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Zápisnica zo 46. zasadnutia - videokonferencie Výkonného výboru SAZ dňa 7.10.2020.  
 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Kirnová, Mittermayer, Pupiš, Tóth, Lopuchovský, Filo, Illéš,   
                      Kollárovič, Gubrický, Hanusová, Malík                                                                                     
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ    
                  3. Vyhodnotenie Atletickej ligy 2020 
                  4. Vyhodnotenie M SR starších žiakov a juniorov   
                  5. Vyhodnotenie M SR vo viacboji mladšieho žiactva  
                  6. Informácia o príprave Dudinskej 50 
                  7. Príprava VZ SAZ                                                                                                                   
                  8. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov                                                                                                                                                                                                                                                              
                  9. Informácia o rozdelení prostriedkov na šport mládeže medzi kluby SAZ                                                                                           
                10. Informácia o príprave ankety Atlét roka 2020  
                11. Informácia o príprave M SR v cezpoľnom behu 2020, o príprave halovej sezóny  
                       a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2021  
                12. Informácia predsedov oblastných zväzov o činnosti v roku 2020 a o čerpaní  
                       rozpočtu za rok 2020 
                13. Informácia o záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v roku 2020     
                14. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                15. Rôzne                   
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal účastníkov 46. rokovania VV SAZ  formou video 
konferencie.  
                      
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                
43/1 -trvá,  VV SAZ ukladá pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ 
pre rok 2021.                            T.:  november 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.: november 2020   Z.: KM SAZ, p. Illéš a  
(pozn.: p. Illéš informoval, že v krátkom čase sa uskutoční zasadnutie KM SAZ aj k tejto téme) 
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  44/2 úloha pripraviť na schválenie podklady k VZ SAZ 2020 – samostatný bod programu 
  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      
  U II/45 – splnené, informácie k VZ SAZ - Program, organizačné zabezpečenie a systém  
  nominácie delegátov VZ SAZ 11.10. uverejnené 
 
   VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 45. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  

 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ 2020, predložené p. 
Gubrickým. Od posledného zasadnutia VV SAZ nenastalo výraznejšie čerpanie rozpočtu a 
naďalej ostáva vysoká čiastka nespotrebovaných  finančných prostriedkov na účte SAZ, ktoré 
by mali byť za normálnych okolností už vyčerpané.  Z rokovaní s MŠVVaŠ SR vyplýva  ďalšie 
navýšenie finančných prostriedkov a v súlade s avizovaným dodatkom  k zmluve bude možné 
posledné položky vyúčtovať do konca marca 2021. Je najvyšší čas aby  prijímatelia dotácií, 
vrátane oblastných atletických zväzov a subjekty, ktoré mali poskytnuté zálohy, predložili ich 
vyúčtovanie. Viacero podujatí sa neuskutočnilo, otázne je usporiadanie  ďalších plánovaných 
akcií, napr. Atlét roka 2020, ktorého termín zatiaľ nie je stanovený.  
Na rok 2021 boli zaslané požiadavky na dotácie z MŠVVaŠ SR zatiaľ len so základnými údajmi.  
 
p. Malík – doplnil informáciu k čerpaniu rozpočtu, opakujúca sa situácia AZB, kde figuruje  
                  zatiaľ nulové čerpanie  
 
K bodu č. 3 
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Atletickej ligy predložené pp. Mittermayerom 
a Pupišom. Podarilo sa uskutočniť 3 kolá Atletickej ligy a jej finále, o ktorých boli priebežne 
uverejňované informácie. Bolo vydaných 5 Spravodajov, ktoré sú uverejnené na webe SAZ. 
Celkovo možno hodnotiť jednotlivé kolá veľmi pozitívne po organizačnej aj výkonnostnej 
stránke. Do budúcnosti pri plnom rozsahu disciplín by možno stačilo usporiadať len 3 kolá. 
Predbežné vyčíslenie nákladov je v sume 62 440 €, do ktorých nie sú zahrnuté prenájmy, 
časomiéry, propagácia, ap.  
 
