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PANDEMICKÁ KOMISIA SAZ 

Zasadnutie: streda, 14. októbra 2020 

Poradie stretnutia: 1. 

Miesto: Sídlo SAZ, Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava 

Prítomní - osobne: Peter Korčok, Vladimír Gubrický, Martin Pupiš, Naďa Bendová, Michaela 

Grendelová, Róbert Mittermayer, Jozef Pukalovič, Gabriel Bogdányi, online: Miroslav 

Úradník, Andrej Dolinský (neprítomný) 

 

Navrhnutý počet členov komisie: 9 

Čestný predseda komisie: Peter Korčok 

  

Predseda komisie: Martin Pupiš 

Zástupkyňa trénerov a klubov: Naďa Bendová 

Zástupca trénersko-metodickej komisie: Róbert Mittermayer 

Zástupca atlétov: Miroslav Úradník 

Zástupca SAZ: Vladimír Gubrický 

Zástupca organizátorov: Jozef Pukalovič 

Médiá a komunikácia: Michaela Grendelová  

Medicínsky zástupca: Andrej Dolinský 

Hygiena: zatiaľ neobsadený post 

 

Prizvaný: Gabriel Bogdányi 

 

Diskutované témy: 

1. Rušenie podujatí SAZ do konca roka – vývoj na základe aktuálnej 

epidemiologickej situácie 

- 24.10. Dudinská 50 – podujatie sa uskutoční, všetci účastníci budú otestovaní PCR 

alebo antigénovým testom 

- v októbri zrušené M-SR družstiev - podujatie nebolo možné presunúť 

- 21.11. M-SR v krose v Krupine – ak by epidemiologická situácia nedovoľovala 

usporiadať M-SR v riadnom termíne, je možný presun na december 

- M-SR v krose by sa mali uskutočniť aj za predpokladu, že sa všetci účastníci budú 

testovať – v prípade použitia antigénových testov  – na zváženie aj posun termínu hneď 

po halovej sezóne a možnosť spraviť šampionát 2020 v roku 2021 

- mládežnícke súťažné podujatia v hale – november a december - čakáme na vývoj 

opatrení 

- návrh 2-týždnovej periodicity na posúvanie, odsúhlasenie, alebo zrušenie podujatí – 

aktuálne informácie na webe atletika.sk v sekcii Preteky – kalendár Pretekov  

- 21.11. oblastné halové M-SR  – v prípade potreby je zatiaľ možné presunutie pretekov 

- zhrnutie: kalendár podujatí je v platnosti, na oficiálnom webe budú – v prípade 

zrušenia – podujatia označené ako zrušené.  
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2. Dudinská 50 - možnosti realizácie najprioritnejšieho podujatia 

- výnimka na podujatie by mala byť, ak splníme podmienku testovania športovcov, trénerov, 

rozhodcov a organizátorov  

- rušia sa všetky ostatné podujatia, budú len preteky na 50 km – priorita OH kvalifikácia M. 

Tótha 

- všetci účastníci budú bývať v Hokovciach 

- toto podujatie sa nedá posunúť na iný termín 

3. Aktuálne pandemické opatrenia (obmedzenie 6 ks športovcov vrátane trénera v 

exteriéri) a dopad na prípravu 

 a) vrcholová príprava - smerom k OH  - požiadavka na vytvorenie štatútu 

olympionika a štatútu reprezentanta, športovci s týmto štatútom by mohli trénovať aj v 

prípade akýchkoľvek sprísnených opatrení  (skúsenosti zo sveta) – odôvodnenie: športovci 

nemôžu byť 9 mesiacov pred OH v neistote a bez kontinuálnej prípravy. Potreba alternatívy 

prípravy v interiéri/exteriéri 

- požiadavka štatútov olympionika a reprezentanta komunikovaná smerom k ministerstvu 

školstva a SOŠV – považujeme za kľúčový bod spoločnej komunikácie prostredníctvom SOŠV 

- SOŠV by mal byť garantom štatútu olympionika – olympijské hry sú absolútna priorita 

- jednotlivé zväzy by mali garantovať štatút reprezentanta  - status reprezentanta je definovaný 

zákonom o športe 

 b) príprava detí a mládeže -  Mladí športovci s výnimkou pár týždňov nemôžu už vyše 

pol roka trénovať (nevyužité senzitívne obdobia pre rozvoj pohybových schopností, 

nerozvinutý talent)   

- školské telocvične sú zatvorené – problém s interiérovými tréningami 

- v prípade zákazu športovania príde o možnosť trénovať 12,5-tisíca registrovaných detí do 23-

rokov a ďalšie tisíce neregistrovaných 

- bolo by vhodné vytvoriť reguláciu, ktorá by umožňovala fungovanie hál a telocviční – aby 

školské telocvične boli k dispozícii pre športové kluby 

- obava zo straty jednej generácie športovcov – strata návykov 

- aké budú možnosti interiérového a exteriérového trénovania? 

