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Zápisnica  z  5. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  24.3.2021 - videokonferencia 

 

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

                  Malík, Gubrický, Hrbáček, Mračnová.                                      

 

Piate zasadnutie VV SAZ a to  formou videokonferencie otvoril prezident SAZ P.Korčok.  Na úvod vyzdvihol  

výkon Jána Volka a jeho zisk bronzovej medaily v behu na 60 m na HME v Toruni. Poďakoval  jeho tímu 

a taktiež celej výprave za reprezentáciu. Zároveň vyzdvihol aj fakt, že sa v súčasnej situácii podarilo 

zorganizovať domáce halové šampionáty a jubilejný 40.ročník chodeckých pretekov Dudinská 50. 

     

 Program  

1. Kontrola úloh – p. Kirnová  

2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, o príprave DP SAZ a Slovenská atletika s.r.o za rok 2020   

    a novelizovaný návrh rozpočtu SAZ na rok 2021– p.  Gubrický  

3. Vyhodnotenie HME Toruň 2021 a Dudinskej 50  –  pp. Korčok, Pupiš  

4. Vyhodnotenie H MSR dospelých a juniorov  – pp. Pupiš, Illéš     

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

6. Informácia o príprave kandidatúry na usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 v Banskej Bystrici  

    a kandidatúry na usporiadanie Kongresu EA 2023 v Bratislave – p. Korčok   

7. Príprava VZ SAZ, návrh programu VZ SAZ 2021 – pp. Korčok, Gubrický  

8. Koncepcia reprezentácie 2021 – p. Pupiš 

9. Návrh termínovej listiny 2021 – p. Mittermayer 

10. Podpora trénerských kapacít pre rok 2021 – p. Illéš  

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

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

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

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

14. Rôzne  

 

K bodu č. 1 Kontrola úloh  

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

3/1 - úloha dopracovať Koncepciu reprezentácie SAZ na rok 2021 a koncepciu s výhľadom do roku 2024 -     

          samostatný bod programu  
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4/1  - úloha dopracovať Súťažný poriadok Atletickej ligy 2021 a predložiť na schválenie – splnené,  

           schválené per rollam.     

4/2 – úloha požiadať EA o výnimku navýšenia kvóty o 1 člena realizačného tímu – fyzioterapeuta na HME 

           v Toruni bola splnená. EA/LOC nevyhoveli žiadosti o navýšenie vzhľadom na sanitárne opatrenia  a  

           stanovené kvóty. Doplniť fyzioterapeuta by bolo možné len namiesto trénera vo výprave. 

           Pozn.:  Podarilo sa dodatočne vybaviť kvótu pre 1 fotografa SAZ na HME.                                                                                                                                             

   

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 4. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.  

 

K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ, o príprave DP SAZ a Slovenská atletika s.r.o 

za rok 2020 a novelizovaný návrh rozpočtu SAZ na rok 2021 predložené p. Gubrickým.  Je aktualizované 

reálne pridelenie financií pre TOP tím.  Nakoľko je potrebné predložiť na MŠVVaŠ SR kompletné 

vyúčtovanie využitia finančných prostriedkov do 15.4.2021, je nevyhnutné urýchlene spracovať aj 

oneskorené -  v marci doručené - doklady týkajúce sa roku 2020 aby mohlo byť uzatvorené účtovníctvo za 

rok 2020.  Uplynulý týždeň prebehol priebežný audit účtovníctva a  po podaní DP je dohodnuté vykonanie 

auditu Výročnej správy  a hospodárenia. V súvislosti s oneskorením predloženia niektorých vyúčtovaní 

bude podaný odklad DP a jeho podanie sa predpokladá k 15.4.2021.  Aktualizovaný rozpočet na rok 2021 

vykazuje v príjmovej časti celkovú čiastku 8 388 667 €, 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 152 286,-€, a to z dôvodu, že v priebehu roku  sa ešte očakáva korekcia rozpočtu v príjmovej časti 

a taktiež  sa bude na základe vývoja situácie s pandémiou pripravovať aktualizácia na  vyrovnaný rozpočet 

na rok 2021. 

