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Zápisnica  z  3. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  20.1.2021 - videokonferencia 

 

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

                  Hanusová, Malík                                       

Ospravedlnení: p. Matanin  

 

Na úvod 3. zasadnutia VV SAZ (formou videokonferencie z dôvodu platných opatrení ÚVZ) privítal 

účastníkov rokovania p. Korčok.  

     

 Program  

1. Kontrola úloh – p. Kirnová  

2. Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2021 –  

    pp. Korčok, Gubrický   

3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2020 a predbežný návrh rozpočtu SAZ na rok 2021 –  

    p.  Gubrický  

4. Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2021 + návrh sekčných trénerov – p. Pupiš  

5. Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2021 – p. Illéš 

6. Návrh štruktúry súťaží SAZ pre rok 2021 – p. Mittermayer   

7. Informácia o stave príprav M SR v hale, V 4, Elán mítingu + ďalších halových podujatí –  

    pp. Mittermayer, Gubrický 

8. Informácia o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2021, EYOF 2022 –  

   pp. Korčok, Asványi 

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

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

11. Informácia o prolongácii členskej základne  k 01.01.2021 a k 15.01.2021 – p. Gubrický  

12. Informácia o plánovanej príprave VZ SAZ v roku 2021 – p. Korčok  

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

15. Rôzne  

 

K bodu č. 1 Kontrola úloh  

2/1 a 2/2 – ku Koncepcii reprezentácie SAZ, samostatný bod programu   

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

2021. T.: preložený na február 2021                                        Z.: predsedovia OAZ, p. Kollárovič.  
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1/2 úloha pripraviť návrh znenia Etického kódexu SAZ, bol predložený, je súčasťou samostatného bodu 

programu.  

2/3 Úloha požiadavky do rozpočtu SAZ, samostatný bod programu. 

2/4 Úloha odpovedať na list ohľadom príspevku na rekonštrukciu štadióna na Mladej Garde – splnené 

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 2. zasadnutia VV SAZ s pripomienkou p. Malíka ku preklepu v bode Rôzne, 

druhý odsek – má byť: “informoval o stave príprav EYOF 2022“. 

 

K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie Informáciu o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na rok  

2021  predloženú  pp. Korčokom a Gubrickým. Predpokladal sa garantovaný príspevok minimálne vo výške 

ako bol v roku 2020. Príspevok pre tento rok pre SAZ  je však vyšší a to vo výške 2 959 811 €. Táto suma je 

zatiaľ bez prostriedkov Top tímu, ktorý by taktiež mal mať výšku príspevkov na rovnakej úrovni ako v roku 

2020. 

 

K bodu č. 3 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2020  a predbežnom návrhu rozpočtu 

SAZ na rok 2021 predložené p. Gubrickým. Plánované príjmy a výdaje sú zatiaľ v predpokladaných výškach 

podľa plánovaných podujatí na rok 2021, avšak vzhľadom na situáciu je možné očakávať zmeny, ktoré sa 

budú týkať  hlavne halovej sezóny. Preto bude potrebné dopracovať rozpočet  v zmysle vývoja situácie 

s pandémiou.  Zostatok z rozpočtu roku 2020 je potrebné vyčerpať do konca marca 2021. Stále sú však 

spracovávané  neskoro doručené a doplňované doklady  z roku 2020. Po ich spracovaní bude zostatok 

zmysluplne rozpočtovaný tak, aby sa pokryli v čo najväčšej miere výdavky roku 2021. Do úvahy prichádza 

(vzhľadom na  vývoj halovej sezóny) aj možnosť využiť tieto financie na dlhodobý prenájom atletickej haly 

a zabezpečenie tak jej 100 % využitia len pre atletiku.  

Zmluva s MŠVVaŠ SR pre rok 2021 je koncipovaná inak oproti predchádzajúcemu roku čo sa týka 

diferencovanosti oprávnených nákladov, preto bude potrebné so sekciou športu a s hlavnou kontrolórkou 

vydiskutovať výklad zmluvy a oprávnenosti nákladov a následne zapracovať do rozpočtu do príslušných 

položiek.  

