Zápisnica zo 6. zasadnutia Výkonného výboru SAZ 21.4.2021 - videokonferencia
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Mittermayer, Kirnová, Filo, Illéš, Hanusová, Tóth, Malík,
Gubrický, Mračnová, Gigac, Blašková.
Ospravedlnený: p. Kollárovič
Šieste rokovanie VV SAZ opäť formou videokonferencie otvoril prezident SAZ p. Korčok a vyslovil nádej, že
už májové rokovanie VV sa uskutoční s osobnou účasťou členov. Zároveň zagratuloval novozvoleným
predsedom na Valných zhromaždeniach OAZ: AZB p. Blaškovej a SsAZ p. Gigacovi a poprial im veľa
úspechov na tomto poste.
Program
1. Kontrola úloh – p. Kirnová
2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, predloženie hospodárenia a DP SAZ a Slovenská atletika s.r.o za rok
2020 – p. Gubrický
3. Informácia o príprave reprezentantov a plán reprezentačných štartov - p. Pupiš
4. Zámer čerpania finančných prostriedkov sekcií na rok 2021 – p. Pupiš
5. Aktuálny vývoj a vplyv na Termínovú listinu SAZ 2021 – p. Mittermayer
6. Informácia o situácii v mládežníckej atletike a DA, aktualizácia kritérií ÚTM na rok 2021
7. Informácia o stave príprav M SR (10 000 m)a významných podujatí – P-T-S 2021, EYOF 2022 – pp.
Korčok, Asványi, Mittermayer
8. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický
9. Informácia o podaní kandidatúry na usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 v Banskej Bystrici
a kandidatúry na usporiadanie Kongresu EA 2023 v Bratislave – p. Korčok
10. Príprava a varianty VZ SAZ, návrh programu VZ SAZ 2021 – pp. Korčok, Gubrický
11. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 – p. Kirnová
12. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo
13. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – p. Gubrický
14. Rôzne
K bodu č. 1 Kontrola úloh
Úlohy splnené.

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

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 5. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.
K bodu č. 2
VV SAZ berie na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ, predložené hospodárenie a DP SAZ
a Slovenská atletika s.r.o za rok 2020, predložené p. Gubrickým.
Hospodárenie SAZ bolo predložené v 2 častiach: hlavnej činnosti a vedľajšej hospodárskej činnosti.
Z hľadiska čerpania rozpočtu SAZ bola braná do úvahy podpísaná zmluvy s MŠVVaŠ SR, ktorá umožňovala
čerpanie pridelených prostriedkov na rok 2020 do 30.3.2021 a povinnosť zaslania tabuľky čerpania do
15.4.2021. Materiály sú spracované a pripravené na kontrolu audítorom.
U I/6 1. VV SAZ schvaľuje predložené hospodárenie a DP za rok 2020 za SAZ a Slovenskú atletiku s.r.o.
a poveruje GS SAZ na podanie daňového priznania a prípravu Výročnej správy na audit.
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
2. VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie PUŠ SAZ 2020.
K bodu č. 3
VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave reprezentantov a plán reprezentačných štartov
predložený p. Pupišom. Najbližšie podujatia, kde plánujú štartovať reprezentanti SAZ: vytrvalci na M SR
na 10 000 m 24.4. v Skalici, M. Lomnický na Challenge vo vrhoch v Eugene, ďalší vrhači na pretekoch
v Košiciach 24.4., ak umožní využitie štadióna vedenie TU v Košiciach. Pripravuje sa sústredenie šprintérov
v Martine pred štartom na Svetových štafetách, ktoré sa uskutočnia 1.-2. mája v Chorzowe a štart výpravy
SAZ na EP vo vrhoch v Splite.
U II/6 VV SAZ potvrdzuje organizačné zabezpečenie a nomináciu (schválenú per rollam 12.4.) na Svetové
štafety, ktoré sa uskutočnia 1.-2.5.2021 v Chorzowe/Silesia/POL v zložení (vrátane cestujúcich
náhradníkov) zmiešaná štafeta 4x400 m: A. Bezeková, D. Ledecká, I. Putalová, E. Zapletalová, Š. Bujna, M.