 

U I/5  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 vyhodnotenie HME Toruň 2021 a Dudinskej 50  predložené  pp. Korčokom 

a Pupišom.  Na HME v Toruni reprezentovalo SAZ len 7 pretekárov. Ich vystúpenie je hodnotené pozitívne, 

najmä zastúpením šprintov: bronzová medaila J. Volka v behu na 60 m, 2 postupy do semifinále: M. 

Weigertovej/60 m - celkovo 22. miesto zo 40, S. Škvarkovej/60 m prek. – celkovo 22. miesto zo 44. 

Dôstojne reprezentoval aj T. Matuščák/60 m – celkovo 45. miesto zo 64, výkonom tesne za osobným 

rekordom. I. Putalová potvrdila opodstatnenie nominácie - na podujatí prekonala vstupný limit. 

V medailovej bilancii skončilo Slovensko na 20. mieste, v bodovaní krajín na 23. mieste.  Po organizačnej 
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stránke bolo podujatie zo SAZ zabezpečené na dobrej úrovni aj napriek zložitostiam logistického 

zabezpečenia a zvýšených administratívnych a organizačných povinností.  

 

Pozitívne bolo hodnotené aj usporiadanie EA chodeckého permit mítingu, 40. ročníka  Dudinskej 50, 

súčasťou ktorého boli aj národné majstrovstvá 7 krajín. Usporiadanie si vyžiadalo množstvo úsilia pri jeho 

zabezpečovaní, navyše zo strany mesta Dudince sa mu nedostávalo podpory a spolupráce ako sa 

očakávalo.  Popredné priečky patrili pretekárom z Južnej Ameriky, ktorí mali početné zastúpenie. Aj 

napriek chladnému počasiu splnilo v chôdzi na 50 km limit na OH 7 pretekárov – zvíťazil Guatemalčan 

Bernardo Uriel Barrondo v osobnom rekorde výkonom 3:47:01, limit na OH na 20 km šestica pretekárov 

(zvíťazil Mexičan Eduardo Olivas výkonom 1:19:54), na 20 km splnili limit na OH 4 ženy , zvíťazila 

Mexičanka Valéria Ortuňova výkonom 1:29:11.  Viacero osobných rekordov dosiahli aj slovenskí chodci – 

M. Morvay si na 50 km výrazne  zlepšil osobný rekord na 3:57:59, svoj najlepší výkon od roku 2015 

dosiahol  M. Tóth na 20 km časom 1:22:14. Limity na vrcholné podujatia EA splnili 3 slovenské chodkyne: 

H. Burzalová a E. Hačundová na ME U23 a K. Devaldová na MEJ.  Limit na MEJ splnil v pretekoch juniorov 

A. Nosáľ. 

Prezident SAZ p. Korčok a viacerí členovia VV SAZ vyslovili poďakovanie riaditeľovi podujatia pp. Júliusovi 

Korčokovi, V. Ľašovej, M. Škarbovi ako aj pracovníkom sekretariátu a všetkým, čo sa podieľali na 

úspešnom usporiadaní Dudinskej 50.   

    

K bodu č. 4 

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie H MSR dospelých a juniorov  predložené  pp. Pupišom a Illéšom.       

V dôsledku protipandemických opatrení väčšina atlétov nemala adekvátne podmienky na prípravu, často 

dochádzalo k improvizácii tréningov, bol veľmi obmedzený počet súťaží, čo značne ovplyvnilo aj výkony na 

H MSR.  Možno považovať za úspech, že sa podarilo usporiadať obe majstrovské podujatia a to za prísnych 

protipandemických opatrení. Podujatiam predchádzalo množstvo rokovaní so zástupcami MŠVVaŠ SR a 

ÚVZ. Šampionáty sa konali bez prítomnosti divákov. Aj napriek nepriaznivým okolnostiam atletickej 

sezóny bol na H MSR dospelých  prekonaný rekord haly Elán aj H MSR v behu na 60 m J. Volkom, splnené 

limity na HME – na 60 m – J. Volko, J. Matuščák, M. Weigertová, v behu na 60 m prek. - S. Škvarková. 

V medailovej bilancii boli najúspešnejší pretekári ŠK Dukla o.z Banská Bystrica (9-3-3), pred AO TJ Slávia 

STU Bratislava (4-3-5) a AC Stavbár Nitra (2-2-0).   

