
 

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 z 1. Výkonného výboru SAZ dňa 11.11.2020 v Bratislave 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Tóth, Filo, Illéš, Mittermayer, Kollárovič, Hanusová, Malík,    

                  Gubrický. 

Ospravedlnení: Kirnová, Mračnová, Matanin, Garaj. 

 

Program:  

1. Správa o konaní Valného zhromaždenia SAZ 

2. Kontrola úloh – p. Gubrický 

3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ a aktualizácia rozpočtu SAZ – p. Gubrický 

4. Vyhodnotenie Dudinskej 50 – pp. Korčok, Pupiš 

5. Návrh koncepcie práce VV SAZ a návrh komisií SAZ pre volebné obdobie 2020 – 2024  

– pp. Korčok 

6. Návrh koncepcie reprezentácie pre volebné obdobie 2020 – 2024 – pp. Pupiš, Illéš 

7. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický 

8. Informácia o príprave ankety Atlét roka 2020 – pp. Korčok, Gubrický 

9. Informácia o príprave MSR v cezpoľnom behu 2020, o príprave halovej sezóny a výberovom 

konaní na usporiadateľov MSR v roku 2021 – p. Mittermayer 

10. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020 a 2021 – p. Kirnová 

11. Informácia o podaných prestupoch v prestupovom období jeseň 2020 – p. Filo 

12. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo 

13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – p. Gubrický 

14. Rôzne 

 

Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal prítomných na 1. zasadnutí novozvoleného VV SAZ, ktorý 

sa konal v aule Domu športu v Bratislave. 

 

K bodu č. 1 

VV SAZ zobral na vedomie správu o konaní Valného zhromaždenia predloženú p. Korčokom, ktorý 

poukázal na úspešné zorganizovanie Valného zhromaždenia SAZ v hektickom období, ktoré 

ovplyvňovala korona kríza, ako aj na zvolenie októbrového termínu oproti novembrovému z pohľadu 

sprísňujúcich sa  protipandemických opatrení. Pogratuloval všetkým, ktorí boli zvolení do Výkonného 

výboru aj ďalších volených funkcií. Vyslovil presvedčenie o spoločné úsilie robiť pre slovenskú atletiku 

maximum a snahu o jej posun stále vpred.  

 

p. Gubrický – skonštatoval, že išlo o posledný možný termín, kedy sa Valné zhromaždenie SAZ 

                             mohlo uskutočniť bez väčších obmedzení z pohľadu pandemických opatrení 

                             a vyzdvihol priestory sály UMB, ktoré boli ideálnym riešením na uskutočnenie 

                             Valného zhromaždenia pri koncentrácii väčšieho počtu ľudí vzhľadom na opatrenia 

                            súvisiace s pandémiou COVID-19 
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p. Asványi – vyslovil poďakovanie pracovníkom sekretariátu SAZ za zabezpečenie celého 

                              bezproblémového priebehu Valného zhromaždenia 

 

p. Hanusová – poďakovala za celkové zorganizovanie Valného zhromaždenia, jeho pokojného 

                                priebehu. Vyslovila  obzvlášť poďakovanie p. Gubrickému. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola úloh 

43/1 – trvá, VV SAZ ukladá pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ pre 

rok 2021. 

T.: december 2020,     

Z.: predsedovia OAZ, p. Kollárovič. 

 

U II/43 – splnené, VV SAZ schvaľuje investície na dovybavenie štadiónov a poveruje generálneho 

sekretára SAZ na realizáciu výberového obstarávania. Prostredníctvom EKS boli vysúťažené sady 

prekážok, doskočiská a vržište. 

 

U VIII/43 – trvá, VV SAZ poveruje spracovaním podrobnejšieho materiálu pre využitie haly Elán pre 

potreby atletiky (splnené čiastočne). 

 

U I/44 – trvá, 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.: december 2020,  

Z.: KM SAZ, p. Illéš. 

