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Zápisnica  z  2. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  15.-16.12.2020  v Banskej  Bystrici 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Gubrický, Mittermayer, Illéš, Tóth, Kirnová                       

Prizvaní k bodu programu 15.12: pp. Pankúch, Lopuchovský, P. Kováč, R. Benčík, L.Benko, on-line: T. 

Benko  

Ospravedlnení: pp. Filo, Kollárovič,  Mračnová, Matanin, Hanusová, Malík, Garaj 

 

Program: Utorok 15.12.2020 – 14.00  

1. Vypočutie kandidátov na funkcie sekčných trénerov SAZ  

2. Diskusia  

 

Na úvod rokovania privítal p. Korčok prítomných na 2. zasadnutí VV SAZ a nasledoval prvý bod programu:  

 

1. Vypočutie kandidátov na funkcie sekčných trénerov SAZ.  

p. Korčok - informoval že boli oslovení  reprezentační tréneri dospelých a mládeže a taktiež aj kandidáti na 

funkcie sekčných trénerov a bola im  uložené požiadavka predložiť koncepciu rozvoja jednotlivých skupín 

disciplín  so zámerom posunúť atletiku v jej ďalšom rozvoji pre nadchádzajúce štyri roky. 

p. Pupiš -  doplnil informáciu: zástupcovia všetkých  sekcií  disciplín boli oslovení, aby sa vyjadrili k  

vysloveniu dôvery doterajším reprezentačným trénerom za  jednotlivé sekcie. Na základe tohto hlasovania 

v sekciách sa rozhodol p. Dubovský ukončiť svoje pôsobenie predsedu a reprezentačného trénera sekcie 

skokov. Podobne  p. Spišiak ako predseda a reprezentačný trénera sekcie chôdze, ktorý toto rozhodnutie 

podporil záujmom sústrediť sa na rok Olympijských hier,  s cieľom venovať sa chodeckej skupine 

a vysokými výkonnostnými ambíciami ako osobný tréner.  

 

V rámci vystúpení na vypočutí  prezentovali  svoje koncepcie jednotliví kandidáti na funkciu sekčných 

trénerov, ktorí majú záujem pokračovať vo svojich funkciách (Pankuch, Lopuchovský, P.Kováč, T. Benko) 

a dvaja tréneri, ktorí boli vybratí na základe odporúčania členov sekcií a po návrhu ústredného trénera (Ľ. 

Benko, R. Benčík).   

p. Pavol Pankuch – uchádzač o post trénera reprezentácie vrhov a hodov. Zhodnotil svoju doterajšiu 

prácu na tomto poste a dosiahnuté výsledky vrhačov v predchádzajúcich sezónach a predložil  plán 

rozvoja na roky 2021 – 2024 a predpokladaný rozpočet. 

Odznela pripomienka zo strany členov VV SAZ, aby do budúcnosti boli požiadavky  nákup náčinia pre 

sekciu, resp. reprezentantov nahlasované  koordinovane, vopred raz – 2 krát ročne a nie jednotlivcami.   
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p. Marcel Lopuchovský -  uchádzač o post trénera reprezentácie behov na stredné vzdialenosti 800 m – 

10 000 m na dráhe. Predložil vyhodnotenie činnosti sekcie za posledné 4 roky, jej pozitíva aj negatíva, 

návrhy na zlepšenie činnosti do budúcnosti a štatistiku výsledkov bežeckých reprezentantov. Zároveň 

predložil koncepciu rozvoja sekcie na roky 2021-2024, opatrenia na rok 2021 a návrh rozpočtu na 

zabezpečenie plánovaných aktivít sekcie v dvoch verziách. Bolo diskutované aj  o osobnej motivácii 

a finančnom ohodnotení funkcie reprezentačného trénera.   

Na VV SAZ odznel návrh na zváženie, aby p. Lopuchovský vzhľadom na doterajšie skúsenosti a potenciál a  

mal v pôsobnosti ako koordinátor aj reprezentačné štafety 4x400 m s výhľadom k účasti na vrcholných 

podujatiach EA a WA.      