 

Na H MSR juniorov, na ktorých mohla štartovať aj kategória dorastu,  bola najúspešnejšou účastníčkou V. 

Forster z ŠK ŠOG Nitra  (víťazka 60 m -7,56, 60 m prek. – 8,81 a 200 m – 25,16) a A. Hriň (MŠK Žiar n.H.) – 

zvíťazil v skoku do diaľky – 702 cm aj v trojskoku. Slovenský juniorský rekord v behu na 3000 m prekonala 

Líza Hazuchová. Najúspešnejším klubom čo do počtu získaných medailí bola Slávia Trenčín (4-4-4), pred 

ŠKŠOG Nitra (4-2-2) a AO Žilina (2-3-1).  
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p. Pupiš – poukázal na výskyt evidentne zavádzajúcich, lživých a zámerne nepravdivé informácie 

prezentujúcich  príspevkov niektorých jednotlivcov na sociálnych sieťach voči SAZ so záujmom 

poškodzovania dobrého mena SAZ. Treba zvážiť voči tomuto javu vyvodenie zodpovednosti formou 

podania na Disciplinárnu komisiu SAZ. 

 

p. Asványi – konštatoval, že predstavitelia SAZ vyvíjali množstvo  aktivít v záujme podpory reprezentantov, 

bola poskytnutá hala Elán k dispozícii tréningov atlétov,  boli vybavené štatúty olympionikov 

a reprezentantov aby im boli poskytnuté výnimky na tréningy a cestovanie, ap. 

 

p. Korčok vyslovil poďakovanie všetkým, čo sa podieľali na úspešnom usporiadaní H MSR, predovšetkým 

p. A.M. Drozdovi. 

 

K bodu č. 5 

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

predloženú pp. Korčokom a Asványim.   

Míting P-T-S 2021 sa uskutoční 2.6.2021, bude mať štatút „strieborného“ mítingu WA. Snahou bude 

zabezpečiť ho na úrovni ako v predchádzajúcich rokoch. Bol spracovaný  návrh 16 disciplín a zaslaná 

podpísaná zmluva medzi EA/SAZ, podpísaná zmluva s televíziou zabezpečujúca vysielanie do celého sveta. 

Uskutočnili sa rokovania so zástupcami x-bionics v súvislosti s platnosťou opatrení a s tým súvisiacich 

možností a organizačného zabezpečenia.   

Z predložených informácii ohľadom ďalšieho významného podujatia  EYOF 2022 v Banskej Bystrici vyplynul 

mierny pokrok v príprave. Hlavný koordinátor za SAZ za športovú oblasť p. Gubrický sa zúčastnil s p. 

Korčokom obhliadky rekonštruovaného štadióna a boli zistené niektoré nedostatky, ktoré bude 

nevyhnutné odstrániť aby mohol byť štadión plne funkčný ako národný štadión, aj smerom k plánovaným 

ME U18 v 2024.    

 

K bodu č. 6 

Informácia o príprave kandidatúry na usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 v Banskej Bystrici a  

kandidatúry na usporiadanie Kongresu EA 2023 v Bratislave predložené p. Korčokom. Termín predloženia 

dokladov ku kandidatúre na ME U18 v 2024 na EA on-line platformou je do 31.3. Koordinátormi sú pp. 

Gubrický, Korčok a M. Škarba. V prípade pridelenia usporiadania bude možné využiť skúsenosti 

z usporiadania predchádzajúceho mládežníckeho podujatia EYOF. Podklady k usporiadaniu EA volebného 

kongresu v 2023 je potrebné predložiť do 30.4.2021, vrátane garančných listov. Nakoľko sa jedná 

o volebný kongres, je veľký záujem o jeho usporiadanie – nahlásených 5 krajín: Gruzínsko, Maďarsko, 

Litva, Srbsko a Slovensko.        
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K bodu č. 7 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave VZ SAZ a návrh programu VZ SAZ 2021 predložené  pp. 

Korčokom a Gubrickým.  SAZ plánuje v závislosti od vývinu pandemickej situácie uskutočniť VZ SAZ 

koncom apríla, resp. v máji 2021 v Banskej Bystrici.  Všetko však bude závisieť od vývoja  situácie a podľa 

toho bude operatívne o termíne konania VZ SAZ rozhodovať VV SAZ. Je potrebné pamätať na to, aby sa 

včas uskutočnili VZ  Oblastných atletických zväzov, na ktorých budú  zvolení delegáti za OAZ na VZ SAZ.  

