
 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: office@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

 

Zápisnica  zo  4. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  17.2. 2021 - videokonferencia 

 

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

                  Gubrický, Hrbáček, Mračnová.                                      

Ospravedlnení: pp. Tóth, Matanin. 

 

Na úvod 4. zasadnutia VV SAZ, opäť formou videokonferencie z dôvodu platných opatrení ÚVZ, privítal 

účastníkov rokovania p. Korčok.  

     

 Program  

1. Kontrola úloh – p. Kirnová  

2. Návrh rozpočtu SAZ na rok 2021 a informácia o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 2020 –  

    p.  Gubrický  

3. Informácia o stave príprav M SR v hale + ďalších podujatí –  pp. Mittermayer, Gubrický 

4. Vyhodnotenie Elán mítingu, Banskobystrickej latky a zahraničných halových mítingov – pp. Korčok,  

     Pupiš 

5. Informácia o medzinárodných podujatiach (EP vrhy, HME...) – p. Pupiš 

6. Informácia o stave  príprav významných podujatí – D-50, P-T-S 2021, EYOF 2022 –  pp. Korčok, Asványi 

7. Návrh Atletickej ligy 2021 – p. Mittermayer   

8. Projekt Detská a mládežnícka atletika 2021 – p. Illéš 

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

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

11. Informácia o príprave VZ SAZ v roku 2021 – pp. Korčok, Gubrický   

12. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

14. Rôzne  

 

K bodu č. 1 Kontrola úloh  

43/1 – úloha pripraviť návrh pridelenia finančných prostriedkov na činnosť OAZ pre rok 2021 – 

samostatný bod programu   

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

roku 2024  T.: marec 2021               Z.: tréneri reprezentácie SAZ – p. Pupiš, Illéš  

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 3. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  
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K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie Návrh rozpočtu SAZ na rok 2021 a informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ v roku 

2020 predložené p. Gubrickým.  Z rozpočtu roku 2020 ostala časť nevyčerpaných prostriedkov aj 

vzhľadom na nezrealizované viaceré podujatia.  Bolo konštatované, že ku dňu zasadnutiu 17.2. stále nie sú 

na niektoré pridelené financie pre rok 2020 doručené podklady na spracovanie. Nakoľko je potrebné 

predložiť na MŠVVaŠ SR vyúčtovanie do 31.3.2021, je nevyhnutné do konca týždňa spracovať všetky 

doklady na preúčtovanie za rok 2020 aby mohlo byť uzatvorené účtovníctvo za rok 2020.  Aktualizovaný 

rozpočet na rok 2021 vykazuje v príjmovej časti celkovú čiastku 8 478 811 €, z toho príspevok uznanému 

športu je 2 959 811 €  a suma k vyčerpaniu na rekonštrukciu a výstavbu štadiónov 4 520 000 €.   Celkové 

saldo rozpočtu je zatiaľ mínus 181 000,-€, a to z dôvodu, že v priebehu roku  sa ešte očakáva korekcia 

rozpočtu na príjmovej stránke a taktiež  sa bude na základe vývoja situácie s pandémiou pripravovať 

aktualizácia na  vyrovnaný rozpočet na rok 2021. 

 

p. Korčok apeloval na  držiteľov limitov zmysluplne dočerpať pridelené financie do konca mesiaca február 

aby mohol byť uzatvorený rozpočet 2020.  

 

U I/4 *VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ  

          *VV SAZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu SAZ 2021 a poveruje vedenie SAZ v závislosti od  

            vývoja situácie pripraviť jeho aktualizácie    

 

K bodu č.3 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav H MSR a ďalších podujatí 2021 predložené pp. 