 

p. Pavel Kováč – kandidát na post trénera reprezentácie behov mimo dráhu, behov na ceste a v behu do 

vrchu. V prezentácii vyhodnotil vystúpenie slovenských reprezentantov na vrcholných podujatiach za 

predchádzajúci olympijský cyklus. Výsledky a umiestnenia boli ovplyvnené dlhodobým nepriaznivým 

stavom vo vytrvalostných disciplínach. Popredné umiestnenia boli dosiahnuté  zásluhou tých istých 

jedincov.      

 

p. Tomáš Benko –  má záujem pokračovať na poste trénera reprezentácie šprintov aj v ďalšom období. 

Členom VV SAZ predstavil  online formou svoju podrobnú a prepracovanú  prezentáciu rozvoja sekcie, 

návrh činností  a aktivít do nasledovných rokov a taktiež rozpočtu na tieto plánované aktivity.  Prezentácia 

bola online formou z dôvodu preventívnej karantény.   

 

Ďalší dvaja kandidáti predniesli svoj zámer, s tým, že koncepciu predložia na januárové zasadnutie VV SAZ. 

p. Ľuboš Benko – kandidát na post trénera reprezentácie v skokoch. Bývalý reprezentant, s 

niekoľkoročnými skúsenosťami  prípravy skokanov v známom stredisku Aspire v Dauhe, načrtol svoju víziu 

rozvoja skokanských disciplín v spolupráci s trénermi.  Zahŕňa tvorbu manuálov, návodov, prezentovaných 

ako metodické materiály pre trénerov,  vrátane náboru talentov, technických návykov a zdôraznil ako 

základ dobrú komunikáciu so zainteresovanými.   

    

p. Roman Benčík – uchádzač o post trénera reprezentácie v chôdzi. Pre krátkosť času od oznámenia p. 

Spišiaka, že končí na tomto poste, p. Benčík informoval ústne o zámeroch práce a aktivít z titulu tejto 

funkcie.  Nakoľko v minulosti zastával tento post 16 rokov, a neustále je v kontakte v trénermi aj 

reprezentantmi v chôdzi, ako aj vo vedúcej pozícii na Dukle, pozná problematiku a vie byť prínosom. Má 

svoju predstavu, ktorú dopracuje a predloží. Navrhuje aby bol jeho oficiálnym asistentom  p. Ľuboš 

Machník.    
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K bodu 2 – Diskusia. 

Členovia VV SAZ konštatovali, že všetci kandidáti spĺňajú požadované kritéria kladené na sekčných 

reprezentačných trénerov. V diskusii sa zaoberali predloženými prezentáciami a pripomienkami, ktoré boli 

predložené kandidátom na posty reprezentačných trénerov v jednotlivých sekciách, ktoré budú 

zapracované do materiálov predkladateľov, vrátane doplnenia členov sekcie. Odznel návrh aby mal 

v agende celú bežeckú sekciu pod patronátom p. Asványi. Budú oslovení k spolupráci aj ďalší aktéri, ktorí 

boli doteraz aktívni aj  v komunite behov do vrchu, ultrabehov ap., nakoľko bežecká sekcia zahŕňa behy na 

dráhe, mimo dráhu – behy na ceste, Bežeckú ligu, behy do vrchu aj ultrabehy. Je potrebné presne 

špecifikovať, kto bude za čo zodpovedný, vrátane koordinátora  pre štafety 4x400 m.  

2/1 VV SAZ ukladá zapracovať pripomienky do Koncepcie rozvoja sekcie s doplnením členov sekcií  

    T.: január 2021   Z.: reprezentační tréneri sekcií, p. Pupiš  

2/2 VV SAZ ukladá predložiť Koncepciu reprezentácie SAZ na rok 2021 s výhľadom do roku 2024 

    T.: január 2021  Z.: tréneri reprezentácie, pp. Pupiš, Illéš        

 Streda 16.12.2020 – 8.30 

1. Kontrola úloh – p. Kirnová  

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

3. Informácia o prípravách rozpočtu SAZ na rok 2021 – pp. Korčok, Gubrický  

4. Vyhodnotenie M SR v krose a M SR v chôdzi na 20 000m a 50 000m – pp. Korčok, Pupiš  

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

6. Stav príprav koncepcie reprezentácie pre obdobie 2020 – 2024 – pp. Pupiš, Illéš  

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

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

9. Informácia o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov MSR v roku 2021 – p. 

    Mittermayer  

10. Rozsah pretekania sa v SAZ na rok 2021 – p. Mittermayer  

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

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

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

15. Rôzne  

 

K bodu č. 1 Kontrola úloh  

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

2021. T.: preložený na január 2021,                                        Z.: predsedovia OAZ, p. Kollárovič.  
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U VIII/43 – VV SAZ poveruje spracovaním podrobnejšieho materiálu pre využitie haly Elán pre potreby 

atletiky, pre rok 2020  uskutočnené.  