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ predloženú p. Gubrickým. Elektronicky 

bol predložený prehľad čerpania podľa jednotlivých rozpočtových kapitol a zároveň bola predložená 

aktualizácia rozpočtu SAZ. Bolo spomenuté, ktoré položky neboli čerpané – napr. rezervy, a ktoré 

položky rozpočtu sa budú presúvať, predovšetkým na zabezpečenie atletickej haly a vytvorenia tak 

priestoru pre reprezentantov na zabezpečenie prípravy a tréningových procesov. Bolo avizované, že 

časť navýšených financií, je možné čerpať do prvého štvrťroka 2021. Takto sa vytvoria potrebné 

zdroje na realizáciu kompletného zámeru v projekte rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov. 

Možnosti čerpania finančných prostriedkov klubov je v značnej miere obmedzená z dôvodu 

nemožnosti konania podujatí či sústredení a aj to je jedným z dôvodov, že niektoré vyúčtovania, ktoré 

sú predkladané nespĺňajú kritéria platnej legislatívy a oprávnenosti. Zmienil tiež navýšenie finančných 

prostriedkov v aktualizácii rozpočtu, ktoré je v súlade s avizovaným a podpísaným dodatkom k 

zmluve s MŠVVaŠ SR pre príspevok uznanému športu, ďalej navýšenie financií pre športovcov Top 

Tímu, financie na organizovanie významných podujatí. 
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p. Malík – avizoval k čerpaniu rozpočtu doteraz nulové čerpanie v prípade dvoch reprezentantov 

        Top Tímu a taktiež doplnil aj informáciu o zatiaľ nulovom čerpaní OAZ Bratislava a dodal 

        potrebu koordinácie zo strany členov Komisie pre podporu oblasti a klubov 

 

p. Gubrický – požiadal reprezentačných trénerov, aby na základe doterajších čerpaní vyzvali  

           príslušných reprezentantov o predloženie vyúčtovaní a čerpania im pridelených  

           financií 

 

p. Malík – upozornil aj na potrebu zúčtovania organizácie jednotlivých MSR 

 

p. Korčok – informoval o liste primátora Nových Zámkov, v ktorom  žiada VV SAZ o zvýšenie                                                     

            poskytnutej dotácie na rekonštrukciu atletického štadióna. Pôvodne bola schválená 

                         suma 350.000,-€, avšak konečné projektové riešenie zahrňuje rozšírenie štadióna na 8 

                         dráh a tým spĺňa podmienku na pridelenie dotácie vo výške 400.000,-€ a je v súlade 

                        so stanovenou stratégiou SAZ.  

 

U I/1 VV SAZ schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu SAZ 2020 a schvaľuje navýšenie dotácie na 

rekonštrukciu štadióna v Nových Zámkoch na 400.000,-€.  

ZA hlasovalo 9 prítomných členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 4 

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Dudinskej 50-tky preložené p. Korčokom, ktorá sa 

uskutočnila v náhradnom jesennom termíne 24.10.2020. Aj napriek hektickému obdobiu príprav pred 

samotným podujatím najmä z pohľadu protipandemických opatrení p. Korčok vyslovil poďakovanie 

riaditeľovi podujatia J. Korčokovi a všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii podujatia. 

Poďakovanie patrilo aj Matejovi Tóthovi k svetovému výkonu roka, ktorým splnil olympijský limit. 

Kvôli spomenutej situácii bolo možné uskutočniť len preteky v chôdzi na 50 km mužov a žien s 

okliešteným počtom 13 pretekárov. Načrtnutý bol aj jubilejný 40. ročník podujatia, ktoré by sa malo 

uskutočniť v marcovom termíne roku 2021. 

 

p. Hanusová – doplnila a poďakovala celej organizácii a pozitívne hodnotila záujem zahraničných 

                             účastníkov aj napriek reštrikciám a obmedzeniam prijatých opatrení 

 

p. Tóth – vyzdvihol prácu SAZ pri snahe o zorganizovanie podujatia a priebehu celého preteku aj 

                    napriek reštrikciám zo strany štátu 

 

p. Asványi –  vyslovil potešenie, že sa podujatie aj napriek nepriaznivej situácii podarilo zrealizovať. 

