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Zápisnica zo 43. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 11.7.2020 v Trenčianskych 
Tepliciach. 

 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová,  Kollárovič, Illéš, Gubrický, 
                      Hanusová, Malík, Matanin     
Prizvaný hosť: p. Hrbáček                                      
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Tóth, Filo, Garaj,  Lopuchovský                                             
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie rozpočtu SAZ 
                  3. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2020      
                  4. Vyhodnotenie M SR v behu na 10 000 m                                                                                                                
                  5. Informácia o zabezpečení Atletickej ligy 2020 a M SR 2020 všetkých kategórií                                                                                                                                                                                                                                  
                  6. Informácia o príprave reprezentantov a o príprave mládeže  
                  7. Informácia o súťažiach oblastných atletických zväzov                           
                  8. Informácia o príprave významných podujatí SAZ (P-T-S, D 50)                                                                                         
                  9. Návrh kritérií na pridelenie finančných prostriedkov klubom v zmysle schválenej  
                      novely zákona o športe  
               10. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov  
               11. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020     
               12. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
               13. Rôzne                   
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 43. rokovaní  VV SAZ v Trenč.  
Tepliciach, ktoré sa koná deň pred 1. kolom Atletickej ligy v Dubnici nad Váhom.                    
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                
U II/41 splnené, je to bod rokovania VZ SAZ 

   U III/41 vypustiť zo zápisu, Klub slovenských turistov Častá nereagoval na požiadavku  
   doplnenie údajov.  
   42/1, 42/2, 42/3, U V/42,  U VI/42  splnené, resp. samostatný bod programu.  
       
   U VII/42 VV SAZ sa bude zaoberať požiadavkou  usporiadateľa JBL fest v Košiciach o finančný 
   príspevok. Podujatie nebolo v stanovenom termíne zaradené do termínového kalendára SAZ 
   ani do medzinárodnej termínovky. Rozhodnutie k uvedenej problematike bude predložené  
   na júlovom zasadnutí VV SAZ  -– vypustiť zo zápisu, zatiaľ nebol oznámený oficiálny termín 
   konania podujatia. 
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VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 42. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o  čerpaní rozpočtu SAZ a návrh aktualizácie rozpočtu 
SAZ 2020 predložené p. Gubrickým. Po uvoľnení reštrikčných opatrení je predpoklad 
postupného čerpania rozpočtu po jednotlivých položkách.  Nakoľko vrcholné podujatia EA 
a WA 2020 boli zrušené ako aj výjazdy na medzištátne stretnutia, jednotlivé položky 
rozpočtu boli upravené. Jednou z položiek, kde prichádza k výraznému navýšeniu sú 
kapitálové výdavky z ktorých chce SAZ prioritne pomôcť novovybudovaným atletickým 
štadiónom s vybavením, aby mohli byť čo najskôr využité na tréningovú a súťažnú činnosť.  
Pridelené financie na prípravu vybraných reprezentantov ostávajú v nezmenenej výške, ako 
aj čiastka 15%  pre šport mládeže (jej prerozdelenie je samostatný bod rokovania). 
Uskutočňuje sa čerpanie dotácií pre oblastné atletické zväzy, v najbližšej dobe na 
usporiadanie jednotlivých kôl Atletickej ligy a majstrovských podujatí. V pláne je uskutočniť 
významné podujatia PTS a D 50 v úspornejšej verzii. 
  
p. Korčok doplnil informáciu k rozpočtu, ktorý ešte nemusí byť konečný vzhľadom na príjmy 
z lotérií, z ktorých príjem do štátnej pokladne za rok 2019 bol vyšší ako sa očakávalo.   
 
U I/43 VV SAZ schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu SAZ 2020 v celkovej sume 
8 147 149 € vrátane 5 miliónov € na rekonštrukcie a výstavbu štadiónov. 
ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2020     
predložený p. Gubrickým. Doručené požiadavky za oblastné atletické zväzy sa týkali 
vybavenia štadiónov (niektoré neinvestičné požiadavky, napr. zakúpenie stanov na štadión    
budú riešené z neinvestičných zdrojov). VV SAZ podporuje myšlienku prednostne vybavovať 
štadióny, kde sa konajú atletické preteky.  
Prehľad prerozdelenia bude uverejnený na webe SAZ. 
 