U I/44 – úloha: 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 – v samostatnom  

bode programu (Rozsah pretekania).  

 

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 – samostatný bod 

programu.  

1/2 VV SAZ ukladá pripraviť návrh znenia Etického kódexu SAZ, bol predložený, je súčasťou samostatného 

bod programu.  

Na základe pripomienky zaslanej p. Malíkom k zápisnici z predchádzajúceho zasadnutia VV SAZ, VV  SAZ 

schvaľuje formuláciu v bode 14. Rôzne: p. Malík informoval o online hlasovaní, ktorými boli schválené 

zmeny kritérií hodnotenia činnosti ÚTM v Pravidlách rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2020, a doplnenie 

o uznesenie: 

U I/2  VV SAZ potvrdzuje platnosť elektronického hlasovania zo dňa 30.10.2020, ktorým boli schválené 

zmeny kritérií hodnotenia činnosti ÚTM pre rok 2020 v Pravidlách rozvoja ÚTM v SAZ pre rok 2020.  

 

K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie elektronicky predloženú a doplnenú informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ a 

aktualizáciu rozpočtu SAZ, predloženú p. Gubrickým.  Aktualizácia rozpočtu sa týka  dodatočného zvýšenia 

prostriedkov Top tímu zo strany  ministerstva pre troch  členov o 5000,-€ - jedná sa o E.Zapletalovú, 

G.Gajanovú a O.Murcka.  Čerpanie rozpočtu SAZ k termínu  konania VV SAZ zodpovedá tohtoročnej 

mimoriadnej situácii a ráta sa s prechodom väčšej finančnej sumy  do roku 2021, čo umožňuje dodatok 

zmluvy s ministerstvom. V tomto duchu sú pripravované aj účely a podmienky čerpania týchto financií 

a ich zapracovanie do pripravovaného rozpočtu na rok 2021.  všetky podrobnosti budú prezentované  na 

januárovom zasadnutí VV SAZ.  

Pretrvávajúcim problémom je opakované neskoré predkladanie vyúčtovaní jednotlivými držiteľmi 

rozpočtových položiek a následné zablokovanie práce  zodpovedných pracovníkov na sekretariáte.  

     

K bodu č. 3 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o prípravách rozpočtu SAZ na rok 2021 predložené pp. Korčokom 

a Gubrickým. Príspevok z MŠVVaŠSR uznanému športu pre SAZ by mal byť v roku 2021 garantovaný 

minimálne vo výške ako v roku 2020. Je predpoklad vyššieho príspevku po prerozdelení výnosov z Tiposu.  
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2/3 VV SAZ ukladá predložiť podklady, požiadavky do rozpočtu pre rok 2021  

   T.: január 2021   Z.: predsedovia komisií, repre sekcií, OAZ, držitelia  

     rozpočtových položiek    

K bodu č. 4 

VV SAZ berie na vedomie vyhodnotenie M SR v krose a M SR v chôdzi na 20 000m a 50 000m predložené 

pp. Korčokom a Pupišom. Bolo konštatované, že M SR v chôdzi s medzinárodnou účasťou  na 50 000 m 

a 20 000 m dodatočne usporiadané v Trnave boli po organizačnej stránke dobre zabezpečené, čo potvrdil 

aj reprezentačný tréner  chôdze.  Podujatie splnilo účel, viacerí pretekári dosiahli osobné rekordy a získali 

aj body navyše do rankingu Svetovej atletiky (WA).  

M. Morvay na základe svojho výkonu a umiestnenia  v rankingu WA bude zaradený na čiastočný úväzok 

do strediska VŠC Dukla v Banskej Bystrici.   