p. Filo – na základe sprostredkovaných informácií od účastníkov Finále Atletickej ligy  
               v Košiciach poukázal na incident a ataky počas pretekov a potrebu opatrení  
               zabrániť ich opakovaniu do budúcnosti   
p. Korčok – odsudzuje takéto prejavy nenávisti, ktorých boli viacerí svedkom, podobne ako  
               sa to stalo jemu počas ostatných M SR v cezpoľnom behu   
p. Asványi – navrhol vypracovať Etický kódex SAZ, ktorý by zahŕňal riešenie horeuvedeného 
p. Hanusová – poukázala na nedostatok, ktorý sa udial počas pretekov v chôdzi, keď sa 
rozhodcovia „prepočítali“ o jedno kolo,  preto by bolo vhodné do budúcnosti spraviť 2 
samostatné štarty pri dvoch rôznych súťažiach/vzdialenostiach.     
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K bodu č. 4                          
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR starších žiakov a juniorov predložené pp. 
Illéšom. Podujatie sa uskutočnilo 19.-20.9.2020 v Trnave, bolo po organizačnej stránke dobre 
zorganizované aj napriek dvom rozličným kategóriám majstrovstiev a z toho vyplývajúceho 
náročnému časovému rozpisu. Výsledky hlavne v šprintoch boli ovplyvnené silným 
protivetrom, ktorý obral o možnosť prekonať žiacky rekord na 150 m. Najúspešnejšími so 
ziskom 4 zlatých medailí sa stali žiačka T. Čorejová (60m, 150m, 100m prek. a 4x60m) 
a juniorka V. Forster (100m, 200m, 100 pr., 4x100m).   Výkonmi zaujali aj ďalší pretekári: R. 
Žibritová (300m a 300m prek.), F. Révaj (800m, 1500m a 4x400m), O. Murcko (100m, 200m), 
R. Jelínek (skok do diaľky a v trojskoku), J. Greguš (guľa, disk), E. Dušková (1500m , 5000 m), 
S. Sadecký ( 60m, 150 m), M. Bracho (žrď, oštep), M. Fedák (disk, kladivo), A. Šimková (žrď, 
diaľka), S. Šlosiarová (guľa, disk), ako aj výkon R. Ruffíniho 204 cm v skoku do výšky. 
V spoločnom hodnotení žiactva a juniorov zlaté medaily získali atléti z  28 klubov a aspoň 
jednu  medailu získali atléti zo 49 klubov.  
 
K bodu č. 5   
VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR vo viacboji mladšieho žiactva predložené  p. 
Illéšom na základe podkladov p. M. Lúčku. Podujatie sa konalo 12.9.2020 v Michalovciach, 
bol zaznamenaný veľký záujem o účasť. V päťboji  mladších žiakov štartovalo 25 pretekárov, 
zvíťazil F. Tököly z AC Nové Zámky ziskom 2361 bodov, pred M. Dzianom (2292 b.) a M. 
Krchňavým (2230 b.). V kategórii mladších žiačok v silnej konkurencii 34 štartujúcich zvíťazila 
v novom slovenskom rekorde 3004 bodov E. Bendová z klubu Naša atletika Bratislava, pred 
K. Královou (2730 b.) a T. Svatíkovou (2649 b.).         
  
K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave  EA Permit mítingu v chôdzi Dudinskej  50 
predloženú p. Korčokom. Aktualizujú sa propozície v novom termíne 24.10.2020 aj štartovná 
listina. Hlásia sa účastníci zo zahraničia: Českej republiky, Fínska, Nórska, Ekvádoru, Brazílie, 
USA, Veľkej Británia, Poliaci budú mať v rámci D50 ich národné majstrovstvá v chôdzi na 50 
km mužov a žien.  Uskutočňujú sa rokovania s primátorom mesta, ubytovacím zariadením 
v Hokovciach. Nastáva problém s dopravou z Maďarska a letiska v Budapešti.  
Podujatie sa uskutoční vzhľadom na reštrikčné opatrenia bez divákov, bude zabezpečený 
Live stream,  uskutoční sa v špeciálnom režime, v programe je len chôdza na 50 km mužov 
a žien  a bude bez sprievodných akcií. Všetci účastníci budú pred podujatím testovaní na 
Covid – 19.  
  