V programe VZ SAZ je zahrnutá aj aktualizáciu Stanov SAZ, ktoré bude potrebné prepracovať tak, aby 

zahŕňali aktuálne zmeny novely Zákona o športe, aktualizovať o nové sídlo SAZ, a ďalšie náležitosti.        

 

K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie návrh Koncepcie reprezentácie 2021 predložený p. Pupišom. Materiál obsahuje 

doplnené zásady nominácie, nominačné kritéria, zoznamy reprezentačných celkov. Materiál bude textovo 

upravený a doplnený o aktualizovanú klubovú príslušnosť reprezentantov. Ako doplnok ku  koncepcii bol 

predložený návrh na odmeny za umiestnenie na vrcholných podujatiach pre reprezentantov a ich 

realizačný tím.   

 

 U II/5 VV SAZ schvaľuje návrh Koncepcie SAZ 2021. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  

    

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie návrh termínovej listiny 2021 predložený  p. Mittermayerom. Jej definitívna 

podoba bude závisieť od priebežne upravovaných opatrení ÚVZ. Prípadné zmeny v termínovke budú 

závisieť aj od toho, či sa budú rušiť alebo prekladať vrcholné podujatia EA a WA. Otázne bude 

usporiadanie podujatí Oblastných atletických zväzov. Veľkým problémom sa javí nedostatočný záujem 

klubov o usporiadanie majstrovských podujatí. K dispozícii sú v prvej polovici sezóny  len košický 

a trnavský štadión. Ďalší potencionálny usporiadateľ STU na Mladej Garde rekonštruuje cieľovú rovinku a 

štadión a nebude môcť usporiadať atletické podujatia minimálne do prvej polovice roka 2021, 

v rekonštrukcii je aj dubnický štadión. 

 

p. Kirnová – informovala o oznámení Slovinského atletického zväzu, že z dôvodu nariadení vlády 

a opatrení nemôžu usporiadať plánované medzištátne stretnutie U 20 v roku 2021 a navrhujú partnerom 

preloženie na rok 2022 
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U III/5 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje Návrh termínovej listiny SAZ 2021 ako bola 

predložená. ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.    

U IV/5 VV SAZ potvrdzuje schválenie Súťažného poriadku – Atletická liga 2021. Smernica bola schválená 

formou „per rollam“ 10.3.2021, nadobudla účinnosť 11.3.2021. Návrh predložený pp. Mittermayerom 

a Malíkom.  

    

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie návrh podpory trénerských kapacít pre rok 2021 predložený p. Illéšom.   

Je to pokračovanie projektu z predchádzajúceho roku, ktorý bol pozitívne hodnotený.   

Jedná sa o finančný príspevok na podporu trénerov 10 atletických  klubov: J. Broďáni (ŠK ŠOG Nitra), V. 

Lendel (STU Bratislava), M. Salva (AC Stavbár Nitra), S. Blanárová (Slávia ŠG Trenčín), J. Rusnák (Slávia TU 

Košice), L. Kotala (AŠK Slávia Trnava), A. Benda (NAŠA Atletika), L. Hrivnák Klocová (ZŤS Martin), P. Kováč 

(ŠK Dukla B. Bystrica o.z.), Š. Straňovský (AC Nové Zámky). 

U V/5 VV SAZ schvaľuje návrh podpory trénerských kapacít pre rok 2021 ako bol predložený. 

ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 11  

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

rekonštrukcie štadiónov predloženú p. Gubrickým.  Realizáciu projektu pokračuje aj napriek nepriaznivej 

pandemickej situácii a výpadku zamestnancov samospráv, z tohto dôvodu dochádza k značným časovým 

stratám pri realizácii. Aktivizovali sa však viaceré mestá. Momentálne sa uskutočňujú  súťaže na verejné 

obstarávania v 4 mestách, ďalšie 4 sa uskutočnia v priebehu apríla.  Zástupcovia SAZ sú v pravidelnej 

komunikácii s realizátormi projektu. Zástupcovia SAZ naďalej vyvíjajú aktivity,  aby sa schválil posun 

čerpania pridelených financií do roku 2022, ako bola podaná žiadosť na MF SR, postúpená na MŠVVaŠ SR.      