Mittermayerom a Gubrickým.  

p. Mittermayer poďakoval pp. Korčokovi, Asványimu a Gubrickému, že sa im podarilo s inštitúciami 

vybaviť výnimku na predchádzajúce halové podujatia ako aj na nadchádzajúce halové M SR dospelých,  

ktoré sú po organizačnej stránke zabezpečené a budú usporiadané v súlade s platnými obmedzeniami a 

absenciou divákov.  Je prihlásených 209 pretekárov, z toho 124 žien a 125 mužov. Riaditeľom H MSR 

mužov a žien je p. Marco Adrien Drozda. Prijaté opatrenia, pokyny sú postupne uverejňované na webe 

SAZ. Je predpoklad, že sa uskutočnia aj halové M SR juniorov a Dudinská 50.   

             

K bodu č. 4 

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Elán mítingu, Banskobystrickej latky a informáciu o zahraničných 

halových mítingov predloženú pp. Korčokom a Pupišom.  

Za prísnych protipandemických opatrení sa uskutočnil 20.ročník Elán mítingu aj 27. ročník 

Banskobystrickej  latky. Na Elán mítingu naznačili viacerí pretekári dobrú pripravenosť pred 

nadchádzajúcimi HME v Toruni. V behu na 60 m zvíťazil J. Volko - 6,67 a M. Weigertová v osobnom  
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rekorde. 7,42, v behu na 60 m prek. S. Škvarková výkonom 8,18. Súčasťou Elán mítingu boli aj MSR 

v chôdzi na 5000 m. V kategórii mužov zvíťazil M. Tóth výkonom 19:54,97, v kategórii žien : M. Katerinka 

Czaková – 13:20,43.  

Vynikajúce výkony boli zaznamenané na 27. ročníku BBL. V 12 člennej štartovej listine žien zvíťazila 

výkonom 206 cm J. Mahučiková z Ukrajiny (Tatiana Dunajská skončila na 12. mieste výkonom 180 cm),   

v 14 člennom štartovom poli mužov vyhral súťaž  J. Tamberi z Talianska výkonom 231 cm, vystúpenie 

slovenských pretekárov bolo poznačené neúčasťou M. Bubeníka, Lukáš Beer sa delil o 11. priečku 

s Poliakom G. Bednarekom výkonom 215 cm.   

Slovenskí pretekári sa zúčastnili viacerých podujatí v zahraničí – v Ostrave, vo Viedni, Budapešti, Metzi 

a plánujú účasť na ďalších, viacerí  s cieľom plnenia limitov. Taktiež boli vyzdvihnuté dva slovenské rekordy 

Jána Volka na 200 m. 

Podmienky na prípravu a účasť na pretekoch sa komplikuje rozhodnutím vlády a  opatreniami platnými od 

17.2. - 14 dňovou karanténou po návrate zo zahraničia. Sú stanovené výnimky pre držiteľov dekrétov 

olympionika a pripravuje sa dekrét reprezentanta. Ten umožní reprezentantom udelenie jednorazovej  

výnimky pri konkrétnych účeloch podobne ako pri dekréte olympionika. 

 

K bodu č. 5 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o medzinárodných podujatiach predloženú p. Pupišom. EP vo vrhoch 

plánované na 13.-14. marca v Leirii je preložené, zatiaľ bez určenia náhradného termínu. Čo sa týka HME 

v Toruni, zatiaľ má splnené limity 5 pretekárov, avšak G. Gajanova (po prekonaní Covid) ani T. Veszelka (po 

operácii) sa nezúčastnia. Blízko k limitom majú M. Kučera, M. Bujna, M. Weigertová. O konečnej nominácii 

sa rozhodne po H MSR v nedeľu. Vzhľadom na zníženú kvótu počtu oficiálov z dôvodu Covid opatrení: na 3 

atlétov – 1, na 5 atlétov – 2 a na 7 -10 atlétov kvóta 3 oficiáli, hrozí problematické zabezpečenie výpravy. 

Preto bude snahou nominovať aj atlétov, ktorí budú najbližšie k limitu.        