K bodu č. 7  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave VZ SAZ, ktoré sa uskutoční 11.10.2020 
v Banskej Bystrici,  predloženú pp. Korčokom a Gubrickým. Z pohľadu administrácie podľa 
stanovených úloh boli zverejnené všetky informácie v stanovených termínoch. Okrem 
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delegátov je predpoklad účasti viacerých hostí z MŠ VVaŠ SR, SOŠV. VZ SAZ sa aj napriek 
pandemickým opatreniam  uskutoční so súhlasom MŠ VVaŠ SR, nakoľko spadá medzi 
výnimky, uskutočnenie vyplýva zo zákona.   
 
U I/46 VV SAZ schvaľuje návrh  na VZ SAZ za VV na predsedu mandátovo – volebnej komisie 
p. Gubrického,  predsedu návrhovej komisie p. Fila a na návrh p. Fila poveruje vedením VZ 
SAZ p. Gubrického. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o  realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 
štadiónov predloženú p. Gubrickým. Niektoré projekty sú už zrealizované: štadión v Martine 
skolaudovaný a už v prevádzke, štadión v Kysuckom Novom Meste (dobudovaná vodná 
priekopa), štadión v Žiari nad Hronom je dokončený a je pred kolaudáciou. Po námietkach 
neúspešných uchádzačov vo verejnom obstarávaní k výstavbe štadióna pri UMB v Banskej 
Bystrici  UVO požiadal SAZ o vypracovanie odborného stanoviska k predmetnej otázke. SAZ 
následne požiadal Svetovú Atletiku, ktorej stanovisko potvrdzuje správnosť postupu 
a stanovení podmienok pri verejnom obstarávaní. Projekty výstavby /rekonštrukcií štadiónov 
v ďalších mestách sú v rôznych štádiách – vypracovania projektovej dokumentácie, príprav 
verejného obstarávania, preukazovanie spolufinancovania ap. Podrobnosti o aktuálnom 
stave budú uverejnené na webe SAZ.       
                                                                                                                                                                                                                                   
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o rozdelení prostriedkov na šport mládeže medzi kluby 
SAZ predloženú pp. Korčokom, Gubrickým a Malíkom. Platí uznesenie z VV SAZ z 11.7.2020 
(U IV/43) s tým, že boli aktualizované počty aktívnych atlétov vo veku 5 – 23 rokov 
k 30.9.2020. Celková suma bude navýšená v závislosti od výšky finančných prostriedkov 
v súlade s avizovaným dodatkom Zmluvy s MS VVaŠ SR.    
 
U II/46 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie zo 4.10. a Návrh rozdelenia financií pre 
trénerov a pretekárov (mládež a dospelí) predložený p. Illéšom.  
 

      K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave ankety Atlét roka 2020 predloženú pp. 
Korčokom a Gubrickým. Stanovenie termínu a uskutočnenie slávnostného vyhlásenia závisí 
od vývoja situácie a obmedzení. Do úvahy prichádza termín do polovice decembra, 
najneskoršie však v januári 2021. V prípade pretrvávajúcich obmedzení sa bude hľadať 
vhodný spôsob vyhlásenia výsledkov ankety. V programe bude aj zaradenie ďalších členov do 
Siene slávy SAZ. 
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 K bodu č. 11 
 VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave M SR v cezpoľnom behu 2020, o príprave 
halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2021 predloženú p. 
Mittermayerom.   Termínová listina je pripravená, prenájom haly prerokovaný, pripravuje sa 
výberové konanie na usporiadateľov majstrovských podujatí a Atletickej ligy. Otázne je 
usporiadanie M SR v cezpoľnom behu 2020 a stanovenie počtov účastníkov, ktoré bude 
závisieť od vývoja situácie.   
  