 

U I/3 *VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ  

          *VV SAZ berie na vedomie predložený pracovný návrh rozpočtu SAZ 2021 a poveruje vedenie SAZ  

            jeho dopracovaním na základe vývoja situácie.  
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K bodu č. 4 

VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie reprezentácie SAZ v roku 2021 a návrh sekčných trénerov 

predložené p. Pupišom. Absolvoval dve časti oponentúr plánov reprezentantov – na VŠC Dukla v Banskej 

Bystrici a NŠC v Bratislave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu p. Pupiš navrhol zatiaľ schváliť realizačný tím 

reprezentácie a nominačné kritéria na HME v Toruni a EP vo vrhoch v Leirii v 2021, vytvoriť top tím a 

garantovaný fond na prípravu pre nominovaných na OH minimálne v sume 5000 €. Na HME splnilo zatiaľ 

limity pôvodnej verzie 5 pretekárov. Jedna z nich - G. Gajanová však pre ochorenie Covid  vynecháva  

tohtoročnú halovú sezónu. Snahou bude po preukázaní príslušnej výkonnosti nominovať aj atlétov do 25 

rokov, ktorí sa výkonom priblížia k limitu. Schválenie ich štartu, jeden na disciplínu, podlieha rozhodnutiu 

technického delegáta HME.  Limity na EP vo vrhoch v Leirii kopírujú tie z predchádzajúcich rokov.  

M.Pupiš zároveň, po dohode s vedením SAZ,  navrhol  vytvorenie novej pracovnej pozície – vedúci 

športového oddelenia SAZ.  

p. Asványi – pripomenul potrebu dojednať finančné podmienky, zmluvne nastaviť práva a povinnosti  

sekčných trénerov.  

 

U II/3 VV SAZ schvaľuje  predložený návrh na funkcie sekčných trénerov:  šprinty a prekážky -p. Tomáš 

Benko, skoky – p. Ľuboš Benko (nahradil R. Dubovského), vrhy a hody –p. Pavol Pankúch, chôdza – p. 

Roman Benčík (nahradil M. Spišiaka), behy na dráhe – p.  Marcel Lopuchovský, behy na ceste – Pavel 

Kováč. Bežeckú sekciu bude zastrešovať p. Ladislav Asványi, spolupráca aj so sekciou behov do 

vrchu, ultrabehov a trialom. Zväzovými reprezentačnými trénermi pre jednotlivé vekové kategórie boli 

navrhnutí:  Marek Lučka (kategória do 15 rokov), Milan Laurenčík (kategória 16 a 17-roční), Martin 

Illéš (kategória 18 a 19-roční a zároveň šéftréner mládeže) a Martin Pupiš ( 20 a 22-roční, dospelí a 

šéftréner SAZ). 

U III/3 VV SAZ schvaľuje nominačné kritéria na HME 2021 v Toruni a na EP vo vrhoch v Leirii 2021    

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  

 

U IV/3 VV SAZ schvaľuje vytvorenie pracovnej pozície – vedúci športového oddelenia. Ukladá GS SAZ 

vypísať výberové konanie a P. Filovi doplniť Organizačný poriadok o túto pozíciu. Schvaľuje členov 

výberovej komisie: M. Pupiš, M. Illéš, R. Mittermayer, V. Gubrický 

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  

 

 3/1 VV SAZ ukladá dopracovať Koncepciu reprezentácie SAZ na rok 2021 a koncepciu s výhľadom do roku  

  T.: február 2021               Z.: tréneri reprezentácie SAZ – p. Pupiš, Illéš  

K bodu č. 5 

VV SAZ berie na vedomie Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku 2021 predložené p. 

Illéšom. Boli predložené materiály: *Zoznam ZPM pre rok 2021 + TOP mládež SAZ 2021, *Koncepcia 
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mládeže SAZ na roky 2021 – 2024, *Pravidlá rozvoja ÚTM na rok 2021 (upravený materiál z roku 2020) a 

*Bodovanie + financie ÚTM/ŠT/ a PZPM na rok 2021.  

V Koncepcii mládeže na roky 2021 -2024 je poukázané na silné a slabé stránky, návrhy na zlepšenia, 

možnosť spádových centier, podujatia voľnočasových aktivít, zvážiť súťaže on-line pre žiakov, požiadavka 

finančne navýšiť projekt podpory kapacity trénerov klubov, ap.  

Informatívne boli predložené ďalšie materiály za KM SAZ spracované ako informácie pre hnutie a VV SAZ: : 

*Zoznamy trénerov SŠŠ 2021, *Úpravy rozloženia materiálov KM SAZ na stránke SAZ*Zoznamy 

zaradených pretekárov v strediskách pre rok 2021 a zaradených v ÚTM/ŠT a PZPM za rok 2020, *Nádeje 

v žiackych kategóriách v sledovaní SAZ a prehľad koncepcie  SAZ pre fungovanie s mládežou, * Koncept 

projektu DA, HNO a MA na rok 2021 a * informácia z projektu podpora trénerských kapacít, odovzdané 

hodnotenia štatutárov klubov.  