  

K bodu č. 6 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – D-50, P-T-S 2021 a EYOF 2022 

predloženú pp. Korčokom a Asványim.   

Organizačný výbor D 50 pokračuje v prípravách k zabezpečeniu podujatia. Súčasťou D 50 budú 

Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km, 20 km ako aj ďalších krajín: ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Maurícius.   Uskutočnili sa stretnutia zo zástupcami samosprávy a podporujúcich organizácií. Ak to situácia 

dovolí, je v pláne pri 40. ročníku D 50 odovzdať ocenenia osobnostiam, ktoré spolupracovali pri 

organizovaní podujatia v jeho 40 -  ročnej histórii.  

 

Snahou SAZ bude zachovať úroveň medzinárodného podujatia míting P-T-S 2021 (2.6.2021) na úrovni ako 

v predchádzajúcich rokoch, čo však závisí aj od okolností a vývoja pandemickej situácie.  
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Ďalším významným podujatím bude  EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Bola podpísaná zmluva s Organizačným 

výborom. Za SAZ bude zodpovednou osobou za športovú oblasť V. Gubrický. Následne sa kompetencie 

prerozdelia a pribudnú aj ďalšie osoby zodpovedné za jednotlivé oblasti pri organizácii atletickej časti 

súťaží EYOF 2022.  

 

p. Asványi – navrhol, aby sa uskutočnilo atletické podujatie v júli v Dubnici na počesť p. Zd. Hrbáčka, ak to 

rekonštrukcia štadióna umožní.           

  

K bodu č. 7 

VV SAZ prerokoval a  berie na vedomie Návrh Atletickej ligy 2021 predložený p. Mittermayerom.  

4/1 VV SAZ ukladá dopracovať Súťažný poriadok Atletickej ligy 2021 a predložiť na schválenie.     

                                                T.: marec 2021    Z.: ŠTK SAZ, p. Mittermayer    

 K bodu č. 8 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o projekte Detská a mládežnícka atletika 2021 predložené p. Illéšom.     

Projekt Mládežnícka atletika je pre deti vo veku 12-15 rokov. Cieľom je zabezpečiť prechod detí z Detskej 

atletiky do kategórie starších žiakov a dorastu. Pre najlepšie kluby v oblastných súťažiach bude poskytnutá 

materiálna pomoc formou  sady náčinia a náradia pre všestrannú prípravu v hodnote 500 €.  Úlohou je 

nájsť ambasádora projektu, uskutočniť seminár, dvakrát testovanie do roka  a testovanie v rámci klubu. 

Pokračuje aj projekt Detská atletika. Sú naplánované promo akcie na webe aj v jednotlivých krajoch, 

propagačné akcie, 4 školenia DA, seminár pre trénerov a aktivity na webstránkach DA, Facebook, Youtube 

a Instragrame. Bolo stanovených 8 krajských koordinátorov, ktorí budú mať porady – v marci a októbri. 

Podrobnosti uverejnené na webe.    

     

K bodu č. 9 

VV SAZ berie na vedomie predloženú podrobnú informáciu o pokračovaní realizácie projektu výstavby a 

rekonštrukcie štadiónov predloženú p. Gubrickým.  Realizáciu projektu výrazne ovplyvnila pandémia,  

komplikácie sú 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 dochádza k veľkým časovým stratám pri realizácii jednotlivých projektov a je 

pravdepodobné, že nebude možné zrealizovať všetky plánované rekonštrukcie podľa pôvodných 

očakávaní. Samosprávy naďalej žiadajú zľaviť zo stanovených požiadaviek, u viacerých sa uskutočňuje 

prepracovanie podkladov na základe pripomienok. Niektorí realizátori projektu  hlásia navýšenie ceny 

projektu.  
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p. Korčok doplnil informáciu – situácia s rekonštrukciami je komplikovanejšia ako sme očakávali, 

úspešnosti projektu by pomohlo ak by sa podarilo posunúť čerpanie pridelených financií do roku 2022, 

ako bola podaná žiadosť na MF SR.  MF SR postúpilo našu žiadosť na MŠVVaŠ SR.      