                          Vyzdvihol aj kvalitu zabezpečeného livestreamu a poďakoval celej organizácii 

                         podujatia a všetkým, ktorí sa na ňom podieľali 
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p. Filo – poďakoval riaditeľovi pretekov J. Korčokovi, že aj napriek epidemiologickej situácii sa 

                   podarilo podujatie zorganizovať. Poukázal na zváženie otázky zmeny trate v budúcich 

                  ročníkoch podujatia 

 

K bodu č. 5 

VV SAZ zobral na vedomie koncepciu práce VV SAZ a návrh komisií SAZ predloženú p. Korčokom, ktorý 

zastáva názor zotrvať v rozbehnutej stratégii atletiky aj do ďalšieho obdobia a jej postupného 

napĺňania. Spomenul založenie Pandemickej komisie, ktorej výstupy sa ďalej smerujú k SOŠV, 

MŠVVaŠ a ku Krízovému štábu. So zložením Výkonného výboru je spokojný a navrhol, aby každý jeho 

člen viedol jednu z komisií, aby sa práca prerozdelila medzi každého člena. Predostrel aj myšlienku 

doplnenia komisií o nových ľudí – odborníkov, ktorí by priniesli nové nápady a návrhy.  

Ďalej navrhuje, ak to bude situácia dovoľovať, vyšší počet cestovania do regiónov za účelom 

stretnutia s klubmi a bližšieho pohľadu na ich potreby, pričom navrhuje minimálne štyri výjazdové 

rokovanie v priebehu kalendárneho roka. Vyslovil aj návrh pravidelného stretávania SAZ s 

predstaviteľmi oblastí a predstaviteľmi najväčších klubov v snahe o upevnenie vzájomnej spolupráce. 

Následne predložil predbežné návrhy ku každej z komisií. Detailnejšie rokovanie o komisiách ktoré 

budú pracovať pri novom VV SAZ bude na decembrovom rokovaní VV SAZ. 

 

• Komisia mládeže – vyjadrenie dôvery p. Illéšovi, doterajšiemu predsedovi komisie, výzva na 

prípravu návrhu členov komisie a na zabezpečenie jej funkčnosti v nasledujúcom období  

• Ekonomická komisia – návrh na väčšiu spoluprácu aj so sekretariátom SAZ 

• Organizačná komisia – návrh na spojenie s Legislatívnou komisiou  

• Komisia rozhodcov – návrh na predsedníctvo v komisii p. Hanusovej  

• Športovo-technická komisia – oslovenie doterajších členov s otázkou ich záujmu o 

pokračovať v komisii 

• Zdravotnícka komisia – vízia o prepojenie lekárov a fyzioterapeutov prostredníctvom tejto 

komisie 

• Legislatívna komisia - návrh na spojenie s Organizačnou komisiou  

• Komisia veteránov – návrh pravidelných stretnutí s vedením SAZ a  komisiou 

• Komisia pre podporu oblastí a klubov – návrh na efektívnejšie využitie možností, ktoré 

ponúka táto komisia a zlepšenie jej činnosť a dynamickosti 

• Trénersko-metodická komisia – zlepšenie prezentácie výstupov práce komisie, rozšírenie 

koncepcie komisie, metodická komisia by mohla pôsobiť aj samostatne 

• Medzinárodná komisia – návrh na doplnenie o nových členov 

• Komisia atlétov – návrh na úpravu smernice, po ktorom bude možnosť voľby aj online 

formou, kedy si každá zo sekcií zvolí svojho zástupu, ktorý bude členom komisie 

• Podporná komisia SAZ pre zaraďovanie do siene slávy – zostáva nezmenená 

• Pandemická komisia – novovzniknutá komisia na riešenie krízovej situácie resp. krízových 

situácii aj v budúcnosti 
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1/1 VV SAZ ukladá pripraviť obsadenie jednotlivých komisií, t.j. navrhnúť predsedov, ktorí predostrú 

návrh na členov komisií a pripraviť si priority a návrhy k cieľom a úlohám každej z komisií. 

T.: december 2020,  

Z.: členovia VV. 

