
 

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA USPORIADATEĽOV  

MAJSTROVSTIEV SR, ATLETICKEJ LIGY, ATLETICKÝCH 

MÍTINGOV, MEDZIOBLASTNÉHO STRETNUTIA, BEHOV  A 

CHÔDZE V ROKU 2021 

 

 

Slovenský atletický zväz si Vás dovoľuje osloviť na predloženie žiadosti o 

usporiadanie atletických súťaží v roku 2021.  

 

NAVRHOVANÉ TERMÍNY: 

1. MAJSTROVSTVÁ SR: 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km mužov a 50 km žien 

Termín:  marec 2021 

Príspevok:  850 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov a 20 km žien 

Termín: máj 2021 

Príspevok:  800 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy 

• Majstrovstvá SR v chôdzi na 10 km mužov a žien, juniorov a junioriek 

Termín:  máj 2021 

Príspevok:  1 000 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež 

• Majstrovstvá SR v behu na 10 000 m mužov, žien, juniorov, junioriek a Majstrovstvá ČR  

Termín: apríl 2021 

Príspevok:  3000 € 

Zabezpečenie SAZ: štartové čísla, medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež,  

• Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien  

Termín: apríl 2021 

Príspevok:  1 000 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy 



 

 

• Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, 

st. žiakov a st. žiačok  

Termín:  22.5 – 23.5.2021 

Príspevok:  4 000 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, štartové čísla, medaily a diplomy, tričko 

majster SR pre mládež,  

• Majstrovstvá SR juniorov a junioriek      

Termín: 12.6. – 13.6.2021 

Príspevok: 4 400 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, Live stream, štartové čísla, 

medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

• Majstrovstvá SR dorastencov a  dorasteniek     

Termín:  19.6. – 20.6.2021 

Príspevok: 4 400 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, Live stream, štartové čísla, 

medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež,  

• Majstrovstvá SR mužov a žien       

Termín: 26.6. - 27.6.2021 

Príspevok: 4 400 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, 2x moderátor, Live stream, štartové čísla, 

medaily a diplomy,  

• Majstrovstvá SR vo viacboji ml. žiactvo     

Termín: 11.9.2021 

Príspevok: 2 500 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, štartové čísla, medaily a diplomy, tričko 

majster SR pre mládež, 

• Majstrovstvá SR st. žiakov a st. žiačok, mužov a žien do 23 rokov    

Termín: 18.9. - 19.9.2021 

Príspevok:  6 500 € 



 

 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, Live stream, štartové čísla, 

medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

• Majstrovstvá družstiev žiakov a žiačok  

Termín: október 

Príspevok:  2 500 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, štartové čísla, medaily 

a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

Organizuje: SsAZ  

• Majstrovstvá družstiev dorastencov  

Termín: október 

Príspevok: 2 500 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, štartové čísla, medaily 

a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

Organizuje: AZB  

• Majstrovstvá SR v behu do vrchu mužov, žien, juniorov, junioriek 

Termín: ??? 

Príspevok: 700 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

• Majstrovstvá SR v horskom behu  

Termín: ??? 

Príspevok: 700 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy,  

• Majstrovstvá SR v behu na 10 km mužov, žien, juniorov, junioriek 

Termín: jeseň 2021 

Príspevok: 1 000 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

• Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien 

Termín: október 2021 

Príspevok:  1 000 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy 



 

 

• Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, 

dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok, ml. žiakov a ml. žiačok  

Termín: november 2021 

Príspevok: 3 000 € 

Zabezpečenie SAZ: medaily a diplomy, tričko majster SR pre mládež, 

2. ATLETICKÁ LIGA: 

Príspevok: 3 000 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, moderátor, Live stream, štartové čísla, 

• 1. kolo Atletickej ligy      

Termín: 15.5.2021 

• 2. kolo Atletickej ligy       

Termín: 5.6.2021 

• 3. kolo Atletickej ligy      

Termín: 17.7.2021 

• 4. kolo Atletickej ligy      

Termín: 4.9.2021 

• Majstrovstvá SR družstiev mužov a žien - finále Atletickej ligy  

Termín: 15.9.2021 

Príspevok: 3 500 € 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, 2x moderátor, Live stream, štartové čísla, 

medaily a diplomy,  

 

3. OSTATNÉ SÚŤAŽE 

• Medzioblastné stretnutie dorastencov a dorasteniek    

Termín: jún 2021 

Príspevok: 8 000 € (určený na prenájmy, odmeny, technické zabezpečenie, dopravu, 

ubytovanie a stravné pre družstvá) 

Zabezpečenie SAZ: časomer a kancelária pretekov, štartové čísla,  

• Atletický míting       

Termín: máj 2021 



 

 

• Atletický míting        

Termín: jún 2021 

• Atletický míting        

Termín: júl 2021 

• Atletický míting        

Termín: august 2021 

• Atletický míting        

Termín: september 2021 

Príspevok pre atletické mítingy maximálne 1 500 € 

 

Zmenu termínu podujatia môžu ovplyvniť uzávierka plnenia limitov na vrcholné podujatia 

a medzištátne podujatia. 

 



 

 

PREDPOKLADANÝ PRÍSPEVOK NA USPORIADANIE ZO SAZ 

Podujatie suma € 

M-SR cezpoľný beh  všetky kategórie  3 000 

M-SR mužov a žien  4 400 

M-SR vo viacbojoch  4 000 

M-SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok 2 500 

M-SR na dráhe juniorov  4 400 

M-SR na dráhe dorastencov  4 400 

M-SR na dráhe žiakov a žiačok a U23 6 500 

M-SR beh na ceste 10 km  1 000 

M-SR beh na 10 000 m 3 000 

M-SR maratón mužov a žien  1 000 

M-SR polmaratón mužov a žien  1 000 

M-SR v chôdzi na 10 km mužov a 10 km žien 1 000 

M-SR v chôdzi na 20 km mužov a 20 km žien  800 

M-SR v chôdzi na 50 km mužov a 50 km žien  850 

M-SR družstiev dorastencov  2 500 

M-SR družstiev žiakov a žiačok 2 500 

M-SR v behu do vrchu 700 

M-SR v horskom behu 700 

Atletický míting 1 500 

Kolo Atletickej ligy 3 000 

Finále Atletickej ligy 3 500 

Medzioblastné stretnutie 8 000 

 

Usporiadateľ má právo ponechať si finančné prostriedky zo štartovného, v prípade, ak budú tieto 

prostriedky evidované v účtovnej evidencii usporiadateľa v zmysle platných právnych predpisov SR.  

Funkcionárov pretekov delegovaných komisiami na podujatia vypláca SAZ - športovo - technický 

delegát, delegát SAZ, hlavný rozhodca a inštruktor rozhodcov. 

Príspevok na usporiadanie zo SAZ bude na základe zmluvy o usporiadaní atletickej súťaže medzi SAZ 

a usporiadateľom.  

Žiadosti na usporiadanie posielajte predsedovi ŠTK do 7.12.2020 na e-mail: 

mittermayer@atletika.sk  

 

V Kráľovej nad Váhom, 5.11.2020 

PaedDr. Róbert Mittermayer     Marco Adrien Drozda 

 Predseda ŠTK      Súťažné oddelenie SAZ 

mailto:mittermayer@atletika.sk