 

pp. Korčok a Asványi-  poďakovali za spracovanie a predloženie horeuvedených materiálov  

p. Kollárovič – vyslovil potešenie, že boli spomenuté aj ŠT, v ktorých pracuje a má 20 rokov skúsenosti,  

                          z pôvodných 20 ŠT ostalo len 10 a problémom je znižovanie počtu hodím telesnej výchovy   

U V/3 VV SAZ schvaľuje predložené materiály: *Zoznam ZPM pre rok 2021 + TOP mládež SAZ 2021, 

*Koncepcia mládeže SAZ na roky 2021 – 2024, *Pravidlá rozvoja ÚTM na rok 2021 (upravený materiál 

z roku 2020) a *Bodovanie + financie ÚTM/ŠT/ a PZPM na rok 2021.   ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  

  

K bodu č. 6 

VV SAZ berie na vedomie Návrh štruktúry súťaží SAZ pre rok 2021 predložený p. Mittermayerom.  

Spracovaná verzia s úpravami bude predložená k schváleniu na VZ SAZ 2021.  Vzhľadom k tomu, že sa 

neuskutočnili M SR družstiev v roku 2020, nominácia družstiev pre rok 2021 bude na základe výsledkov 

z roku 2019. Bola akceptovaná pripomienka p. Ozoráka aby oblastný atletický zväz, ktorý má víťaza 

v súťaži družstiev žiakov, nominoval dve družstvá na MSR družstiev žiakov v roku 2021.  

  

K bodu č. 7 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav M SR v hale, V 4, Elán mítingu a ďalších halových 

podujatiach predloženú pp. Mittermayerom a Gubrickým.  Naďalej sú k dispozícii 3 verzie termínovej 

listiny, podujatia sa uskutočnia v závislosti od vývoja pandemickej situácie a platných opatrení. Sú 

pripravené propozície halových M SR dospelých v pôvodnom termíne 20.-21.februára. V pláne je 

uskutočniť aj halové M SR juniorov. Snahou štatutárov SAZ je dosiahnuť od príslušných inštitúcií povolenie 

usporiadať Elán míting 31.1. s dodržaním nariadení, ktorých súčasťou budú aj M SR v chôdzi v hale. 

V prípade neschválenia usporiadania podujatia regionálnym hygienikom bude navrhnutý ďalší vhodný 

termín. SAZ objednal 1000 ks antigénových testov a respirátory.     
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p. Asványi – informoval, že do týždňa by malo byť k dispozícii vyjadrenie hygienika ohľadom povolenia 

usporiadania podujatí v hale. 

p. Kirnová – informovala, že Maďarský atletický zväz neumožňuje štart slovenských pretekárov na 

podujatí  30.1. Budapešti. Viacero pretekárov prejavilo záujem o štart na mítingu 30.1. vo Viedni, kde 

usporiadateľ má obmedzený počet účastníkov a žiada od zväzu potvrdenie, že sú to kandidáti na plnenie 

limitu na HME a OH. Uskutočňuje sa komunikácia ohľadom možnosti a podmienok štartu slovenských 

pretekárov aj na halových pretekoch 6.-7.2. v Budapešti, preto je potrebné eliminovať prípadnú kolíziu 

štartov s Elán mítingom .          

 

K bodu č. 8 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2021, a 

EYOF 2022 predloženú pp. Korčokom a Asványim. Čo sa týka Banskobystrickej latky 2. februára, z EA 

oznámili, že SAZ má stanoviť slovenského delegáta podujatia na BBL.   

Pokračujú prípravy na EA Permit míting Dudinskú 50-ku, ktorá je stanovená na 20. marca.  Súčasťou 

podujatia budú M SR v chôdzi na 50 km mužov a 20 km mužov a žien. O ďalších disciplínach sa rozhodne 

v najbližších dňoch.  Nakoľko to bude jubilejný 40. ročník D 50, bude pozvaný aj čestný občan Dudiniec p. 

Peter Marlow z Veľkej Británie a v programe bude aj ocenenie osobnosti čo sa podieľali na histórii 

podujatia. Niektoré členské zväzy prejavili záujem o ich národné majstrovstvá v rámci D 50. Pripravujú sa 

propozície, ktoré budú v dohľadnom čase uverejnené na webe SAZ.   

