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Zápisnica zo 45. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 12.9.2020 v Šamoríne. 
 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Kirnová, Mittermayer, Pupiš, Lopuchovský, Filo, Illéš,   
                      Gubrický, Malík                                          
Ospravedlnení: pp. Tóth, Mračnová, Hanusová, Kollárovič, Garaj, Matanin                                             
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ    
                  3. Vyhodnotenie mítingu P-T-S 
                  4. Vyhodnotenie M SR mužov a žien  
                  5. Vyhodnotenie M SR dorastu a do 23 rokov  
                  6. Vyhodnotenie M SR v polmaratóne                                                                                                                   
                  7. Informácia o zabezpečení finále  Atletickej ligy 2020                                                                                                                                                                                                                                                              
                  8. Informácia o príprave významných podujatí SAZ - D 50 
                  9. Príprava VZ SAZ, návrh programu + ďalších náležitostí v zmysle Stanov SAZ                                                                                          
                10. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov  
                11. Návrh „Dňa D“ slovenskej atletiky (resp. počiatky slovenskej atletiky) a návrh  
                       na pamätné dni slovenskej atletiky  
                12. Informácia o záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v roku 2020     
                13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                14. Rôzne                   
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 45. rokovaní  VV SAZ v Šamoríne,    
ktoré sa nasledujúci deň po PTS mítingu.  Poďakoval riaditeľovi pretekov PTS, organizačnému 
výboru a všetkým zúčastneným za úspešné zvládnutie podujatia. 
                      
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                
43/1 -trvá,  VV SAZ ukladá pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ 
pre rok 2021.                            T.: 7.10. 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 (splnené čiastočne, niektoré 
obstarávania boli posunuté z dôvodu špecifikácie produktov)   
U VIII/43 – trvá, VV SAZ poveruje spracovaním podrobnejšieho materiálu pre využitie haly 
Elán pre potreby atletiky                                                                           Z.: pp. Gubrický, Asványi  
U I/44 VV SAZ vzhľadom na prebiehajúci súťaž Čokoládová tretra so zahraničnými partnermi 
výnimočne povoľuje  na túto súťaž  výnimku z rozsahu pretekania – beh na 300 m, a  ukladá 
predložiť na VV SAZ stanovisko KM SAZ k tejto problematike, vrátane  zistenia stanoviska 
okolitých krajín.      T.: 7.10.2020   Z.: KM SAZ, p. Illéš  
 

  44/2 úloha pripraviť na schválenie podklady k VZ SAZ 2020 – samostatný bod programu   
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  44/3 -splnené, športovci (chôdza, maratón) nahlásení na AIU s podujatiami k plneniu limitov  
             na OH      
   
   VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 44. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  

 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie Informáciu o  čerpaní rozpočtu SAZ 2020 predložené p. 
Gubrickým. Bolo konštatované, že naďalej ostáva pomerne vysoká čiastka nevyčerpaných 
finančných prostriedkov na účte SAZ, ktoré by mali byť v normálnom režime už vyčerpané.  
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. Je preto potrebné urgovať prijímateľov dotácií, vrátane 
oblastných atletických zväzov a subjekty, ktoré mali poskytnuté zálohy, predložiť ich 
vyúčtovanie. Financie za zrekonštruované štadióny je možné v súlade so zmluvou poslať 
prijímateľovi po oficiálnej kolaudácii štadióna.  
   