 

K bodu č. 6 

VV SAZ zobral na vedomie predbežné návrhy koncepcie reprezentácií pre volebné obdobie 2020 – 

2024 predložený p. Pupišom a p. Illéšom. P. Pupiš informoval o uskutočnenom stretnutí online 

formou s vedúcimi jednotlivých sekcií, ktorí majú za úlohu do 15.11.2020 vypracovať Koncepciu na 

obdobie do roku 2024, ktorá bude následne prehodnotená. P. Illéš predložil návrh práce s mládežou, 

ktorý obsahoval zhrnutie plánov na najbližšie štyri roky, silné stránky a slabé stránky, ktoré je 

potrebné zlepšiť. Súčasťou bol aj návrh na zlepšenie práce s mládežou, spustenie Dorasteneckej ligy, 

zvýšenie počtu športových tried na základných školách.   

 

K bodu č. 7 

VV SAZ zobral na vedomie informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov, ktorý 

predložil p, Gubrický s tým, že z 23 projektov sú ukončené 3 projekty – štadión v Martine, v Kysuckom 

Novom Meste a v Žiari nad Hronom. Vyhlásené sú výberové konania štadiónov v Krupine, UMB v 

Banskej Bystrici a  v Humennom, do ktorých sa však hlásia uchádzači, ktorí nemajú skúsenosti s 

kompletnou výstavbou 400 m oválu, čo skomplikovalo situáciu a predlžuje trvanie obstarávania, 

keďže je prioritou zabezpečiť požadovanú kvalitu. Zdôraznil potrebu uskutočnenia, čo najväčšieho 

počtu verejných obstarávaní do marca 2021.   

 

K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie informácie o príprave ankety Atlét roka 2020, predloženú p. Korčokom a 

p. Gubrickým. Samotný anketový lístok bol v uplynulých dňoch rozoslaný na kluby a novinárom 

a hlasy budú postupne zrátavané. Termín vyhlásenia výsledkov ankety bude najneskôr koniec januára 

roku 2021 a pokiaľ to bude situácia a stanovené obmedzenia umožňovať uskutočnil by sa aj galavečer. 

V prípade pretrvávajúcich obmedzení sa bude hľadať vhodný spôsob vyhlásenia výsledkov ankety aj 

vyhlásenie členov siene slávy, pričom najpravdepodobnejšie by bolo vyhlásenie výsledkov ankety 

online formou. 

 

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informácie o príprave MSR v cezpoľnom behu 2020, o príprave halovej 

sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov MSR v roku 2021, ktoré predložil p. Mittermayer. 

Termín MSR v cezpoľnom behu je stanovený na 5.12.2020 a bude sa konať v Krupine so stanoveným 

počtom  60 – 80 účastníkov, ktorí budú musieť mať potvrdenie na testovanie na COVID-19 nie staršie 

ako 72 hodín. Podmienky testovania priamo na mieste sú predmetom rokovaní. Počíta sa s 

kategóriami mužov, žien, juniorov a junioriek.  
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Návrh termínovej listiny na halovú sezónu je zverejnený na webe SAZ-u a je priebežne aktualizovaný. 

Úpravy termínov budú závisieť od vývoja situácie predovšetkým pre hlavnú časť sezóny a nutnosti 

prispôsobenia sa aktuálnym opatreniam zo strany štátu v situácii s pandémiou. K výberovému 

konaniu usporiadateľov MSR je zverejnený materiál na webe SAZ-u, pričom termín na prihlásenie do 

výberového konania je stanovený do 7.12.2020.  

 

Následne sa členovia VV presunuli na obhliadku budúcich priestorov sídla sekretariátu SAZ-u, ktoré 

sú v rekonštrukcii v Dome športu v Bratislave. Plánovaná kolaudácia budovy je v decembri tohto roku 

a sťahovanie do nových priestorov v prvom štvrťroku roku 2021. 

 

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020 a 2021, ktoré 

predložil p. Korčok a p. Gubrický, kedy sú stanovené predbežné termíny na ME v hale. WA sprístupnila 

edukačný program na svojej webstránke, ktorý je predovšetkým pre trénerov, rozhodcov a ďalšie 

projekty. Dňa 19.11.2020 sa uskutoční online seminár „Bidding seminár k ME U18 v 2024“, ktorého 

sa zúčastnia zástupcovia SAZ a mesta Banská Bystrica. 