Termín usporiadania Mítingu P-T-S je stanovený na 2.6. v Šamoríne, zámer  so štatútom „Silver WA“.  

p. Korčok informoval o stave príprav EYOF 2022 v Banskej Bystrici.  Bola vyslovená podpora podujatiu zo 

strany štátu aj mesta. Prípravy ovplyvňuje nepriaznivá situácia ohľadom proti pandemických opatrení.  

Diskusia zainteresovaných strán  k tejto problematike sa uskutočňuje on-line formou. Rozcvičovací 

atletický štadión je dokončený, avšak zatiaľ chýba jeho kolaudácia.   

 

pp. Korčok, Asványi – pripomenuli potrebu zaangažovať SAZ pri propagácii aj ďalších významných 

podujatí: Devin – Bratislava 28.4., ktorý bude mať tento rok 100. výročie založenia ako aj  MMM 

v Košiciach – 100. výročie bude v roku 2024.   

     

K bodu č. 9 

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

p. Gubrickým, doplnenú p. Korčokom. Realizácia projektu pokračuje, avšak objavujú sa aj komplikácie 

najmä v rýchlosti verejných obstarávaní. Viaceré samosprávy  mali kvôli pandémii  veľké výpadky 

zamestnancov a ich činnosť  bola zameraná na zabezpečenie  prijatých  opatrení a organizovanie plošných 

testovaní. Preto prišlo k veľkým časovým nárastom pri realizácii jednotlivých projektov.  Vzhľadom na 

súčasnú situáciu pravdepodobne nebudú zrealizované všetky očakávania. Zľaviť zo stanovených 
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požiadaviek žiadajú aj samosprávy.  SAZ odoslal na MF SR žiadosť o možnosť využiť pridelené financie do 

konca roka 2022,  žiadosť podporí aj SOŠV. Uskutočňuje sa verejné obstarávanie výstavby /rekonštrukcie 

štadiónov:  v Banskej Bystrici (UMB), v Humennom, Krupine, Dolnom Kubíne, Dubnici nad Váhom. 

V prípravách na verejné obstarávanie sa pokračuje: v Nových Zámkoch, Nitre, Čadci, Piešťanoch, Zvolene, 

Banskej Štiavnici,   v Liptovskom Mikuláši. SAZ je v kontakte s realizátormi projektu  v Košiciach,  Spišskej 

Novej Vsi, Považskej Bystrici (projekt je pred schválením), vo Svite, Lučenci. Z Moldavy nad Bodvou hlásia 

zvýšenie ceny na projekt.    

 

p. Asványi – je potrebné brať do úvahy súčasnú situáciu, avšak trvať pri projektoch na adekvátnej kvalite.   

 

K bodu č. 10  

VV SAZ berie na vedomie písomnú informáciu a prehľad  záväzných termínoch WA (IAAF) a EA v roku 2021 

predložené  p. Kirnovou. K stanoveným termínom bolo splnené: do *15.1. potvrdiť účasť na  Európskom 

behu  U20 1.mája 2021 v Oderzo/ITA (SAZ potvrdil účasť), do *31.1. SAZ potvrdil kandidatúru 

usporiadania ME U18 v 2024 (so súhlasom mesta Banská Bystrica). Najbližšie termíny: do *18.2. poslať 

predbežné prihlášky na ME družstiev v chôdzi 16.5. v Poděbradoch/CZE, do *24.2. poslať záverečné 

prihlášky na HME 4.-7.3. v Toruni/POL. V prílohe sú uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    

  

K bodu č. 11  

VV SAZ zobral na vedomie Informácia o prolongácii členskej základne SAZ k 01.01.2021 a k 15.01.2021 

predloženú p. Gubrickým. Členská základňa SAZ k 31.12.2020 bola v počte 18 821 členov. Po prolongácii 

členstva k 1.1.2020 bol počet 15478 a k 15.1.2021 – 15 962.  

p. Illéš - žiadal štatistickú informáciu o počte členskej základne vekovej kategórie od 5 – 23 rokov.  

p. Korčok – informoval, že štatistiku mládeže spracováva V. Ľašová    

 

K bodu č. 12 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o plánovanej príprave VZ SAZ v roku 2021predloženú p. Korčokom. 

