Mittermayerom. Stále sú v hre všetky 3 predložené verzie. Verzia 
A s plánovaným začiatkom súťaží od júla (kedy by sa uskutočnili aj prvé dve kolá Atletickej 
ligy) , Verzia B – so začiatkom súťaží od augusta (uskutočnili by sa celkovo len 2 kolá AL)  
a Verzia C – so začiatkom súťaží od septembra. Situácia ohľadom uvoľňovania opatrení sa 
mení a vyvíja a preto je potrebné situáciu monitorovať a včas na ňu reagovať.  
Fixný termín M SR mužov a žien je stanovený, aj vzhľadom na zrušené ME v Paríži, na 29.-30. 
augusta v Trnave. 55. ročník P-T-S je plánovaný usporiadať v období od polovice augusta do 
polovice septembra. Avšak vzhľadom na pozastavené kvalifikácie na OH Tokio sa uskutoční 
míting v úspornom režime, teda bez štatútu „strieborný“ , ktorým mal byť v rámci seriálu 
World Athletics Continental Tour. O mieste, dátume a formáte mítingu sa priebežne rokuje. 
SAZ ma záujem usporiadať v októbri aj chodecké podujatie „Dudinská 50-ka“, 
pravdepodobne bez chôdze na 50km, v seniorskej disciplíne chôdza mužov a žien na 20 km 
a v mládežníckych kategóriách. Informácia s návrhom termínovej listiny na rok 2020 bude 
uverejnená na webe SAZ.   
p. Filo – predniesol pripomienku ku kolízií termínov majstrovských podujatí v októbri vo  
               VsAZ, aby sa pamätalo na primerané zabezpečenie rozhodcovského kádra na 
               týchto podujatiach   
p. Kirnová – informovala o pôvodnej požiadavke klubu Atletika Košice a.z o zaradenie JBL  
              JUMP FEST 23.-24.6.2020 do EA Area Permit. V slovenskej termínovke zatiaľ 
              podujatie nefiguruje. Po telefonickej komunikácii usporiadateľ ruší požiadavku  
              v tomto dátume, zvažuje  či bude žiadať náhradný termín podujatia. 
p. Korčok – informoval o nových formátoch súťaženia neoficiálnych podujatí na propagáciu  
              atletiky, pripravuje sa nový projekt na doplnenie atletickej sezóny – súťaže na diaľku,  
              niektoré (vrhačské, bežecké) sa už uskutočnili 
p. Pupiš – informoval o plánovaných projektoch novou formou, uskutočnila sa komunikácia  
             aj s RTVS o možnosti  televízneho prenosu 
    
K bodu č. 6  
VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave reprezentantov v čase karantény predloženú 
p. Pupišom. Naďalej sa uskutočňuje príprava individuálne, väčšinou v udržiavacom režime, 
s postupným uvoľňovaním reštrikčných opatrení možnosť trénovať v malých skupinách aj na 
štadiónoch, v posilňovniach, s využívaním služieb masérov, fyzioterapeutov v súlade 
s odporúčaním hlavného hygienika SR. Bolo spracované a uverejnené usmernenie hlavného 
hygienika SR pre trénovanie atlétov. Plánovaný dlhodobý pobyt v športovom komplexe x-
bionicsphere v Šamoríne za prísnych opatrení je momentálne menej výhodný vzhľadom na 
obmedzenia, ktorým by sa atléti a tréneri museli v zariadení podriadiť. Z dôvodu 
rekonštrukcie štadióna v Banskej Bystrici má viacero elitných pretekárov obmedzené 
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možnosti plnohodnotného tréningu. Kladivári Lomnický a Hrašnová využívajú vlastné 
vrhačské kruhy.  Zámerom je, aby mali atléti aspoň 4 – 6 týždňov možnosť primeranej 
atletickej prípravy pred prvým podujatím.                                                                                                     
                     