 

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o podaných prestupoch v prestupovom období jeseň 2020 

predloženú p. Filom, pričom bolo podaných 132 prestupov v termíne od 15. - 31.10.2020 a termín na 

vyjadrenia od materských klubov trvá do 20.11.2020. 

 

K bodu č. 12 

VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie smerníc SAZ predložený p. Filom: 

• Smernica SAZ 6/2020 Komisia atlétov SAZ, 

• Smernica SAZ 8/2020 o rozhodcoch atletiky, 

• Smernica SAZ 7/2020 Organizačný poriadok SAZ, 

• Smernica SAZ 9/2020 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných alebo 

financovaných SAZ.  

 

U II/1 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 6/2020 Komisia atlétov SAZ. Táto smernica nadobúda účinnosť 

12.11.2020. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

U III/1 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 8/2020 o rozhodcoch atletiky. Táto smernica nadobúda 

účinnosť 12.11.2020. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

U IV/1 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 7/2020 Organizačný poriadok SAZ. Táto smernica nadobúda 

účinnosť 12.11.2020. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

U V/1 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ 9/2020 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií organizovaných 

alebo financovaných SAZ. Táto smernica nadobúda účinnosť 12.11.2020. ZA hlasovalo 8 členov VV 

SAZ. 
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K bodu č. 13 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že k 10.11.2020 nebola evidovaná žiadna 

prihláška klubov do SAZ. 

 

K bodu č. 14 – Rôzne  

p. Korčok – informoval o nadchádzajúcich MSR v Ostii v chôdzi a otvoril otázku, ktoré náklady 

                        zúčastnených budú financované zo strany SAZ 

 

p. Pupiš – predložil návrh príspevku pre každého zúčastneného atléta vo forme príspevku na 

                        letenku maximálne do výšky 200 eur, na ubytovanie pre jednu osobu na maximálne 3 

                        noci, na financovanie stravného na 2 plné dni a na poistenie. Mená zúčastnených 

                       atlétov bude predkladať chodecká sekcia 

 

p. Tóth – súhlasí s návrhom od šéftrénera p. Pupiša vo forme príspevkov pre zúčastnených 

                      športovcov 

 

p. Asványi – navrhol stanovenie limitov, ktoré by určovali možnosť čerpania dotácie zo strany SAZ 

                        pre športovcov, ktorí sa zúčastnia na MSR v chôdzi 

 

p. Mittermayer – informoval o nadchádzajúcom online zasadnutí Komisie ŠTK a Komisie mládeže, 

                                   ktoré sa majú zaoberať návrhmi na zmenu majstrovských príp. doplnkových 

                                   disciplín 

                              – navrhol nákup jednotného oblečenia pre delegátov SAZ, športovo-technických 

                                  delegátov a rozhodcov za účelom lepšieho odlíšenia sa počas pretekov 

 

p. Filo – doplnil tento návrh aj o nákup rozlišovacích viest pre rozhodcov za účelom 

                       jednoznačnejšieho rozlíšenia počas pretekov 

 

p. Malík – pripomenul, že v najbližšom období by sa mala uskutočniť prolongácia 

                – informoval o online hlasovaní, ktorým bola schválená Koncepcia rozvoja mládeže na rok 

                    2021 

                – zdôraznil potrebu zverejňovania materiálov o vyhodnotení MSR na webstránku SAZ-u 

 

p. Pupiš – informoval o stretnutí s premiérom, ktorého sa zúčastnil spolu s ďalšími predstaviteľmi 

                     športových zväzov, gastro prevádzok, cirkvi a fitnesscentier. Načrtol návrh so strany 

                     vlády, ktorý hovoril o “pomoci” s komunitným pretestovaním aj zo strany športových 

                     organizácii, ako jedného zo štyroch zúčastnených segmentov stretnutia. SAZ zváži svoje 

                     možnosti pri realizácii návrh, no všetko bude závisieť od aj opatrení vlády v 

                    nadchádzajúcich obdobiach a od ďalších rokovaní s predstaviteľmi štátu 
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                – informoval o snahe zabezpečiť let na Kanárske ostrovy v termíne 20.11. - 