K bodu č. 3 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie mítingu P-T-S 2020 predložené p. Korčokom, ktorý 
vyslovil poďakovanie riaditeľovi podujatia p. Gubrickému a všetkým, ktorí sa podieľali na 
úspešnej realizácii podujatia. Je potešiteľné, že na PTS , ktorá je zaradená do „Continental 
Tour Silver Level“ sa presadili aj slovenskí pretekári, o čom svedčia ich umiestnenia  15 krát 
na medailovom mieste, a víťazstva vo viacerých disciplínach:  trojskokan T. Veszelka, bežkyňa 
na 800 m G. Gajanová, chodci na 3000 m M. Katerinka  Czaková, M. Uradníka ako aj 
prekvapenie v podobe výkonu O. Murcka v behu na 400 m v slovenskom juniorskom rekorde 
časom 46,29. Podujatia sa zúčastnilo 213  pretekárov (vrátane národného programu) z 20 
krajín sveta (z dvoch kontinentov), bol zaznamenaný televízny prenos do 38 krajín sveta 
a bolo prekonaných viacero rekordov štadióna a svetových a európskych výkonov roka.   
 
p. Asványi  doplnil hodnotiacu správu a vyslovil potešenie, že sa podujatie aj napriek 
nepriaznivej situácii podarilo zrealizovať, vrátane pretekov Detskej atletiky. Hlavný program 
gradoval do poslednej disciplíny v programe. Poďakovanie patrí aj trénerom, ktorí pripravili 
pretekárov a načasovali ich formu. Do budúcnosti bude potrebné venovať viac pozornosti aj 
národnému programu.  
 
U I/45 VV SAZ schvaľuje odmenu riaditeľovi P T-S 2020 p. Gubrickému podľa predloženého 
návrhu.  ZA hlasovalo 8 prítomných členov VV SAZ.         
         
K bodu č. 4                          
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR mužov a žien predložené p. Pupišom. 
Podujatie bolo po každej stránke zorganizované na dobrej úrovni. Viacerí pretekári 
zaznamenali výkonnostný posun: kladivári Hrašnová, Lomnický, prekážkarky na 100 m prek. 
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Škvarková (pod 13 sekúnd), Baňovičová pod 13,70, sľubné sú výkony diskárov Kováča 55 m, 
Jakubcovej 45 m. Výkon žien v štafete 4 x100 m je predbežne na 6. mieste svetových 
tabuliek. Po skompletizovaní správ všetkých sekcií bude zaslané písomné vyhodnotenie.  
 
K bodu č. 5 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR dorastu a do 23 rokov predložené p. Illéšom 
a Pupišom. Podujatie v novom formáte týchto 2 kategórii s náročným dvojdňovým 
programom 5.-6. septembra 2020 zvládol skúsený usporiadateľ Slávia STU Bratislava 
v Centre akademického športu STU na Mladej Garde na veľmi dobrej úrovni a stretlo sa 
s pozitívnym ohlasom.   V písomnom vyhodnotení M SR dorastu reprezentačný tréner tejto 
vekovej kategórie p. Laurenčík poukazuje na výrazné talenty, ktoré svojimi výkonmi zaujali:  
v šprintoch, behu na  na 100 m F. Federič a T. Čorejová, v skokoch  R. Vodnyanszká (605 cm 
v skoku do diaľky), R. Ruffíni v skoku do výšky (198 cm), vo vrhu guľou K. Šula 18,40, v hode 
diskom F. Prochác, v chôdzi P. Nemčok, K. Devaldová a ďalší. Najúspešnejšou pretekárkou 
z pohľadu zisku titulov sa stala Andrea Švecová z ŠK ŠOG, víťazstvom v behu na 200m, 400 m, 
100 prek. a v štafete 100-200-300-400 m. U chlapcov sa z troch titulov tešili D. Labuda (110 
m prek., skok o žrdi a 4x100 m) a F. Revaj (800m, 1500 m a 4x400m).       
V kategóriu U23 boli viacnásobnými víťazmi známe mená: M. Baluch (100m, 200m aj 110 m 
prek), V. Forster (100m, 200m), G. Gajanová (400 m, 800 m), prekvapil O. Murcko v behu na 
400 m v novom slovenskom juniorskom rekorde výkonom 46,96.  
  