Technický delegát p. Mittermayer a viceprezident SAZ p. Asványi pozitívne hodnotili aj organizačné 

zabezpečenie usporiadanie M SR v cezpoľnom behu v Krupine, za čo patrí poďakovanie usporiadateľom 

podujatia. Bolo zabezpečene testovanie na Covid aj pre trénerov  a štartovali všetci prihlásení bežci.   

 

K bodu č. 5 

VV SAZ berie na vedomie Návrh koncepcie práce VV SAZ a návrh komisií SAZ pre obdobie 2020 – 2024 

predložené p. Korčokom, ktorý informoval o pravidelných stretnutiach k jednotlivým témam, zámerom 

rozvoja atletiky do budúcnosti. Boli predložené koncepcie činnosti  a zloženie jednotlivých komisií ich 

predsedami:  

   

*p. R. Mittermayer – Športovo technická komisia SAZ 

*p. P. Filo – Organizačno- legislatívna komisia SAZ 

*p. S. Hanusová – Komisia rozhodcov SAZ  

*p. M. Illéš – Komisia mládeže SAZ  

*p. A. Kirnová – Komisia pre medzinárodné vzťahy SAZ 

*p. M. Tóth – Komisia atlétov SAZ  

*p. M. Pupiš – Pandemická komisia SAZ 

*p. Z. Kollárovič – Komisia pre podporu klubov a OAZ 

*p. L. Asványi – Ekonomická komisia SAZ 

*p. I. Čillík – Komisia detskej atletiky 

*p. M. Šimo – Podporná komisia pre zaradenie do Siene slávy SAZ  

 

p. M. Pupiš – predseda Trénerskej a Metodicko-zdravotnej komisie SAZ predloží ich zloženie a koncepciu 

ako súčasť Koncepcie reprezentácie SAZ na januárovom zasadnutí VV SAZ.   
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U II/2 VV SAZ schvaľuje predloženú koncepciu činnosti a po doplnení členov zloženie komisií  SAZ pre rok 

2021 – 2024. Zloženie komisií bude uverejnené na webe SAZ.  ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.   

 

K bodu č. 6 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o Stave prípravy koncepcie reprezentácie pre obdobie 2021 – 2024 

predloženú  pp. Pupišom a Illéšom. Jej konečná verzia súvisí aj s definitívnym ustanovením 

reprezentačných trénerov sekcií.  Koncepcia bude dopracovaná po  zatriedení kompetencií všetkých 

reprezentačných trénerov sekcií, úloha 2/1 a 2/2 a predložená na januárovom/februárovom zasadnutí VV 

SAZ.     

 

 

K bodu č. 7 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov predloženú 

p. Gubrickým. Zrealizované a skolaudované sú 2 projekty: v Martine a Žiari nad Hronom, ktorým SAZ po 

kontrole predložených zúčtovacích dokladov zaslal schválené  finančné čiastky.  

Ďalšie projekty : 

- štadión pred dokončením (1): Kysucké Nové Mesto (išlo o dobudovanie vodnej priekopy na ovále)  

- vykonáva sa verejné obstarávanie (5): Banská Bystrica (UMB), Humenné, Krupina, Dolný Kubín, Dubnica  

nad Váhom 

- pripravuje sa verejné obstarávanie (7): Nové Zámky, Nitra, Piešťany, Čadca, Zvolen, Liptovský Mikuláš, 

Banská Štiavnica 

- schvaľuje sa projektová dokumentácia (3): Malacky, Moldava nad Bodvou, Lučenec 

- vypracováva sa projektová dokumentácia (4): Košice, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica,  Svit 

- čaká sa na preukázanie spolufinancovania (1): Žilina  

 

p. Korčok – informoval o liste STU Bratislava k realizácii projektu výstavby štadióna na Mladej Garde,  liste  

                     p. prodekanky – žiadosť o podporu vo výške cca. 70 000 euro 

p. Asványi – informoval o rokovaniach so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR, zo stanoviska vyplynulo, že  

                      štadióny, ktorých vlastníkmi sú školy by mohli mať financie zo samostatnej kapitoly min. 