Snahou bude usporiadať VZ SAZ v riadnom termíne v priebehu mesiacov apríl – máj 2021, v rámci neho 

bude potrebné o.i. aktualizovať Stanovy SAZ, zakomponovať problematiku boja s dopingom, ap. 

Uskutočnenie VZ SAZ bude závisieť aj od vývoja pandemickej situácie.   

   

K bodu č. 13 

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

*Smernicu SAZ č. 1/2021 Etický kódex SAZ (presunutý na schválenie z decembrového zasadnutia VV SAZ. 
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p. Filo pri jeho spracovaní čerpal z viacerých zdrojov, Etických kódexov WA, ČAS, niektorých ďalších 

zväzov. Materiál bol daný na pripomienkovanie kontrolórovi SAZ p. Malíkovi, členom Disciplinárnej 

komisie SAZ pp. Čillíkovi, Kalabusovi.   

U VI/3 VV SAZ po doplnení drobných pripomienok schvaľuje Smernicu SAZ č. 1/2021 Etický kódex SAZ. 

Táto smernica nadobúda účinnosť od 21.1.2021. ZA hlasovalo 10 prítomných členov VV SAZ. 

 

V súlade s novelizáciou Zákona o športe, s účinnosťou od 1.1.2021 bude potrebné do 30.6. 2021 zosúladiť   

aj Stanovy SAZ a novelizovať Smernicu o verejnom obstarávaní.  

 

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 bodu č. 15 – Rôzne 

p. Korčok – informoval o zasadnutí krízového štábu z iniciatívy SOŠV, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 

                     SOŠV, športových zväzov, MŠVVaŠ SR a ÚVZ, boli akceptované aj návrhy zástupcov SAZ – 

                     Dekréty olympionikov, ktoré reprezentantom (kandidátom na účasť na OH v Tokiu) umožnia 

určité výhody, väčšiu voľnosť pohybu, športovej prípravy a súťaženia 

                 -   súvislosti so zámerom administratívne posilniť sekretariát SAZ (komplexne zastrešiť športové 

                     oddelenie Se-SAZ), je potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie pozície v súlade  

                     s Organizačným poriadkom SAZ     

p. Asványi – informoval o zámeroch spolupráce bežeckej sekcie, vrátane Bežeckého pohára  a jeho  

                      zastrešenia, z Čiech sa ohlásila skupina organizátorov dlhých behov (vrátane ekologických  

                     podujatí), záujem o spoluprácu, vzájomnú propagáciu a zahrnutie do atletického kalendára  

                     (napr. Beh Devinskou kobylou)    

p. Kollárovič – predložil otázku ohľadom prerozdelenia dotácii na projekt rekonštrukcie štadiónov 

                   v prípade, že niektorí odstúpia ( stanovisko: bude sa riešiť komplexne v súlade s kritériami)    

p. Mittermayer -  informoval o príprave Atletickej ligy 2021, oslovil potencionálnych záujemcov, možnosť  

                   navýšenia dotácie na jednotlivé kolá v závislosti od ich celkového počtu 

p. Gubrický – predložil prehľad schválených rekordov SR v roku 2020  

                    - informoval o vzdelávaní v oblasti dopingu v spolupráci SAZ s ADA SR – p. Baník  

                     - informoval o liste  zaslanom rektorovi SVŠT ohľadom opravy dráhy na štadióne Mladá Garda,  

                       SAZ má záujem o riešenie 

                    - informoval o žiadosti z Krupiny o atletické dovybavenie   

p. Filo – informoval o novelizácii Pravidiel atletiky na prelome roka 2020/21 
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p. Hanusová – informovala o komunikácii s p. Petrom Marlowom z Veľkej Británie, čestným občanom  

                          Dudiniec, možnosť zakúpenie letenky a účasť na D50  

p. Kirnová – informovala o splnení podmienok WA (IAAF) zástupcami atlétov (AR) pre rok 2021, ktorých 

                      žiadala WA nahlásiť pre atlétov TOP 30 do 15.1.:  zástupcov atlétov: : p.  Alfonz Juck –  

                      zastupuje Tomáša Veszelku a  Emmu Zapletalovú, p. Valentina  Fedjušinová/AUT -  zastupuje   

                     Martinu Hrašnovú. P. Czeslaw Zapala/POL - nedoručil stanovené podklady a Marcel Lomnický  

                     sa zastupuje sám.               

 

Termín nasledujúceho zasadnutia vo februári  2021 bude oznámený dodatočne.  

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 