- chýba nám presný výklad nových pravidiel.  Je hromadným podujatím aj tréning? 
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4. Príprava na HME a HMS - tréningy v hale a sústredenia 

- ak by bola požiadavka, SAZ zvažuje v prípade povolenia tréningu indoor zabezpečiť pre 

reprezentantov 2 haly – halu Elán v Bratislave pre reprezentáciu + Bratislavu a západné 

Slovensko, halu na SŠŠ v Banskej Bystrici pre stredné a východné Slovensko 

- Hala Elán – by bola k dispozícii iba pre atlétov. Reprezentantom by SAZ vykryl náklady na 

jej prenájom po dobu 2 mesiacov  

- sekční tréneri by mali zisťovať záujem o tréning v hale – treba ich informovať v akých časoch 

bude hala k dispozícii a za akých podmienok (SAZ by pokrýval náklady reprezentantov), ak by 

ostal priestor – bol by ponúknutý klubom, tie by si náklady hradili – nájsť kľúč prerozdelenia 

- určiť koordinátora za zväz určí V. Gubrický  – reprezentácia by spadala pod sekčných trénerov  

- témou je aj zabezpečenie návratov reprezentantov po sústredeniach mimo SR – viacerí plánujú 

prípravu na Kanárskych ostrovoch či v Portugalsku – reprezentanti v plnej príprave nemôžu ísť 

na 2 týždne do karantény – ak sa športovec preukáže štatútom reprezentanta alebo olympionika 

mal by stačiť na vstup do krajiny negatívny test na covid  

5. Pohybová aktivita detí - 31 % detí športuje výhradne na hodinách TV, a keďže už 7 

mesiacov nešportujú, hrozba straty vzťahu k športu - hrozba straty jednej generácie športovcov. 

Hrozba obezity a psychickej lability.  

- navrhujeme prehodnotiť zrušenie telesnej výchovy – napriek možnosti cvičiť vonku sú mnohé 

hodiny TV teoretické a v prípade 2. stupňa ZŠ aj zrušené – navrhujeme triedy rozdeliť na 

menšie skupiny, ako je to napr. pri jazykovom vzdelávaní a umožniť im športovať   

6. Možnosti kompenzácií, ktoré prezentovala vláda - ako sa  dotýkajú SAZ a klubov 

- väčšina klubov v atletike sú občianske združenia 

- vládou prezentované kompenzácie pre OZ nie sú možné – OZ síce nemá straty, ale zároveň 

ani nič nezarobí. Ohrozené živobytie trénerov 

- navrhujeme vyriešiť kompenzácie strát pre OZ 

- za kluby a organizátorov pripraví sumár J. Pukalovič 

7. Vnímame ako hrozbu - negatívne dopady nejednoznačných rozhodnutí, absencia 

výkladov a aplikácií na jednotlivé konkrétne športy a ich fungovanie. Registrovaní 

športovci tvoria 10 % populácie. Nutnosť vytvoriť koordinačný orgán pre dopad opatrení v 

športe, ktorý by vedel reagovať na všetky podnety od športového hnutia smerom k štátu.  

8. Formulácia stanoviska k aktuálnej situácii: 

- pre médiá – výstupy RTVS, Markíza, JOJ, TA3, Rádio Slovensko: 
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Základné tézy: 

- Dudinská 50 by mala byť – všetci účastníci budú testovaní 

- Nejasná príprava reprezentantov – navrhujeme štatút olympionika a štatút reprezentanta 

– aby mohla byť zabezpečená vrcholová príprava 

- Nejasná príprava detí – ustanovenia majú platiť od zajtra, 15.10., stále nie je jasné, či sa 

bude dať trénovať  v malých skupinách vonku 

- o možnosť trénovať príde 12,5-tisíc registovaných detí a mládeže do 23-rokov a ďalšie 

tisíce v kluboch, ktoré nie sú registované 

- vyriešenie kompenzácie strát OZ  – čo je väčšina atletických klubov, ktoré trénujú deti 

- stratíme jednu generáciu športovcov – strácajú návyky - 31 % detí športuje výhradne na 

hodinách TV už 7 mesiacov nešportujú 

- zaslanie stanoviska na min. školstva, na SOŠV 

9.  Organizácia galavečera Atlét roka – ak sa pandemická situácia nezlepší do konca roka, tak 

to sa slávnosť môže zorganizovať do konca januára 2021 

- anketa bude vyhlásená samostatne, bez ohľadu na organizáciu galavečera 

 

 

Zapísala: M. Grendelová 

 