školstva  

2/4 VV SAZ ukladá odpovedať na list p. prodekanky SVŠT Bratislava ohľadom príspevku na rekonštrukciu 

štadióna.     T.: 23.12.2020     Z.: p. Gubrický  

 

K bodu č. 8 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení  ankety Atlét roka 2020 predloženú pp. Korčokom 

a Gubrickým. V aktuálnej pandemickej situácii je pripravené vyhlásenie prostredníctvom online prenosu 
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za účasti obmedzeného počtu dostupných laureátov. V Hale Mladosť sa v piatok 18.12. o 13,00 hod. 

uskutoční tlačová konferencia spojená s vyhlásením výsledkov.  

Víťazmi ankety sa stali atléti v kategórii dospelých: 1. Matej Tóth (zvíťazil po siedmy krát), 2. Ján Volko a 3. 

Emma Zapletalová, v juniorskej kategórii zvíťazil Oliver Murcko. Trénerom roka v kategórii dospelých je 

vyhlásený p. Peter Žňava a trénerom juniorov p. Štefan Bielik. V prípade priaznivej situácie je v pláne 

uskutočniť slávnostné vyhlásenie ankety formou fyzickej prítomnosti v januári 2021.      

 

K bodu č. 9 

VV SAZ berie na vedomie informácia o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov 

MSR v roku 2021 predloženú p. Mittermayerom.  Bolo konštatované, že do výberového konania na 

usporiadanie majstrovských podujatí sa hlási čoraz menej záujemcov. Zabezpečenie a uskutočnenie 

podujatí v halovej sezóne 2021 bude značne komplikované vzhľadom na nejasný vývoj pandemickej 

situácie a následných záväzných opatrení. Je potrebné určiť si priority a realistické zabezpečenia pretekov, 

pri dodržaní obmedzení, počtov účastníkov, povinnosti uskutočnenia testov na Covid,  ap.  Z tohto 

pohľadu je nereálne usporiadať preteky plánované na 3.1.2021 a väčšinu oblastných a mládežníckych 

súťaží.  Aktualizovaná termínová listina halových podujatí bude uverejnená na webe SAZ po zverejnení 

záväzných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SAZ.   

p. Asványi – pripomenul, že je potrebné zosumarizovať aj požiadavky na bežecké podujatia a krosy.  

 

U III/2  VV SAZ schvaľuje pridelenie usporiadania M SR  (spoločné s M-ČR) v behu na 10 000 m v Skalici  

ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ   

K bodu č. 10  

VV SAZ berie na vedomie materiál „Rozsah pretekania sa v SAZ na rok 2021“ a Zápisnicu zo zasadnutia 

pracovnej komisie SAZ (prostredníctvom videokonferencie z 19.11.2020) predložené p. Mittermayerom.   

p. Mittermayer upozornil na skutočnosť, že mala zasadať pracovná skupina odborníkov zložená z trénerov, 

učiteľov, lekárov, fyzioterapeutov, ktorá sa mala zaoberať spornými disciplínami, vekovými kategóriami 

a ďalšími spornými záležitosťami v Rozsahu pretekania sa v SAZ. Nakoľko nebolo možné toto zasadnutie 

uskutočniť, tak sa táto pracovná skupina mohla zaoberať len základnými úpravami Rozsahu pretekania sa 

v SAZ na sezónu 2021.  

 

U IV/2 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje Rozsah pretekania sa v SAZ na rok 2021, ktorý bude 

uverejnený na webe SAZ spolu so Zápisnicou zo zasadnutia pracovnej skupiny   

ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  
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K bodu č. 11  

VV SAZ berie na vedomie písomnú informáciu a prehľad  záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v roku 2020 

a 2021 predložené  p. Kirnovou. K stanoveným termínom do 10.12. bolo splnené: *zaslanie predbežných 

prihlášok na EP vo vrhoch 2021 v Leirii, *poslaná prihláška o zaradenie behu na ceste medzi „Label Road 

Races2021“ uchádza sa MMM Košice, do 15.12. *potvrdenie účasti SAZ na Svetových  Univerzitných Hrách 

2021, * HMS 2021 v Nanjingu  - boli preložené na marec 2023, *vyúčtovania  usporiadanie seminára 

Women leadership – plánované usporiadať na jeseň 2020, preložené na rok 2021. Ostatné termíny 

v prílohe.   

 

K bodu č. 12 

VV SAZ berie na vedomie informáciu a prehľad prestupov v prestupovom období jeseň 2020 predloženú  

p. Filom. Bolo schválených 103 prestupov (vrátane 6 s úhradou výchovného), 10 prestupov bolo 

neschválených a 9 neprerokovaných.  