U II/43  VV SAZ schvaľuje investície na dovybavenie štadiónov a poveruje generálneho 
sekretára SAZ na realizáciu výberového obstarávania.  
ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie M SR v behu na 10 000 m                                                                                                               
predložené p. Pupišom na základe podkladov od P. Kováča.  Toto podujatie  vzhľadom na 
nové prípady Covid 19 v Kysuckom Novom Meste muselo byť na poslednú chvíľu preložené 
so zachovaním pôvodného termínu. VV SAZ vyslovuje poďakovanie za ochotu a ponuku 
usporiadania v Dubnici nad Váhom a v Košiciach.  Podujatie sa napokon uskutočnilo po 
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organizačnej stránke na výbornej úrovni 27.6. v Košiciach. V kategóriu mužov zvíťazil podľa 
očakávaní T. Sahajda, avšak s dosiahnutým výkonom 30:50,15 nenaplnil očakávania. 
Kategóriu žien vyhrala S. Valová časom 35:41,87, juniorov J. Malek výkonom 34:20,54. Počas 
behu juniorov sa spustila prietrž mračien a preto súťaž juniorov a junioriek  nebola 
dokončená.    
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení Atletickej ligy a M SR 2020 všetkých 
kategórií predloženú pp. Mittermayerom a Gubrickým. Usporiadatelia sú vybraní, propozície 
uverejnené, resp. pripravené k uverejneniu, podklady budú zapracované do Atletických 
súťaží 2020. Na 1. kolo AL je prihlásených rekordný počet 398 pretekárov zo 44 klubov. 
 
p. Hrbáček, ktorý bol prizvaný na rokovanie, potvrdil, že štadión v Dubnici nad Váhom je pred 
1. kolom Atletickej ligy pripravený ako aj na ďalšie atletické podujatia.     
 
p. Kirnová požiadala o stanovisko ohľadom účasti na Medzištátnom stretnutí U 20 CZE-HUN-
POL-SLO-SVK, ktoré usporiadateľ navrhol ako v jedinom možnom termíne 20.9.2020 
v Karpaczi, termín koliduje s M SR U20. Účasť potvrdili a majú eminentný záujem zúčastniť sa  
CZE, HUN a POL. Slovinci zvažujú svoju účasť vzhľadom na Covid 19 a rozhodnú sa do konca 
augusta. 
 
U III/43 VV SAZ rozhodol nezúčastniť sa medzištátneho stretnutia U 20 dňa 20.9. 
v Karpaczi/POL vzhľadom na kolíziu s M SR U20, berúc do úvahy aj možné riziká s Covid 19.     
  
K bodu č. 6  
VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave reprezentantov a príprave mládeže  
predloženú pp. Pupišom a Illéšom.  Aj napriek obmedzeným možnostiam tréningu 
spôsobených reštrikčnými opatreniami sa elitní atléti dokázali pripraviť na atletickú sezónu 
v domácich podmienkach, o čom svedčia dosiahnuté výkony v posledných týždňoch.  
Z reprezentantov avizuje oneskorený prvý  štart T. Veszelka. Niektorí atléti sa nevyhli  
menším zraneniam a zdravotným problémom (V. Zrastáková, M. Pešková, J. Benda, Ľ. Kubiš).     
 
 K bodu č. 7                          
 VV SAZ zobral na vedomie informáciu o súťažiach oblastných atletických zväzov predloženú    
 p. Kollárovičom. Všetky OAZ začali sezónu.  VsAZ a ZsAZ usporiadali už po 2 kolá oblastných  
 súťaží.  SsAZ – severná časť, odložil usporiadanie 1 kola mladších a najmladších žiakov,   AZB   
 začína sezónu.    
 
 43/1 VV SAZ ukladá pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ pre  
  rok 2021.                            T.: september 2020   Z.: predsedovia OAZ, p. Kollárovič  
  



 
 
 

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 

K bodu č. 8 
 VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významných podujatí SAZ: P-T-S a  D 50    
 predloženú pp. Korčokom, Asványim. 
 p. Korčok informoval o uverejnenej výzve MŠVVaŠ SR k predkladaniu žiadosti o príspevok na   
 významné podujatia, na jednotlivých žiadateľov môžu byť schválené max. dve podujatia, čo   
 v prípade SAZ bude pre míting PTS a D 50, ostatní usporiadatelia budú posielať vlastné  
 žiadosti (MMM Košice , ČSOB, BBL, prípadne ďalší). Pri masových podujatiach je potrebné 
sledovať pokyny hlavného hygienika a striktne ich dodržiavať.  Čo sa týka chodeckého 
mítingu D 50, je v kolízii s chodeckým mítingom 10.10. v Poděbradoch, čo bude mať vplyv na 
účasť zahraničných účastníkov.    
 
p. Asványi informoval, že míting PTS bude vzhľadom na súčasnú situáciu v obmedzenom 
režime, s predpokladaným rozpočtom 120 000 €.    
 