 

K bodu č. 10  

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

roku 2021 predložené  p. Kirnovou. Najbližšie záväzné 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, do 1.3. potvrdiť záujem usporiadať EA Kongres 2023 na Slovensku, do 2.3. predbežné 

prihlášky na Svetové štafety v Silesii, do 11.3. predbežné prihlášky na EP v behu na 10 000 m a na ME U23 

Bergene, do 17.3. predbežné prihlášky na MEJ v Talline, a ME družstiev v Starej Zagore. V prílohe sú 

uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    

  

K bodu č. 11  

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

ambíciu v závislosti od vývinu pandemickej situácie uskutočniť VZ SAZ koncom apríla/začiatkom mája 2021 

v Banskej Bystrici. V programe VZ SAZ bude potrebné zahrnúť aj aktualizáciu Stanov SAZ v súlade s platnou 

legislatívou. Je potrebné aby sa včas uskutočnili VZ  Oblastných atletických zväzov, na ktorých budú  

zvolení delegáti za OAZ na VZ SAZ.   

   

K bodu č. 12 

VV SAZ berie na vedomie informáciu p. Fila o pripravovanej novelizácii smerníc 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 schváliť Smernicu o verejnom obstarávaní.   

 

K bodu č. 13 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach o prijatie nových klubov 

do SAZ: Aqvapark Triatlon Turčianske Teplice (AQTTE), Smelá žabka – škola športu Senec (ŽABKA), 

Triathlon mood, o.z. Modra (T MOOD), Bratislava runners, oz. So sídlom v Lučenci (BARUN) a Športová 

akadémia, o.z. Senec (ŠPORT). 

 

U II/4 VV SAZ schvaľuje  prijatie nových členov do SAZ: Aqvapark Triatlon Turčianske Teplice (AQTTE), 

Smelá žabka – škola športu Senec (ŽABKA), Triathlon mood, o.z. Modra (T MOOD). Klub Bratislava runners  

(BARUN) schvaľuje podmienečne (doplniť stanovy) a zatiaľ neschvaľuje členstvo klubu Športová akadémia  

o.z Senec (SPORT) nakoľko chýba v stanovách zameranie aj na atletiku.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 14 

p. Pupiš – informoval o finálnom spracovaní Koncepcie reprezentácie SAZ, od januárového návrhu boli 

potvrdení vedúci sekcii chôdze – p. R. Benčík a skokov – L. Benko. Stále ostáva otvorená funkcia  

                    trénera sekcie behov – či M. Lopuchovský akceptuje behy aj štafety, ak nie, na post trénera 

behov  sa uvažuje sa o J. Pelikánovi. Navrhol navýšenie mesačných odmien sekčným trénerom.  

Čo sa týka reprezentačných celkov, budú doplnené  vrátane uvedenia materských oddielov po 

prestupovom období v marci.  

                 - predložil návrh, princíp nominácie na Svetové štafety 2021 v Chorzove, Silesia.  

p. Illéš – doručil Zápisnicu zo zasadnutie KM SAZ z 1.2.2021 a počty členskej základne k 4.2.2021 podľa 

                  jednotlivých ročníkov narodenia   

p. Kollárovič – poďakoval predsedom OAZ, ktorí poslali podklady k výpočtom a prerozdeleniu financií na 

Oblastné atletické zväzy pre rok 2021 (chýbajú podklady od AZB). Podľa princípu prerozdelenia 

financií ako v roku 2019 vychádzajú príspevky nasledovne: AZB 17 365 €, ZsAZ 36 077 €, SsAZ 

33 021 € a VsAZ 21 547 €. V prípade neuskutočnenia plánovaného rozsahu súťaží v OAZ je 

možné krátenie dotácií zo strany SAZ.    