U V/2 VV SAZ potvrdzuje schválenie prestupov v jesennom termíne 2020, hlasovanie elektronickou 

formou zo dňa 27.11.2020.    

 

K bodu č. 13 

VV SAZ berie na vedomie Návrh novelizácie smerníc SAZ preložených p. Filom:  

*Smernicu SAZ č. 10/2020 Organizačný poriadok SAZ a *Smernicu SAZ č. 11 Etický kódex SAZ. 

U VI/2 VV SAZ schvaľuje Smernicu SAZ č. 10/2020 Organizačný poriadok SAZ. Táto smernica nadobúda 

účinnosť od 17.12.2020 a ruší Smernicu SAZ 7/2020. ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ.  

Smernicu č.11 – Etický kódex prekladá VV SAZ na  najbližšie rokovanie. 

 

K bodu č. 14 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že k dnešnému neboli doručené nové žiadosti o 

prijatie nových klubov do SAZ. K 7.12.2020 eviduje SAZ 18821 registrovaných členov a 212 klubov. 

 

K bodu č. 15 – Rôzne 

p. Korčok – informoval o požiadavke k zmene zaradenia osobností do Siene slávy v roku 2020: pp. Ivan  

                     Čierny, Dušan Valent a in memoriam pp. Nemšovský, Ovečka, Savčinský. Pôvodne schválený p. 

Marián Šimo požiadal o stiahnutie jeho nominácie, čomu VV SAZ vyhovel. 

- Informoval o stave príprav EYOF 2023, potvrdenia podpory podujatia vládou SR  

- Informoval o kandidatúre ME18 2024 v Banskej Bystrici – primátor mesta p. Nosko vyslovil 

podujatiu podporu 
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- Informoval, že p. Garaj oznámil svoje vzdanie sa funkcie predsedu SsAZ z rodinných 

dôvodov, je potrebné zabezpečiť za SsAZ jeho náhradu  

p. Pupiš – poukázal na aktuálny stav a pravdepodobné vyhlásenie zákazu vychádzania čo bude mať vplyv  

                  na obmedzené možnosti tréningu atlétov, možnosť žiadať výnimku pre reprezentantov  

p. Mittermayer -  informoval o rokovaní ŠTK SAZ, bodovaní klubov a postup do Atletickej ligy 2021 

p. Kirnová – predložila písomne podmienky, termíny stanovené Svetovou atletikou pre zástupcov atlétov  

                      rebríčka TOP 30 Svetovej atletiky (Athletes represenative/AR – manažéri) pre rok 2021 a 

                      informovala o doručených žiadostiach zástupcov atlétov, ktorí zastupovali slovenských atlétov  

                     doteraz, o udelenie povolenia:  A. Juck – zastupovať T. Veszelku, E. Zapletalovú, V.  Fedjušina/   

                    AUT – zastupovať M. Hrašnovú a C. Zapala/POL zastupovať M.  

                  - informovala o rozhodnutiach EA zo zasadnutia Rady EA v dňoch 11.-12.novembra  

                  - informovala o schválenom projekte Erasmus pre 5 krajín, koordinátorom je Poľsko, „Athletics 4  

                    Health“ pre roky 2021 – 2023, ktorého členom je aj SAZ 

p. Gubrický – informoval o ohlásení záujmu SAZ o usporiadanie volebného Kongresu EA v roku 2023, zatiaľ  

          je 7 uchádzajúcich sa krajín   

- Informoval o prebiehajúcej prolongácii členstva v SAZ 

- Informoval o plánovanom doplnení štatistického webu SAZ o ročenky od roku 1919 

- Informoval o pripravovanom doplnení sekretariátu SAZ o nové posty,  

- požiadal o splnenie si povinnosti nahlasovania sekčných trénerov, odhlásenie 

v stanovených termínoch    

- informoval o pripravovaných novinkách v informačnom a súťažnom programe Atletická 

kancelária – online propozície a karta atléta. 

 

 

 

Termín a forma nasledujúceho zasadnutia VV SAZ v januári 2021 bude oznámený dodatočne.  

 

Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický    

 

 

 

 

 

 