      K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave mládeže a o súťažiach na diaľku pre 
mládežnícke kategórie predložené p. Illéšom. Tréneri navzájom,  aj s atlétmi komunikujú aké 
sú možnosti zapojiť sa do súťaží. V rámci možností a aktuálnej situácie je záujem usporiadať 
ľahko uskutočniteľné disciplíny – napr. 60 m, 600 m, skok do diaľky, vrh guľou, s dodržaním 
hygienických opatrení pre mládežnícke kategórie ročník narodenia 2005 – 2008 už do konca 
mája. KM SAZ pripravuje variant súťaží aj pre staršie žiacke  a dorastenecké kategórie. 
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcií 
štadiónov predložené p. Gubrickým. Pokračuje priebežná komunikácia s realizátormi 
rekonštrukcií štadiónov.  Viaceré mestá avizujú prehlbujúce sa problémy spôsobené 
súčasnou situáciou pandémie, nenaplnenia plánovaného rozpočtu a výpadku finančných 
prostriedkov.  
Potešiteľnou správou je, že nitriansky VÚC schválil výstavbu a spolufinancovanie 400 
metrového šesťdráhového oválu v areáli Spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre, na podpis 
je pripravená zmluva  na 300 metrovú štvordráhu v Liptovskom Mikuláši.   
 
P. Gubrický informoval o pracovných stretnutiach s primátormi niektorých miest. Mesto 
Humenné avizovalo zrušenie projektu výstavby štadióna vzhľadom na nepriaznivú finančnú 
situáciu. Snahou je spoločne s mestom hľadať spôsob ako projekt v tejto novej situácii 
zrealizovať. Pri osobnej návšteve GS v Humennom a vzájomnom prerokovaní viacerých 
možností primátor pripustil možnosť pokračovania v projekte a je plán pripraviť výberové 
konanie. Obdobne sú na tom viaceré mestá. Skomplikovala sa situácia v Spišskej Novej Vsi, 
kde je potrebná garancia výstavby dráhy a aspoň sektoru skoku do diaľky a skoku do výšky. 
Po návšteve GS v SNV a oboznámení sa so situáciou priamo na mieste bude SAZ iniciovať 
stretnutie miestnych klubov so zástupcami SAZ a mesta, kde by si mali kluby jasne 
zadefinovať svoje potreby v súvislosti s výstavbou a prispôsobiť ich možnostiam mesta.  
 
 V Malackách bola podpísaná zmluva k rekonštrukcii, momentálne sa riešia otázky ohľadom 
projekčného riešenia oválu, po premeraní pp. Prokšom a Kalabusom je priestor na realizáciu 
projektu. Z Dubnice nad Váhom je požiadavka obnovy štadióna bez rekonštrukcie zákrut, čo 
je zmena oproti pôvodným plánom, preto  bolo mesto požiadané o predloženie nového 
plánu rekonštrukcie spolu s predbežnými nákladmi.  
Situácia ohľadom rekonštrukcií štadiónov bude priebežne monitorovaná v záujme realizácie 
projektov a vyčerpania pridelených dotácií v stanovenom termíne do konca roka 2021 
a dokončenia projektov do konca roka 2022.      
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K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA 
predloženú p.  Kirnovou. Prípadné doplnenie bude aktualizované po ich zverejnení WA a EA 
v závislosti od schválených podujatí, ktoré boli presunuté.  Záväzné termíny ohľadom Grantu 
EA sú uvedené v predloženom materiáli a budú upresnené samostatným obežníkom EA.            

         
     K bodu č. 10 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do    
     SAZ: *Klub slovenských turistov, Častá, *Active life team o.z. v Košiciach a *RZ pri ZŠ  
     v Gajaroch.  Nakoľko prijímanie klubov do SAZ má byť v záujme rozvoja atletického hnutia, je  
     potrebné opodstatnenie každej žiadosti overiť, vrátane doloženia stanov klubu, či spĺňajú  
     podmienky členstva. 
                                  

   U III/41 VV SAZ poveruje generálneho sekretára SAZ na preverenie splnenia podmienok  
   prihlásených klubov na prijatie do SAZ a predložiť o tom správu na júnové zasadnutie VV SAZ 
       T.: 10.6.          Z.: p. Gubrický      
   K bodu č. 11 – Rôzne  
   
  p. Asványi –   v súvislosti s predloženými materiálmi ohľadom zástupcov atlétov TOP 30 WA 
                         je toho názoru, že  je potrebné do ďalšieho obdobia zabezpečiť okrem 
                         podpísania zmlúv medzi zástupcami atlétov a atlétmi aj podpis zmlúv medzi 
                         zástupcami atlétov a SAZ aby sa stanovili vzťahy, práva a povinnosti zástupcov  
                         atlétov nielen voči atlétom ale aj voči SAZ. Zároveň SAZ musí pripraviť svoje  

