
 
 
 

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 

 

Zápisnica zo 44. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 15.8.2020 v Trnave. 
 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová,  Lopuchovský, Tóth, Filo,  
                      Gubrický, Malík, Matanin     
Prizvaný hosť: p. Bročka – primátor mesta Trnava                                        
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Hanusová, Kollárovič, Illéš, Garaj                                             
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ                                                                                                                       
                  3. Informácia o priebehu a zabezpečení Atletickej ligy 2020 a M SR 2020 všetkých  
                      kategórií                                                                                                                                                                                                                                  
                  4. Informácia o súťažiach oblastných atletických zväzov                           
                  5. Informácia o príprave významných podujatí SAZ (P-T-S, D 50)                                                                                         
                  6. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov  
                  7. Informácia o záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v roku 2020     
                  8. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                  9. Rôzne                   
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 44. rokovaní  VV SAZ v Trnave,    
ktoré sa koná v deň  3. kola Atletickej ligy a poďakoval prítomnému primátorovi mesta 
Trnavy p. Bročkovi za podporu a podmienky, ktoré vytvára pre atletiku v Trnave.  
p. Bročka poďakoval vedeniu SAZ za doterajšiu podporu klubom  a vyzdvihol aktivity p. 
Gubrického, ktoré vyvíja v prospech atletiky. Informoval o pripravovanej výstavbe stúpajúcej 
200 m rovinky v areáli Slávie (na ktorú finančne prispel SOŠV)  a o  ďalšom pilotnom projekte 
v meste Trnava zameranom  na zlepšenie pohybovej gramotnosti (gymnastika, atletika, 
plávanie) s dôrazom na funkčný pohyb. Mesto vyvíja aktivity a stretnutia zástupcov mesta 
s VÚC, súkromnými investormi, MŠVVaŠ SR s cieľom získania potrebných finančných 
prostriedkov ako na tento projekt tak i na projekt plánovanej výstavby novej športovej haly.                        
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                
43/1 -trvá,  VV SAZ ukladá pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ 
pre rok 2021.                            T.: september 2020   Z.: predsedovia OAZ, p. Kollárovič  
U II/43 – trvá, VV SAZ schvaľuje investície na dovybavenie štadiónov a poveruje generálneho 
sekretára SAZ na realizáciu výberového obstarávania 
U VIII/43 – trvá, VV SAZ poveruje spracovaním podrobnejšieho materiálu pre využitie haly 
Elán pre potreby atletiky                                                                           Z.: pp. Gubrický, Asványi  
 
VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 43. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
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K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o  čerpaní rozpočtu SAZ 2020 predložené p. 
Gubrickým. Od ostatného zasadnutia VV SAZ v poslednom období nebolo zaznamenané 
výraznejšie čerpanie rozpočtu. Z rokovaní s MŠVVaŠ SR vyplýva možnosť ďalšieho navýšenia 
finančných prostriedkov a v súlade s avizovaným dodatkom  k zmluve bude možné posledné 
položky čerpať a vyúčtovať v 1. kvartáli 2021.  
p. Gubrický informoval o zadaní súťaže – verejného obstarávania prostredníctvom EKS 
v budúcom týždni na zakúpenie sád prekážok a následne na doskočiská a náčinie.    
 
p. Mittermayer – odprezentoval písomný návrh a požiadavku p. Illéša na zakúpenie 
a prerozdelenia žrdí klubom SAZ v záujme rozvoja tejto disciplíny, jednak na základe: 
*výsledkov na MSR v hale za rok 2020 v skoku o žrdi (od kategórie staršieho žiactva po 
dospelých), *počtu medailových umiestnení podľa klubov a * pre jednotlivé kluby podľa 
výslednosti na MSR všetkých kategórií. Predbežná  požiadavka bola v celkovej sume 20 644 € 
.   K materiálu odzneli pripomienky a bolo odporučené posunúť  materiál na nasledujúce 
zasadnutie s doplnením predložených pripomienok a zdôvodnením prerozdelenia v súlade 
s plánom rozvoja.       
 