  

p. Korčok doplnil informáciu – boli podané viaceré žiadosti o dotácie na Fond na podporu športu pre 

projekty národného významu. SAZ podporí podané žiadosti od subjektov, ktoré vieme zdôvodniť a obhájiť 

z hľadiska významu pre rozvoj atletiky.      

p. Gubrický  – informoval o liste z 22.3. - žiadosti rektorátu STU Bratislava o pridelenie  dotácie na 

rekonštrukciu štadióna na Mladej Garde po vypracovaní projektu: v 1. etape rekonštrukcia 8 dráh 

v cieľovej rovinke s priepustným tartanom – náklady 86 000 €, v 2. etape rekonštrukcia zvyšnej plochy – 

náklady 225 000 €.  

  

U VI/5 VV SAZ po prediskutovaní predloženej žiadosti rozhodol o forme podpory na opravu atletickej 

dráhy na Mladej Garde v súlade so stanovenými podmienkami platnými pre všetkých realizátorov 
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projektu. To znamená, že SAZ schvaľuje v prvej fáze podporu na projekt opravy 8 dráh cieľovej rovinky, 

pričom realizátor poskytne 40% nákladov z vlastných prostriedkov a SAZ prispeje sumou 51 600 €.       

 

K bodu č. 12  

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: * 24.3. predbežné prihlášky na MEJ 

v Talline,  *31.3. doručiť na EA on-line platformou podklady ku kandidatúre ME U18 v 2024, *31.3. doručiť 

on-line formou na WA a EA Ročnú správu SAZ za rok 2020, *1.4. predbežné prihlášky na ME v behu do 

vrchu v Cinfaes/POR, *12.4. záverečné prihlášky na Svetové štafety v Silesii, *15.4. (ak sú) predložiť na WA 

návrhy na zmeny pravidiel WA, *29.4. predbežné prihlášky na ME U18 v Rieti, *30.4. predložiť na EA on-

line platformou podklady ku kandidatúre na EA Kongres 2023.   V predloženej prílohe sú uvedené ďalšie 

záväzné termíny EA a WA.    

   

K bodu č. 13 

VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie Stanov SAZ predložený p. Filom. V súlade s novelizáciou 

Zákona o športe, s účinnosťou od 1.1.2021 je potrebné do 30.6.2021 zosúladiť  Stanovy SAZ a schváliť 

Smernicu o verejnom obstarávaní. 

p. Gubrický – vzhľadom na pripravovanú novelu zákona o Verejnom obstarávaní, ktorá má byť schválená, 

navrhuje ešte počkať na schválené znenie. SAZ zatiaľ postupuje v súlade s platnými zákonmi.    

 

U VII/5 VV SAZ potvrdzuje schválenie Smernice SAZ 3/2021 Hosťovací poriadok SAZ, predložené p. Filom. 

Bola schválena formou „per rollam“  26.2.2021, nadobudla účinnosť 27.2.2021 a ruší predchádzajúcu 

Smernicu SAZ 11/2019.   

U VIII/5 VV SAZ potvrdzuje schválenie prestupov v jarnom termíne 2021 „per rollam“,  predložené p. 

Filom dňa 9.3.2021. Bolo podaných 29 prestupov, schválených 27, neschválený 1 a neprerokovaný 1.  

 

K bodu č. 14 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického, že ku dňu dnešného zasadnutia VV SAZ neboli  

doručené žiadosti o prijatie nových klubov do SAZ.  

 

K bodu č. 15 

p. Gubrický – informoval absolvovanej videokonferencii spolu s p. Korčokom  medzi SAZ a  EA, ohľadom  

prezentovania aktuálnej činnosti a aktivít SAZ. EA pozitívne hodnotila aktivity a uskutočnené 

podujatia aj napriek pandemickým obmedzeniam. 
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- Informoval o uskutočnenom výberovom konaní na post vedúceho Súťažného oddelenia 

SAZ. Boli prihlásení 3 uchádzači. Výberová komisia rozhodla neprijať žiadneho uchádzača.  