Riaditeľom mítingu PTS je p. Gubrický, zasadnutie Organizačného výboru sa uskutoční 
v najbližších dňoch. Otázny je štatút podujatia (EA silver, EA national permit). 
 
K bodu č. 9      
VV SAZ sa zaoberal Návrhom kritérií na pridelenie finančných prostriedkov klubom v zmysle 
schválenej novely zákona o športe (pre rok 2020 nie je striktne stanovené dodržanie kritérií a  
15% z rozpočtu pre aktívnych pretekárov U 23).   
Z predložených štatistických údajov vyplýva, že počet celkovo možných aktívnych pretekárov 
do 23 rokov k 9.7.2020 je 15 056. Počet aktívnych pretekárov je k 9.7.2020 podstatne nižší,         
z čoho vyplýva, že veľa mládežníkov sa v tomto období  poznačenom pandémiou  
nezúčastnilo pretekov.    
SAZ prerozdelí v roku 2020 v súlade so Zákonom o športe pôvodnú výšku finančných 
prostriedkov, teda do výšky 403 332 €, pričom 50%  bude prerozdelené za pridelené body za 
všetky M SR 2019 bez atlétov nad U 23  a 50% za členskú základňu aktívnych atlétov od 
1.10.2019 -30.9.2020 pre vekovú kategóriu od 5 rokov do vekovej kategórie U 23.   
Takto prerozdelené financie budú vo väčšej miere a spravodlivejšie zohľadňovať reálne 
náklady a potrebu financií pre kluby, ktoré majú členskú základňu zúčastňujúcu sa  krajských 
a celoslovenských súťaží. 
 
U IV/43 VV SAZ schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov klubom pre rok 2020 v súlade 
s horeuvedeným.  ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ. 
                                       

      K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 
štadiónov predložené p. Gubrickým. Pokračujú stretnutia a priebežná komunikácia 
s realizátormi rekonštrukcií štadiónov,  návštevy týchto miest, rokovania s primátormi a 
zástupcami VÚC.   V štádiu dokončenia prác je štadión v Martine. Uskutočňuje sa priebežný 
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monitoring stavu príprav a rekonštrukcií štadiónov, ktorým boli prerozdelené dotácie s tým, 
že v septembri 2020 by mali byť známe všetky podpísané zmluvy o rekonštrukciách aby 
mohlo byť prípadne prerozdelenie nevyužitých financií  v januári 2021.   
 
p. Korčok doplnil informáciu ohľadom stavu rekonštrukcie národného štadióna v Banskej 
Bystrici – predpoklad ukončenia prác je v marci 2021.  
 
p. Asványi informoval o rokovaní zástupcov SAZ s VÚC ohľadom výstavby štadióna so 400 m 
oválom v Bratislave  - Petržalke. Spracovávajú sa návrhy na územné rozhodnutie, následne 
na stavebné povolenie. Je to reálny projekt plánovaný na 10 ha pozemku. Do rokovania 
vstupujú magistrát mesta VÚC, mestská časť Petržalka.         
 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA na 2. 
poltrok 2020 predloženú p.  Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny sú: *do 28.7. potvrdiť účasť 
na Medzištátnom stretnutí v behu na ceste U20 26.9. v Oderze/ITA, *do 18.8. predbežné 
prihlášky na MS v polmaratóne 17.10. v Gdyni, *do 7.9. predbežné prihlášky na MS v behu 
do vrchu 13.-14.11.2020 v Lanzarotte/ESP, *do 17.9. predbežné prihlášky na ME 
v cezpoľnom behu 13.12. v Dubline/IRL, *do 28.9. záverečné prihlášky na MS v polmaratóne 
v Gdyni. Prípadné doplnenie bude aktualizované po ich zverejnení WA a EA v závislosti od 
schválených podujatí, ktoré boli presunuté.              
 
U V/43 VV SAZ vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívnych prípadov Covid 19 a možné riziká 
rozhodol, že výprava SAZ sa Medzištátneho stretnutia v behu na ceste juniorov 26.9.2020 
v Oderze/ITA nezúčastní.  