p. Hrbáček – poďakoval za prizvanie na rokovanie VV SAZ za SsAZ namiesto odstúpeného p. Garaja, takto 

má možnosť priamych informácií  

p. Hanusová – vyslovila potešenie, že SAZ a atletické podujatia fungujú aj napriek nepriaznivej situácii  

p. Malík – pripomenul, že sú avizované ďalšie zmeny v Zákone o športe, ktoré by mali byť zakomponované 

do Stanov SAZ  

p. Korčok – informoval o uskutočnenom odovzdaní cien  Atlét roka 2020 a víťaz Bežeckého pohára SAZ 

2020 pri BBL a Elán mítingu 

                  - informoval o ukončení svojho pôsobenia vo funkcii člena Rady ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre šport k 1.02.2021, ktorého bol členom od 15.1.2013.  

                  - informoval výberovom konaní na funkciu vedúceho športového oddelenia Se-SAZ  

p. Asványi – informoval o pracovnom stretnutí štatutárov SAZ s organizátormi behu Devin – Bratislava a 

                    zástupcom  mesta Bratislava p. Križanom ohľadom usporiadania a 100. výročia D-B 

p. Filo – informoval o podaných žiadostiach o prestupy v jarnom prestupovom období, zoznam doručí na  

               elektronické schválenie po ich spracovaní  

            - predložil aktualizovaný zoznam rozhodcov SAZ (na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, paneli  

              EA),  rozhodcov  chôdze, cieľovej kamery, pre meranie a váženie, meranie štadiónov a tratí,  

              inštruktorov,  lektorov, štartérov.          

p. Kirnová  – informovala o ME družstiev v chôdzi 16.5. 2021 v Poděbradoch. V rámci podujatia bude  

                       možné prihlásiť chodcov, ktorí nebudú členmi oficiálnej výpravy na míting v rámci podujatia  

                       v disciplínach 20 km mužov a žien.                                             
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U III/4 VV SAZ schvaľuje nominačné kritéria na Svetové štafety 2021 v Chorzove, Silesia predložené p. 

Pupišom. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U IV/4 VV SAZ schvaľuje prerozdelenie financií na OAZ pre rok 2021 ako bolo predložené p. Kollárovičom.  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U V/4 VV SAZ schvaľuje predbežnú prihlášku na ME družstiev v chôdzi 16.5.2021 v Poděbradoch: 50 km 

muži – 2, 20 km muži – 4, ženy – 4, 10 km juniori – 2, juniorky – 2 a 7 realizačný tím.     

U VI/4 VV SAZ po skončení H MSR elektronicky schválil záverečnú nomináciu na H ME v Torúni  pretekárov 

so splneným limitom: 60m – J. Volko, T. Matuščák, M. Weigertová, 400 m – M. Kučera, Š. Bujna, 60 m 

prek. – S.  Škvarková, plus pretekárky, ktoré sa priblížili k limitu – I. Putalová – 400 m, 800 m, L. Hazuchová  

– 3000 m. Realizačný tím – vedúci výpravy Radoslav Ivan, tréneri – Naďa Bendová a Michal Škvarka.  ZA 

hlasovalo 7 zúčastnených členov VV SAZ.  

 

Nakoľko pretekári bez splneného limitu podliehajú schváleniu technickým delegátom HME, je potrebné 

brať do úvahy prísne stanovené kvóty. Na 6 pretekárov je kvóta 2 členov realizačného tímu, na 7 – 10 

atlétov je kvóta 3 členov realizačného tímu.  

4/2 VV SAZ ukladá požiadať EA o výnimku navýšenia kvóty o 1 člena realizačného tímu – fyzioterapeuta.  

                                  T.: 24.2.2021                                                                                           Z.: p. Kirnová  

  Termín nasledujúceho zasadnutia v marci 2021 bude oznámený dodatočne.  

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 