                     20.12.2020 pre reprezentantov, aby im bolo umožnené bez obmedzenia trénovať 

                –  informoval aj o situácii vytvorenia možnosti na trénovanie a ubytovanie pre športovcov 

                      v priestoroch x-bionic sphere v Šamoríne, pri ktorej sa čaká na schválenie od hygieny a 

                     ÚVZ SR 

                –  informoval o spustenej možnosti trénovania v Hale Elán pre reprezentantov 

 

p. Kollárovič – zdôraznil klesajúcu motiváciu zo strany mládeže, nakoľko nie je možné organizovanie 

                            mládežníckych súťaží, keďže vláda sa touto otázkou takmer vôbec nezaoberá 

                        – vyzdvihol pozitívum v snahe o podporu športových tried a podporu mládeže formou 

                           športového oblečenia od SAZ 

 

p. Hanusová – informovala o uzatvorení štadióna v Košiciach, na ktorom nie je možné trénovať, 

                              keďže podľa kompetentných sa nedodržiavali podmienky stanovené vládou. 

                              Stanovisko o jeho prípadnom opätovnom otvorení bude prerokované na Krízovom 

                             štábe univerzity 

 

p. Asványi – informoval o maximálnej snahe zabezpečenia odletu na Kanárske ostrovy pre 

                            reprezentantov atletiky na umožnenie trénovania a prípravy na olympijské hry 

 

p. Gubrický – informoval o ukončení zmluvy medzi firmou Maspex a SAZ, a o rokovaniach, ktoré sa 

                           uskutočnia na začiatku budúceho roka so zámerom v pokračovaní vzájomnej 

                           spolupráce 

                       – nová zmluva o spolupráci bude podpísaná aj s firmou Polanik za rovnakých 

                          podmienok ako boli doteraz 

                       – navrhuje pripraviť Etický kódex, ktorý by upravoval morálne normy, ideály a princípy 

                          SAZ-u 

                       – informoval, že SAZ bude vydávať knižnú publikáciu, konkrétne Topografia atletiky na 

                          Slovensku do roku 1919 

                      – informoval o distribuovaní časopisu Atletika do každého atletického klubu a 

                           športových redakcií 

 

p. Korčok – informoval o návrhu štatútu olympionika a štatútu reprezentanta – na zabezpečenie 

                        vrcholovej prípravy, ktoré boli predložené na rokovanie VV SOŠV 

                    – informoval, že Koaličná rada potvrdila organizovanie podujatia EYOF 2022 v Banskej 

 Bystrici 

                     – otvoril diskusiu o určitej kompenzácii pre organizátorov pretekov, ktorí nemohli v 

                         dôsledku protipandemických opatrení a reštrikcií vlády uskutočniť plánované preteky, 

                         kvôli čomu evidujú početné finančné straty. Navrhol uskutočniť stretnutie s vládnym 

                        splnomocnencom pre šport a štátnym tajomníkom. 



 

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 

                    – predložil návrh odmien pre predsedov komisií a členov komisií, reprezentačných 

                         trénerov, trénerov sekcií, predsedov oblastí, členov VV, generálneho 

                        sekretára a zamestnancov sekretariátu SAZ a riadiacich atletickej ligy. 

 

p. Kollarovič – predložil návrh odmeny pre prezidenta SAZ  

 

U VI/1 VV SAZ schvaľuje návrh p. Pupiša o príspevku pre účastníkov MSR v talianskej Ostii.  

Za hlasovalo 8 členov VV. 

 

U VII/1 VV SAZ schvaľuje návrh p. Mittermayera a p. Fila o nákup rozlišovacieho oblečenia.  

Za hlasovalo 8 členov VV. 

 

U VIII/1 VV schvaľuje predložený návrh odmien.  

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

 

1/2 VV SAZ ukladá pripraviť návrh znenia Etického kódexu SAZ. 

T.: december 2020,  

Z.: p. Filo. 

 

 

Zapísala: I.Brinzová       Overili: P.Korčok, V.Gubrický 

 

 

 

 

 