K bodu č. 3 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o priebehu a zabezpečení Atletickej ligy a M SR 2020 
všetkých kategórií predloženú pp. Mittermayerom a Gubrickým. Dnešné 3. kolo Atletickej 
ligy v Trnave je po organizačnej stránke veľmi dobre pripravené. Priebežne sa rokuje 
s usporiadateľom Finále Atletickej ligy 15.9. v Košiciach aj s tradičnými usporiadateľmi M SR.   
 
p. Mittermayer – tlmočil návrh p. Illéša o schválenie výšky prekážok (v stípli) v kategórii   
                               dorastu v súlade s pravidlami WA (IAAF) 

- Informoval o ponuke p. Kalabusa, aby sa  nedokončené M SR v behu na 
10 000 m juniorov uskutočnili 10. októbra 2020 v Martine 

p. Gubrický – doplnil informáciu o prepojení a synchronizácii štatistiky SAZ a ČAS  
                     - informoval o písomnej žiadosti od NASA SPORT ACADEMY o udelenie výnimky  
rozsahu pretekania SAZ v kategórii najmladšieho žiactva na Čokoládovej tretre aby mohli  
štartovať v behu na 300 m, ktorá je zaradená do programu tejto medzinárodnej súťaže.   
K uvedenej problematike sa vyjadrili viacerí členovia VV SAZ.  
        
U I/44 VV SAZ vzhľadom na prebiehajúci súťaž Čokoládová tretra so zahraničnými partnermi  
povoľuje  na túto súťaž  výnimku z rozsahu pretekania – beh na 300 m, a  ukladá KM a KT SAZ 
zorganizovať  k tejto problematike zasadnutie a predložiť riešenie zaradenia/nezaradenia 
tejto disciplíny do rozsahu pretekania, vrátane  zdôvodnení podložených návrhov vedeckými 
výskumami.  
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      T.: 12.9.2020   Z.: KM SAZ, p. Illéš  
U II/44 VV SAZ schvaľuje návrh úpravy výšky prekážok v stípli pre kategóriu dorastu  
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ  
U III/44 VV SAZ schvaľuje usporiadanie M SR v behu na 10 000 m juniorov 10.10.2020 
v Martine.   ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.       
 
K bodu č. 4                          
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o súťažiach oblastných atletických zväzov predloženú    
pp. Mittermayerom a Mataninom vzhľadom na neprítomnosť pp. Kollároviča, Illéša. Zatiaľ sa 
uskutočnili prvé kolá súťaží Oblastných atletických zväzov.  Na podujatiach AZB v Bratislave 
bolo zaznamenaných o 300 štartov viac v porovnaní s vlaňajškom.  V rámci Majstrovstiev AZB 
štartovala aj reprezentantka M. Hrašnová, ktorá dosiahla výkon 68,36 m.   
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významných podujatí SAZ: P-T-S a  D 50    
predloženú pp. Korčokom, Asványim. Situácia s usporiadaním obidvoch podujatí je značne 
komplikovaná vzhľadom na hrozbu druhej vlny Covid-19. Vedenie SAZ rokuje s hoteliermi 
o možnostiach ubytovania v Šamoríne aj v Dudinciach a zdravotných opatreniach k obidvom 
podujatiam, zabezpečiť nosenie rúšok, dezinfekciu a meranie telesnej teploty. Je potrebné 
brať do úvahy možné obmedzenia prijatia atlétov z rizikových krajín a sledovať pokyny 
hlavného hygienika ako aj povolené maximálne počty účastníkov na športových podujatiach. 
V najbližších dňoch je naplánované stretnutie s hlavným hygienikom SR za účelom za účelom 
upresnenia podmienok organizovaných podujatí. Ohrozené je aj usporiadanie ČSOB 
maratónu v Bratislave vzhľadom na obmedzenia počtu štartujúcich.     
 

      K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 
štadiónov predložené p. Gubrickým.  Pokračujú rokovania s realizátormi stavby, primátormi 
miest, klubmi. V Dolnom Kubíne je projekt pripravený, je potrebné aby prešiel schválením na 
zastupiteľstve, následne bude podpísaná zmluva. Mesto Piešťany pozýva zástupcu SAZ 
k účasti na rokovaní  MZ, kde bude schvaľovaný projekt,   dňa 27.8. Zatiaľ nie je podpísaná 
zmluva k rekonštrukcii v Žiline. Niektoré mestá avizujú technické problémy pri realizácii ( 
Moldava – zmena miesta výstavby, UMB Banská Bystrica – rieši námietku voči verejnému 
obstarávaniu, Svit – problémy s financovaním, Nové Zámlky – hľadajú možnosti 
spolufinancovania, Žiar nad Hronom – problematické vymeranie 300 m oválu, ap.).  
    
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA na 2. 
polrok 2020 predloženú p.  Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny sú: *do 18.8. predbežné 
prihlášky na MS v polmaratóne 17.10. v Gdyni, *do 31.8. zaslať prihláškový formulár  na WA 
pre podujatia zväzu na ktorých žiadajú o možnosť plnenia kvalifikačných limitov na OH Tokio 
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v maratóne a v chôdzi v období 1. september  - 30. november 2020 (najnovšie rozhodnutie 
WA, že pretekári musia nahlásiť na AIU úmysel plniť limity v tomto období aspoň 6 týždňov 
pre príslušným podujatím), *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.              
 