Pozíciu bude dočasne zastávať M.A. Drozda, zamestnanec SAZ (VV SAZ zobral na vedomie).   

p. Korčok – doplnil informáciu o videokonferencii s EA, kde predstavili plány rozvoja, rekonštrukcie 

štadiónov, národného atletického štadióna, organizácie podujatí a kandidatúry podujatí EA   

                 - poukázal na potrebu návratu mládeže k trénovaniu aj súťaženiu, 

  - informoval o návrhoch SAZ na výročne ocenenia a vyznamenania SOŠV: Cena Ondreja Nepelu 
(každoročne sa udeľuje mladému športovcovi alebo kolektívu do 23 rokov, u ktorého sa výrazne 
prejaví športová perspektíva): Emma Zapletalová, Cena Jána Zacharu (každoročne sa udeľuje 
trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou): 
Daniel Pauko, Čestné uznanie SOŠV (za dlhodobú aktivitu v športe): Peter a Štefan Straňovskí, 
Bronzový odznak SOŠV: Libor Charfreitag ml., Róbert Kresťanko, Jozef Hanušovský, Anna 
Kirnová, Cena Matyldy Pálfyovej (každoročne sa udeľuje ženám za ich športové výsledky, aktivitu 
v športe a v olympijskom hnutí): Naďa Bendová, Medaila SOŠV: Ján Záhončík, Jozef Kucej, 
Plaketa SOŠV (vyznamenanie osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k 
rozvoju olympizmu a športu) a Čestné uznanie SOŠV (za dlhodobú aktivitu v športe):  
Roman Benčík, Ladislav Potočný, Vladimír Handl, Vladislav Vovčko, Alexander Beskrovnyj, Kamil 
Nosian, Kazimír Hunčík, Ladislav Petrovič, Štefan Mereš. O oceneniach rozhodne VV SOŠV. 

p. Pupiš – predložil návrh finančnej podpory pretekárov a trénerov, ktorý nie sú v systéme (M. Morvay, M. 

Weigertová, K. Adlerová, R. Ivan)   

p. Illéš – vzhľadom na nemožnosť účasti na atletických pretekoch a následné  prerozdelenie 15% 

z rozpočtu SAZ na mládež, na základe návrhu KM SAZ navrhuje 2 možnosti prerozdelenia 

zvyšných 7,5% na kluby pre rok 2021: 1. podľa roku 2020 – podľa aktívnych pretekárov (3 

štarty pretekára v roku 2020 (1.10.2019 do 30.9.2020),  2. počkať ako sa bude vyvíjať sezóna 

2021. Pokiaľ by sa rozbehla bez obmedzení rozdeliť podľa aktívnych od 1.10.2020 do 30.9.2021   

                   Horeuvedené bude podliehať schváleniu VV SAZ. 

p. Asványi – informoval o rokovaní  štatutárov SAZ s organizátormi behu Devin – Bratislava a zástupcom 

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

- informoval o rokovaní štatutárov SAZ so zástupcami RTVS ohľadom vysielania atletiky 

z vrcholných podujatí – šampionátov aj domácich podujatí 

                  - predložil návrh Štatútu komisie horských behov, potreba koordinácie v tejto problematike,  

                    niektorí žiadatelia sú len organizátori podujatí bez členskej základne, podmienkou nominácie  

                    bude členstvo v SAZ  

                  -uverejňovanie aktualít bežeckého hnutia na beháme.sk  

p. Kirnová – doplnila informáciu k ultrabehom a behom do vrchu ako fungovalo v minulosti 

                   - informovala o podpise zmluvy k projektu Erasmus „Athletics 4 Health“ medzi  koordinátorom 

                    celého medzinárodného projektu: Poľským atletickým zväzom a SAZ 

p. Hanusová – vyslovila poľutovanie nad neférovými príspevkami na sociálnych sieťach voči SAZ a p.  
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                          Bogdányimu 

- apelovala aby pri rekonštrukcii štadióna v Košiciach bolo zabezpečené aj zachovanie 

tribúny, parkovacích miest             

p. Mittermayer – informoval o príprave brožúry Atletické súťaže 2021  

                                             

 U IX/5 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok na prípravu nezaradeným atlétom, trénerom v systéme (M. 

Morvay, M. Weigertová, K. Adlerová a R. Ivan) 

 

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 14. apríla 2021.  

 

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

 

 