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR 6.9.2020 v polmaratóne  predložené p. 
Pupišom. Týchto Majstrovstiev SR sa zúčastnilo 45 mužov – zvíťazil M. Hladík výkonom 
1:08:32 pred M. Rusinom časom 1:11:52 a J. Kopiarom – 1:12:37. V kategórii žien štartovalo 
14 bežkýň, zvíťazila S. Schwaiger výkonom 1:17:51 pred K. Pejpkovou – 1:18:51 a Z. 
Durcovou – 1:19:20.   
 
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení finále Atletickej ligy 15.9.2020 
v Košiciach predloženú p. Mittermayerom. Podujatie je po organizačnej stránke zabezpečené 
a je predpoklad jeho úspešného usporiadania. Z dôvodu karantény niekoľkých pretekárok sa 
za Trenčín zúčastní len 8 žien. Usporiadateľ podujatia zabezpečí dezinfekčné prostriedky a  
bude počas pretekov vyzývať účastníkov k dodržiavaniu preventívnych opatrení súvisiacich 
s Covid a noseniu rúšok.  
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave významného podujatia SAZ:  EA Permit 
míting v chôdzi D 50 predloženú p. Korčokom. Finalizujú sa propozície v novom termíne 
24.10.2020. Do programu bude zaradených aj 50 km pre ženy. V priebehu týždňa je 
naplánované stretnutie s primátorom mesta za účelom spolupráce. Usporiadateľ 
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zabezpečuje na požiadanie ubytovanie v Park Hoteli v Hokovciach. Poľský atletický zväz má 
záujem aby sa v rámci D50 konali Majstrovstvá Poľska v chôdzi mužov a žien na 50 km. Je 
potrebné sledovať pokyny ÚVZ a prípadné obmedzenia, z dôvodu ktorých nebudú súčasťou 
tradičné sprievodné podujatia.          
 
K bodu č. 9 
VV SAZ sa zaoberal prípravou na VZ SAZ, návrhom programu + ďalších náležitostí v zmysle 
Stanov SAZ, informácie o ktorých  predložili pp. Korčok, Gubrický. 
VV SAZ zobral na vedomie: 
*návrh organizačného zabezpečenia VZ SAZ aby sa  namiesto pôvodne plánovaného termínu  
7.11. z dôvodu pandemických opatrení a pribúdajúceho počtu pozitívnych prípadov Covid 
uskutočnilo v skoršom termíne 11.10.2020. V prípade, že VZ SAZ sa v októbrovom termíne 
nebude môcť uskutočniť, je ďalším navrhovaným termínom bude 7.11. 
*návrh Programu a systém nominácie 86 delegátov VZ SAZ s hlasom rozhodujúcim a návrh 
ďalších účastníkov  
 
U II/45 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje Návrh Programu, organizačného 
zabezpečenia a systém nominácie delegátov VZ SAZ 11.10.2020 a ukladá uverejniť 
informácie na webe SAZ   T.: 18.9.   Z.: Se-SAZ, p. Gubrický  
 
45/1 VV SAZ ukladá vypracovať Volebný a Rokovací poriadok VZ SAZ a organizačne 
zabezpečiť VZ SAZ 2020    T.: priebežne   Z.: Se-SAZ, p. Gubrický      
  

      K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie   
štadiónov predložené p. Gubrickým.  Realizácia projektu prebieha sľubne a je predpoklad, že 
v roku 2022 budú môcť byť usporiadatelia M SR v atletike zo všetkých regiónov SR.  
Situácia sa skomplikovala s výstavbou štadióna pri UMB v Banskej Bystrici, kde boli námietky 
neúspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní. UVO požiadal SAZ o vypracovanie 
odborného stanoviska k predmetnej otázke. SAZ sa pri vypracovaní stanoviska obrátil na 
World athletics, kde  kompetentným pracovníkom bude vypracované odborné stanovisko 
a toto bude poskytnuté ÚVO.   
 
 K bodu č. 11 
 VV SAZ sa zaoberal Návrhom  „Dňa D“ slovenskej atletiky (resp. počiatky slovenskej atletiky)   
 a návrhom pamätných dní slovenskej atletiky  predložené p Korčokom.  
 