        pravidlá voči zástupcom atlétov.       
 p. Lopuchovský –tlmočil požiadavku klubu z Kysuckého Nového Mesta ohľadom  možnosti  

        získania dotácie od SAZ aj na nákup 4 ks prekážok na stípl v sume 6000 €  
       (stanovisko VV SAZ: požiadavky na dovybavenie štadiónov budú riešené       
       komplexne v rámci investícií a bude  snaha tejto  požiadavke vyhovieť)  
       - predniesol návrh na zaradenie K. Pejpkovej medzi podporovaných atlétov SAZ. 

  p. Kollárovič – požiadal aby počas rokovania na MŠVVaŠ SR zástupcovia SAZ prerokovali  
                         možnosť zvýšiť počet hodín na školách zo súčasných 3 na 6 hodín týždenne 

- konštatoval, že v rámci Programového vyhlásenia vlády SR je aj vytváranie ŠT 
a zlepšenie podmienok, avšak chýba upresnenie akou formou. Bolo by vhodné 
napríklad motivovať riaditeľov škôl aby ŠT nezanikali 

- vzniesol otázku, či je v pláne zrušiť klauzulu o povinnosti 3 štartov, nakoľko sa 
v súčasnej situácie nedá zrealizovať  

p. Hanusová – poďakovala za Bufky SAZ pre pretekárov VsAZ, pretekár Beer sa ponúkol s ich 
                          distribúciou reprezentantom 
                       - požiadala vyriešiť pridelené doskočisko v skoku do výšky Košiciam formou  
                         výpožičky VsAZ                             
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    p. Filo – informoval o liste p. Straňovského, v ktorom žiadal predĺžiť termín na podanie  
                 hosťovaní. 

 p. Garaj – informoval o stave rekonštrukcie štadióna v Lučenci, poslanci mesta schválili  
                   príspevok 
 p. Illéš – tlmočil vďaku p. Slouku, ktorý pozitívne hodnotil video ohľadom výstavby 

atletického štadióna v Martine uverejnené na SAZ, čo malo podporný vplyv na jej 
realizáciu a aj propagáciu v regióne.   

p. Gubrický – informoval o požiadavke ŠTK a TK, aby sa po vzore ČAS realizovalo rozšírenie  
programu  registrácie a štatistiky o funkciu „karta atléta“. Oslovená 
programátorská firma predložila ponuku na toto rozšírenie.  

               -  VV SAZ schválil realizáciu tejto ponuky a poveril GS o zadanie objednávky.  
p. Kirnová  –  informovala o rozhodnutiach zo zasadnutia Rady EA formou telekonferencie  
                      7.-8. mája (zdôvodnenie zrušenia ME v Paríži, preloženie podujatí EA 

plánovaných  v roku 2020: ME U 18 v Rieti na 2021,  ME v behu do vrchu 3.7.2021 
v Cinfaes,  EP vo vrhoch v Leirii 2021 – 2023, EYOF v 2022 – pripravujú sa technické 
pravidlá, termínový kalendár 2021 - 2024, schválenie Európskych rekordov, doplnky 
k súťažným pravidlám, zmena disciplín na ME 2022, súťaž DNA pred HME 2021  

               v Toruni, zmena formátu EA Convention 15.-17.10.2020 v Talline, zmena                       
podmienok prideľovania grantov EA, školení formou webinaru, ap.)    

  
U V/41 VV SAZ sa zaoberal žiadosťou AC Nové Zámky ohľadom dodatočného povolenia 
hosťovania pre rok 2020. VV SAZ hlasovaním rozhodol (tak isto ako pri rovnakej žiadosti pred 
mesiacom) nevyhovieť doručenej žiadosti. Trvá na dodržiavaní smerníc a stanovených 
termínov. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.     
 
U VI/41 VV SAZ schválil zaradiť K.Pejpkovú medzi podporovaných športovcov SAZ pre rok 
2020   so sumou 500,-€. 
   
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční  10. resp. 17.6.2020.    
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
 

 

 

 

 