 K bodu č. 12 
 VV SAZ zobral na vedomie informáciu predsedov oblastných zväzov o činnosti v roku 2020  
 a o čerpaní rozpočtu za rok 2020. Na video zasadnutí neboli pripojení predsedovia SsAZ p. 
Garaj a za AZB p. Matanin.  
p. Hanusová – predložila písomnú Správu o činnosti VsAZ za rok 2020. Činnosť zväzu bola 
ovplyvnená tak ako ostatné sféry života globálnou pandémiou. Organizácia súťaží sa začala 
13.6. Počas prázdnin sa podujatia nekonali. Podarilo sa uskutočniť majstrovstvá VsAZ 
dospelých, juniorov, dorastu a starších žiakov. VsAZ má 26 členov a rozpočet na rok 2020 
v sume 20 547 €. Najväčšia časť rozpočtu bola daná na organizáciu pretekov. Bol zakúpený 
fotobunkový časomerný systém, momentálne k dispozícii klubu AŠK Spišská Nová Ves.  
  
p. Illéš – predložil písomné hodnotenie činnosti ZsAZ v roku 2020, s prehľadom 
usporiadaných 2 halových súťaží a 12 vonku. Konečné čísla ešte nie sú dopracované, avšak   
rozpočet ZsAZ je v sume 33 077 €. 
 
Bol predložený návrh navýšiť OAZ dotácie formou nákupu medailí v hodnote 3000 € na 
oblasť plus doplatok za medaily podľa súťaží v roku 2020.      
 

      K bodu č. 13 
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 23.10. poslať na EA 
on-line podklady do medzinárodného kalendára 2021 (vrátane M SR),  *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 písomnom materiáli z 12.9.), *19.11. od 9,00-
12,00 hod „Bidding seminár k ME U18 v 2024“. Ďalšie záväzné termíny v písomnej prílohe.               

     
    U III/46 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie zo dňa 28.9.2020, nominácia na MS 

v polmaratóne 17.10.2020 v Gdyni – pretekár Tibor Sahajda a tréner Vladimír Molčan. ZA 
hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
p. Korčok – doplnil informáciu ohľadom potvrdenia záujmu o usporiadanie ME U 18 v 2024, 
bude stanovená osoba za SAZ a mesto Banská Bystrica, ktorí sa seminára ku kandidatúre  on 
-line zúčastnia. Podujatie v Banskej Bystrici má predpoklad dobrého zorganizovania v prípade 
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úspešného zvládnutia EYOF 2022.  SAZ uvažuje o prihláške na usporiadanie EA volebného 
kongresu na Slovensku v roku 2023.   
 

      K bodu č. 14 
      VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadosti o prijatie nového klubu do    
      SAZ: *Bežecký klub obce Vyšná Myšľa (BKOVM) – občianske združenie.    
         
     U IV/46 VV SAZ schvaľuje žiadosť o prijatie klubu do SAZ: * Bežecký klub obce Vyšná Myšľa  
     (BKOVM).   ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.    
 

   K bodu č. 15 – Rôzne    
   
  p. Korčok – informoval o žiadosti o dotáciu na chodecké podujatie 26.6.2021 v Banskej 

Bystrici (VV SAZ sa bude zaoberať na  nasledujúcom zasadnutí) 
                    - informoval o žiadosti predĺženia čerpania Olympijského štipendia M. Morvaya  
                     (nakoľko sa nekonali OH v 2020, kandidáti ho budú môcť čerpať aj v roku 2021) 

- Informoval o žiadosti M. Balúcha odsúhlasiť nákup bicykla na tréningové účely 
z jemu pridelených prostriedkov člena TOP tímu  