 U III/45 Na základe odporúčaní panelu historikov a odborníkov (pp. Peter Berčík, Ján Grexa,  
 Miroslav  Hazucha,  Zdenka Letenayová, Ján Koštial, Igor Machajdík, Marián Kalabus, Marián  
 Šimo,  Alfons Juck, Gabriel Bogdányi) za „Deň D“ slovenskej atletiky   je navrhnutý 8.február  
 1919  – založenie Československej amatérskej únie (ČsAAU). Tento dátum by slovenská  
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 atletika  slávila ako „vznik organizovanej atletiky na území Slovenska. Došlo aj k dohode, že  
 slovenská atletika si bude pripomínať aj ďalšie dôležité míľniky, ktoré majú pre našu históriu  
 dôležitý význam. Tieto dni sa budú nazývať „Pamätné dni slovenskej atletiky“ a budú na  
 úvodnej stránke webu SAZ so stručným popisom, čo sa udialo.       
 ZA horeuvedený návrh hlasovalo 8 členov VV SAZ.   
  
K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA na 2. 
polrok 2020 predloženú p.  Kirnovou. Aktuálne záväzné termíny sú: *do 18.8. predbežné 
prihlášky na MS v polmaratóne 17.10. v Gdyni – splnené, prihlásený 1 atlét a 1 tréner, *do 
31.8. zaslať prihláškový formulár  na WA pre podujatia zväzu na ktorých žiadajú o možnosť 
plnenia kvalifikačných limitov na OH Tokio 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), splnené *do 7.9. 
predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu 13.-14.11.2020 v Lanzarotte/ESP – neaktuálne, 
WA uverejnilo informáciu 3.9. o zrušení podujatia *do 17.9. predbežné prihlášky na ME 
v cezpoľnom behu 13.12. v Dubline/IRL – neaktuálne,  EA 9.9. oznámila zrušenie podujatia   
*do 25.9. záujemci o účasť na e-EA Convention 2020 poslať prihlášky on-line, *do 28.9. 
záverečné prihlášky na MS v polmaratóne v Gdyni, *do 30.10. nahlásiť záujem 
o usporiadanie EA podujatí v budúcnosti, *do 1.11.v prípade záujmu nahlásiť on-line na EA 
o projekt pre rok 2021 (podmienky v písomnej materiály), *19.11. od 9,00-12,00 hod 
„Bidding seminár k ME U18 v 2024“. Ďalšie záväzné termíny v písomnej prílohe.               
 

      K bodu č. 13 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do    
     SAZ: *Klub slovenských turistov Častá so sídlom v Bratislave (KSTCA) a *Rodičovské združenie   
     pri ZŠ Gajary (AKDGR).   
         
     U IV/45 VV SAZ schvaľuje žiadosť o prijatie klubu do SAZ, ktorý spĺňa stanovené podmienky:    

*Rodičovské združenie pri ZŠ Gajary (AKDGR).   
     ZA hlasovalo 8 prítomných členov VV SAZ.    
 

   K bodu č. 14 – Rôzne    
   
  p. Korčok – na  návrh 5-člennej Nominačnej komisie Siene slávy Slovenskej atletiky predložil 5 

kandidátov na doplnenie do Siene slávy SAZ v roku 2020: pp. Peter Nemšovský a 
Vladimír Savčinský, Alojz Ovečka (in memoriam) a pp. Dušan Valent, Ivan Čierny.   
Na návrh predložený členkou komisie a čestnou predsedníčkou SAZ p. M. 
Mračnovou bol doplnený do zoznamu p. Marián Šimo.     