         
     K bodu č. 12 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do    
     SAZ: *Active life team, o.z. (ACTIV)v Košiciach, *AK Veterán Prešov (AKVPO) v Prešove, 

*Asociácia cyklistov Slovenska občianske združenie (AKACS)v Svätom Jure a *ŠK DETVA 
v POHYBE (SKDTP) v Detve.   

         
    U VI/43 VV SAZ schvaľuje žiadosti o prijatie klubov do SAZ: *Active life team, o.z. (ACTIV) v 

Košiciach, *AK Veterán Prešov (AKVPO) v Prešove, *Asociácia cyklistov Slovenska občianske 
združenie (AKACS) v Svätom Jure a *ŠK DETVA v POHYBE (SKDTP) v Detve.   

    ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.    
 

  K bodu č. 13 – Rôzne    
  p.  Korčok  - pripomenul smutnú správu o úmrtí prezidenta EA p. Sveina Arneho Hansena, 
                       ktorý po mozgovej príhode a niekoľkotýždňovom pobyte v nemocnici skonal vo 
                       veku 74 rokov 20.6., pohreb sa konal 1.7. v Oslo. Česť jeho pamiatke!  
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                      Do najbližších volieb je vo funkcii dočasného prezidenta EA prvý viceprezident EA  
                      p. Dobromír Karamarinov, ktorému bol zaslaný list vyjadrujúci podporu v neľahkej  
                      úlohe zastupujúceho dočasného prezidenta EA.      
                   - informoval o iniciatíve a ponuke súťaže „Hľadáme nových olympionikov“, aby ju 
                     zastrešoval SOŠV, nakoľko sa týka olympijskej tématiky. Z dôvodu zabezpečenia 

vlastných projektov SOŠV zatiaľ nebol záujem o náš projekt, čo znamená, podujatie 
pokračuje pri SAZ v doterajšom formáte.    

 p. Kirnová  –  informovala o aktivitách o uskutočnených školeniach prostredníctvom Webináru  
                      EA „Women leadership“, prvej časti 3.7.  sa zúčastnili 3 ženy (pp. Hanusová, 
                      Longauerová, Kažimírová, moderátorky pp. Kirnová, Drhovská za ČAS), 2. časť sa 
                      uskutoční v auguste, tretia v septembri podľa pokynov EA 
                    - informovala o podanom projekte na EA, klasický seminár  na podporu žien a ich  
                      zapájanie sa do atletických aktivít (predbežne október/november 2020), EA môže  
                      prispieť sumou 2000 €   
p. Kollárovič – poukázal na problémy ohľadom športových tried a potrebu jej prerokovania 
p. Illéš – informoval o Zasadnutí VZ ZsAZ 13.6., kde zvolili VV ZsAZ a delegátov na VZ SAZ 
            - informoval o zasadnutí Trénerskej komisie SAZ v Osrblí  
p. Mittermayer – informoval o príprave Termínovej listiny SAZ pre rok 2021  
p. Gubrický – informoval o požiadavke pretekára ÚTM uhradiť z pridelených prostriedkov na  
                        prípravu na nákup bicykla   

- Informoval o výzvach MŠVVaŠ SR – podaných žiadostiach o dotácie na  
významné podujatia PTS a D 50, Detskú PTS 

- Informoval o rokovaniach v otázke možného využívania haly Elán len pre 
atletiku. Vzhľadom na potrebnú výšku nájmu je potrebné pripraviť podrobný 
materiál a dopady na rozpočet a následne ho predložiť na rokovania 
jednotlivých komisií SAZ a podľa ich vyjadrení rozhodnúť o ďalšom postupe. 

p. Asványi – informoval o nákladoch a príjmoch za prenájom za halu Elán od roku 2013, kedy  
                      bol stred haly využívaný pre tréningy florbalu.   
   
U VII/43 VV SAZ do doplnení pripomienok schvaľuje aktuálnu verziu Termínovej listiny a 
Súťažného poriadku SAZ pre rok 2020.  ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.    
 
U VIII/43 VV SAZ poveruje spracovaním  podrobnejšieho materiálu pre využitie haly Elán pre 
potreby atletiky.                                                                Z.: pp. Gubrický, Asványi 
  
Termín nasledujúceho zasadnutie VV SAZ bude stanovený dodatočne (15.8. alebo 29.8.2020 
pri M SR).     
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
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