     K bodu č. 8 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do    
     SAZ: *Detská a mládežnícka atletika Stará Turá (DMAST) a *Atletický klub Senica (AKSEN).   
         
    U IV/44 VV SAZ schvaľuje žiadosti o prijatie klubov do SAZ: * Detská a mládežnícka atletika 

Stará Turá (DMAST) a *Atletický klub Senica (AKSEN.   
    ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.    
 

  K bodu č. 9 – Rôzne    
   
 p. Kirnová  –  informovala o pripravovanej prezentácii 2. a 3 časti  časti on-line webináru EA  
                       „Women leadership“ (EA 17.8., následne SAZ 26.8.), septembrový termín sa  
                        stanoví dodatočne  
                    - informovala o rozhodnutiach Rady WA: *suspendovanie Ruska ak nesplnia  
                      podmienky do 15.8.,  *Technické pravidlo WA 5 o oblečení, obuvi, štartových  
                      číslach pretekárov, * MS v štafetách 1.-2.5.2020 v Silesii, *časový program HMS  
                     2021 v Nanjingu a plnenie limitov (od 1.1.2019 do 5.5.2020 a od 1.12.2020 do  
                     7.3.2021), *nový formát MS v behu na ceste – budú viacdenné a zahŕňať aj beh na  
                     5 km, budú sa striedať s MS v krose, *vytvorenie globálnej siete jednodňových  
                     halových mítingov, *požiadavka na IOC zaradiť do programu OH 2024 cezpoľný  
                     beh, * nové rozhodnutie WA o možnosti plnenia kvalifikačných limitov na OH Tokio  
                     v období od 1.9. – 30.11.2020 v maratóne v chôdzi a podmienky ich uznania   
                  - informovala o účasti na M SR v behu do vrchu     
p. Matanin – informoval o probléme s tréningami na štadióne Mladá Garda pri STU v Bratislave 
p. Lopuchovský – poukázal na povinnosť vlastníkov atletických štadiónov postavených zo štát.  
                               prostriedkov poskytnúť možnosť trénovať reprezentantom ak to majú  

v zmluve  
                            - poukázal na potrebu poskytnúť halu Elán vo väčšom rozsahu  pre potreby  
                              tréningov atlétov vzhľadom na obmedzené možnosti sústredení v zahraničí 
                           - nastolil otázku vodiča na PTS v behu na 800m a 1500 m                            
p. Pupiš – predložil požiadavku zakúpenia notebookov pre potreby reprezentačných sekčných  
                             trénerov 
p. Filo – informoval o uskutočnenom školení rozhodcov 8.8.2020  v Bratislave, bolo  
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               vyškolených 29 rozhodcov I. a 9 rozhodcov II. kvalifikačného stupňa   
p.  Asványi – informoval o rekonštrukcii haly Elán – výmena okien, šatní, toaliet, nové čiary  
                    - informoval o priebehu Bežeckej ligy, na ktorej sa  ŠH Mladosť  podieľa finančne   
p. Gubrický – informoval o uskutočnenom školení hlavných usporiadateľov pretekov a bezpeč- 
                        nostných manažérov v spolupráci s BECOOL 
                    -informoval o prijatí do zamestnania koordinátora SAZ pre Detskú atletiku p.  
                     Jaroslava  Dobrovodského   
                   -informoval o žiadosti usporiadateľov 6. ročníka podujatia „Skákanie pod vežou“  
                    2.8.2020 v Košiciach o finančný príspevok  na usporiadanie  
                   -informoval o videokonferencii EA pre generálnych sekretárov a prezidentov zväzov  
    
 U V/44 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok 300 € na podujatie „Skákanie pod vežou“, ktoré 
 sa uskutočnilo 2.8.  v Košiciach.    ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SZ   
 
 44/2 VV SAZ  ukladá pripraviť na septembrové zasadnutie VV SAZ materiály a  podklady k VZ  
SAZ, ktoré je naplánované na termín 7.11.2020       T.: 12.9.   Z.: Se-SAZ, p. Gubrický  
 
44/3 VV SAZ Nahlásiť na AIU športovcov SAZ a podujatia, na ktorých sa pokúsia v období od  
1.9. do 30.11.2020 plniť limit na OH.       Z.: p. Kirnová   

       
 

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 12.9.2020.     
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
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