                   - informoval o spolupráci s p. Petrom Púchym ktorý nakrútili v rámci cyklu Športové 
nádeje pre Dvojku RTVS 30 dokumentárnych filmov. K už zrealizovaným projektom 
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patria dokumenty s tematikou atletickej chôdze na v Slovensku (Benčíkovci, 
dokument o Matejovi Tóthovi a chodeckých talentoch). RTVS má v pláne 
pokračovať vo svojej réžii v natáčaní dokumentov o športových talentoch. SAZ má 
záujem  o postupné spracovanie dokumentov aj o našich mladých nádejach, napr. 
G. Gajanová, E. Zapletalová, V. Forster, R. Ruffínim ml. a ďalší (podľa možností 
RTVS). 

  - informoval o svojom rozhodnutí ukončiť k 30.9.2020  svoje pôsobenie vo  funkcii 
riaditeľa EYOF Banská Bystrica 2022 z osobných dôvodov, aj dôvodu venovať sa viac 
atletike,  čo oznámil na meste Banská Bystrica aj na SOŠV. Funkciu riaditeľa EYOF 
2022 preberie súčasný športový riaditeľ EYOF p. Peter Hamaj.  

                  - informoval o žiadosti o dotáciu na Žiacku chodeckú ligu 2020 – 3 kolá (odporučenie  
                    VV SAZ – po prerokovaní s M. Spišiakom z projektu sekcie chôdze)  
                    - pozitívne hodnotil mediálne výstupy SAZ a navrhol zamyslieť sa nad možnosťou 
                      nájsť vhodnú osobu, ktorá by sa venovala momunikačnej a PR stratégii SAZ 
  p. Asványi – poukázal na potrebu vytypovať talentovaných športovcov, ktorí nie sú zaradení  
                   v systéme, strediskách, sledovať a podporovať v špeciálnom režime 
                   - v prípade, že strediská (NŠC, Dukla, ap.) vyradia niektorého zo zaradených  
                     pretekárov, aby toto konzultovali so SAZ vopred     
                  - navrhuje hľadať formu podpory pre p. M. Suletyho z dôvodu zrušenia jeho  
                    pracovného miesta a výpovede pracovného pomeru na Športovej škole  v Trenčíne  
  p. Illéš -     informoval o nadchádzajúcom zasadnutí KM SAZ, kde sa budú o.i. zaoberať  
                    prerozdelením finančnej podpory pre pretekárov/trénerov na základe výkonnosti,  
                    ktorým boli zrušené vrcholné podujatia v roku 2020 a prepojení Detskej atletiky  
                    s mládežou  

- predložil návrh zakúpenia 34 žrdí pre pretekárov z 12 klubov na základe umiestnenia 
na M SR v hale v jednotlivých kategóriách  a 11 žrdí  do haly Elán k MSR   

- informoval o vložených pretekoch 26.9. v Trnave motivovať k účasti kategóriu 
dospelých s odmenami v disciplínach v sume 50-30-20€ 

 p. Kirnová  –  informovala o odprezentovanej  2. a 3 časti   on-line webináru „Women 
                         leadership“   moderátorkami EA pre členské zväzy 17.8., resp.26.8., následne  
                        bol webinar a prezentácia v slovenčine, 2. časť  27.8. a 3. časť 10.9., v spolupráci 
                        pri prezentáciách s ČAS (webináre 28.7. a 9.9.) 
                    - informovala o príspevku EA na seminár SAZ „Ženy vo vedení atletiky“      
                    - informovala o pozvánke k účasti na Medzinárodné detské hry v Lowitzi  
                      v náhradnom termíne 22.10.2020 (VV SAZ odsúhlasil neúčasť z dôvodu  
                      pandemických opatrení) 
                   - informovala o cenových ponukách firmy MONDO a možnosti zakúpenia  
                     prenosných modulov bežeckých dráh, prípadne rozbežisko v skoku do výšky  
                  - informovala o termíne EA do 30.10.2020 nahlásiť záujem o usporiadanie podujatí  
                     EA do budúcnosti                  

   -  informovala o termíne 19.11. od 9,00 -12,00 hod. , kedy sa uskutoční on -line 
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      „Bidding seminár k ME U18 v 2024, podmienka účasti zástupcu SAZ a zástupcu  
      mesta usporiadateľa 
-  informovala o novom systéme a podmienkach podporného programu EA pre roky 