- informoval o žiadosti HJC Prosport prideliť dotáciu za usporiadanie, technické 
zabezpečenie  BBL 2020      

                     -   informoval o žiadosti na rekonštrukciu atletickej dráhy štadióna STU Bratislava,  
                          predpokladané náklady 311 000 € (bude to jednou z priorít v ďalšom období)                  

p. Tóth – predložil požiadavku trénera Mečiara, aby na D 50 mal povolenie štartovať v rámci  
                   chôdze na 50 km pretekať na 35 km  
   p. Pupiš – predložil požiadavku reprezentantiek  Vadlejch a Mokrášovej o príspevok pre ich  
                   trénera p. Karasa (požiadavka sa bude riešiť v rámci ich dotácie na prípravu, po  
                   rokovaní so zástupcami Dukly, vrátanie riešenia trénera Bubeníka)   
                - predložil požiadavku reprezentantky Škvarkovej aby namiesto nákladov na VT vo FIS  
                   mohla použiť prostriedky na tréningy v posiľňovni  (schválené)  
                - informoval o technicko-inovačnom parku v Košiciach, ktorý má byť súčasťou vedecko 
                   výskumného parku a v rámci projektu je naplánovaná výstavba atletickej haly                  
                - predložil doplnené písomné vyhodnotenie MSR U23 a MSR dospelých (prerokované  
                   na predchádzajúcom zasadnutí VV SAZ)   
   p. Kirnová – informovala o získaní výnimky bez podmienky testovania na Covid pre výpravu  
                      4 chodcov so skupiny p. Spišiaka a pre seba na obhliadku trate ako delegátky EA  
                      aby mohli vycestovať na EA RW Permit 10.10.2020 v Poděbradoch   
                    - informovala o vybavovaní štartu slovenských chodcov a možnosti M SR v chôdzi na  
                      pretekoch 6.12.2020 v Ostii. (Sekcia chôdze s TR SAZ navrhnú podmienky účasti,  
                      počet členov výpravy)                        
   p. Asványi – informoval, že vďaka aktivitám prezidenta SAZ a p. Pukaloviča sa podarilo získať  
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                        10 000 € zo spoločnosti Slovak Telecom na odmeny trénerom úspešných 
pretekárov Bežeckej ligy SAZ 

  p. Lopuchovský – poďakoval všetkým za spoluprácu vo VV SAZ, nakoľko sa do volieb na VZ SAZ 
                         za člena VV SAZ nehlási. Skúsenosti, ktoré získal zúročí vo svojej ďalšej práci.     
  p. Illéš – doručil Zápisnicu zo zasadnutia KM SAZ z 19.9.2020 v Trnave  
       
  U V/46 VV SAZ schvaľuje nákup bicykla na tréningové účely pre  člena TOP tímu M. Balúcha  
  do výšky neinvestičných nákladov. Podmienkou je vždy zdôvodnenie nákupu a využitia  
  trénerom a zároveň potvrdenie sekčným/reprezentačným trénerom.  Rovnaký postup  
  zachovať v prípade už predložených a aj budúcich  žiadostí reprezentantov.    
  ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.     
  U VI/46 VV SAZ schvaľuje štart D. Kováča na D 50 na trati 35 km v rámci 50 km v chôdzi. 
  U VII/46 VV SAZ schvaľuje príspevok v sume 10 000 € pre HJC Prosport na usporiadanie,  
  technické zabezpečenie BBL 2020   
 
Na záver zasadnutia p. Korčok poďakoval všetkým členom VV SAZ za spoluprácu v zložení  
v druhom volebnom období. Členovia pracovali ako jeden tím a pohlo sa veľa vecí dopredu, 
ktoré mohli v rámci kompetencií ovplyvňovať. Poďakoval aj predsedom OAZ a reprezentačným 
trénerom s tým, že vždy je možné veci zlepšovať. Praje si, aby tento tím pracoval v zložení ako 
doteraz. 

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

 