2021-2022 (projekty k využitiu aj v prospech ostatných zväzov) 
- informovala o otvorenom liste trénerov Slávie Športovej školy – atletického oddielu  

v Trenčíne, ktorí dostali výpoveď z pracovného pomeru Športovej školy, v ktorom 
žiadajú o pomoc VV SAZ pri riešení problémov s riaditeľkou SŠŠ Trenčín  aby bol 
sprístupnený štadión a umožnený tréning atlétom školy aj klubov aj počas dňa 
medzi 8,00-18,00 hod. a nielen vo večerných hodinách    

          
 p. Filo – predložil návrh novelizácie Smernice SAZ 11/2018 Registračný poriadok SAZ  
            - informoval o elektronickom hlasovaní k hosťovaniu pre finále Atletickej ligy  
              a v maratóne  2020   
            - informoval o elektronickom hlasovaní 28.8. ohľadom doplnenie hosťovania na finále 
              Atletickej ligy 15.9. v Košiciach a na M SR družstiev v polmaratóne     
 p. Mittermayer – poukázal na sprísnené opatrenia ÚVZ od 1.októbra, čo môže ohroziť  
                       usporiadanie Majstrovstiev SR družstiev dorastu a žiactva                             
 p. Lopuchovský – informoval o Medzinárodnom kongrese 24.10. v Prahe, za účasti trénerov  
                              Poľska, Českej republiky a za Slovensko navrhuje účasť 17 trénerov   
 p. Pupiš – informoval o plánovanom koncepte navýšenia čerpania finančných prostriedkov  
                    pre atlétov so splneným limitom a podpore olympijského tímu 
                - informoval o iniciatíve zriadiť štipendijný systém pre reprezentantov (v spolupráci  
                  SAZ -VŠ-MŠVVaŠ SR)   
                - vyslovil obavy ohľadom plánovaného októbrového sústredenia vo Vysokých Tatrách, 
                   stanoviť termín definitívneho rozhodnutia a predísť storno poplatkom    
                - informoval o zámere investície do zariadenia OptoJump, dovybavenie skoky, šprinty     
 
 p. Gubrický – informoval o plánovanom stretnutí vo štvrtok 17.9. zástupcov športových zväzov  
                         s MŠVVa Š SR  
 U V/45 VV SAZ po zvážení predložených návrhov  a argumentov schválil na doplnenie do Siene  
 slávy SAZ v roku 2020 päť kandidátov: pp. Peter Nemšovský a Vladimír Savčinský (in  
 memoriam),  pp. Dušan Valent, Ivan Čierny a Marián Šimo. p. Aloiz Ovečka bude doplnený do  
 Siene sláva v nasledujúcom roku.  ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 U V/45 VV SAZ schvaľuje novelizovanú Smernicu SAZ 5/2020 Registračný poriadok SAZ, ktorá  
 nadobúda účinnosť 13.9.2020 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ 11/2018. 
 ZA hlasovalo prítomných 8 členov VV SAZ.      
 U VI/45 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie zo dňa 28.8.2020 v súlade s čl.5 ods. 4  
smernice SAZ č.11/2019 Hosťovací poriadok SAZ,  hosťovanie pre finále Atletickej ligy 2020 v  
Košiciach a pre M-SR družstiev v polmaratóne. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ   
U VII/45 VV SAZ schvaľuje návrh p. Lopuchovského: účasť 17 trénerov na Medzinárodnej  
konferencii 24.10. v Prahe, náklady hradené do výšky 1000 € z rozpočtu sekcie behov   
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ZA uvedený návrh hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
U VIII/45  VV SAZ schvaľuje návrh p. Illéša na zakúpenia žrdí podľa predloženého súpisu. 
ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    
 

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční v týždni pred VZ SAZ 2020.     
 

Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  

 