Kučera, O. Murcko, P. Dömötör, zmiešaná štafeta 2x2x400: D. Ledecká, A. Švecová, M. Marček a P.
Dömötör. Vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – M. Lopúchovský, K. Adlerová, Š. Bielik, R. Ivan, J. Gál, P.
Žňava a fyzioterapeutka – N. Nováková.
U III/6 VV SAZ schvaľuje organizačné zabezpečenie a nomináciu na EP vo vrhoch, ktoré sa uskutočnia 8.9.5.2020 v Splite/CRO v zložení: V. Kaňuchová – hod kladivom, N. Váleková – vrh guľou U23, M. Slezák a J.
Kubinec – hod oštepom, P. Michalec – hod oštepom U 23, A. Baran – vrh guľou U23 a S. Kováč – hod
diskom U 23. Vedúci výpravy – P. Pankúch, tréneri – J. Hanušovský a R. Oravec. Výprava vycestuje
mikrobusmi s odchodom z Bratislava 6.5. ráno.
ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
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K bodu č. 4
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zámere čerpania finančných prostriedkov sekcií na rok 2021
predložené p. Pupišom. Jednotlivé sekcie majú pripravené projekty čerpania, avšak v súčasnej situácii je
problematické vopred stanoviť presné termíny a počty účastníkov. Do úvahy prichádzajú aj krátkodobé
sústredenia, testovacie zrazy, semináre, účasť na súťažiach. Viacero sústredení sa už uskutočnilo, resp. sa
koná (na Kanárskych ostrovoch, chodci v Olomouci, šprintéri pred Svetovými štafetami sústredenie
v Martine). Držitelia limitov sledujú čerpanie po sekciách. V minulosti boli častokrát pridelené financie
nedočerpané.
K bodu č. 5
VV SAZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a vplyve na Termínovú listinu SAZ 2021
predloženú p. Mittermayerom. Najbližšie podujatia sa uskutočnia: 23.4. chodecké v Banskej Bystrici, 24.4.
M SR na 10 000 m v Skalici, obidve podujatia majú schválenie od regionálnych hygienikov, je pravidelná
komunikácia s usporiadateľmi. Otázne je usporiadanie vrhačského mítingu v Košiciach.
V závislosti od pandemických opatrení, v prípade neumožnenia hromadných podujatí s veľkým počtom
účastníkov prichádza do úvahy usporiadanie pretekov po sekciách, buď cez víkend, prípadne aj cez týždeň.
Problematické sa javí usporiadanie 1. kola Atletickej ligy v Košiciach vzhľadom na opatrenia ako aj
ubytovacie obmedzenia pre množstvo účastníkov, ich testovanie, ap. , preto bol prediskutovaný aj postup
v prípade neuskutočnenia návrh jej odklad.
U IV/6 VV SAZ berie na vedomie predložený návrh termínovej listiny 2021, berúc do úvahy aktuálnu
situáciu a obmedzenia s tým, že ak 1. kolo Atletickej ligy v Košiciach sa v plánovanom formáte neuskutoční
bude snaha nahradiť ju náhradnými podujatiami. Po 27.4. sa rozhodne, ktoré podujatia sa uskutočnia.
K bodu č. 6
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o situácii v mládežníckej atletike a DA, aktualizácii kritérií ÚTM na
rok 2021 predložené p. Illéšom. Bolo zakúpených 10 nových sád Detskej atletiky, pripravuje sa ich
prerozdelenie podľa stanovených kritérií (pre jednotlivé OAZ). Na základe pripomienok Ekonomického
oddelenia SAZ boli aktualizované a predložené upravené kritéria ÚTM, v oblasti upresnenia oprávnených
nákladov.
U V/6 VV ZAS schvaľuje predložené aktualizované Kritéria ÚTM na rok 2021. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
K bodu č. 7
VV SAZ berie na vedomie informáciu Informácia o stave príprav M SR (10 000 m) a významných podujatí –
P-T-S 2021, EYOF 2022predložené pp. Korčokom, Asványim a Mittermayerom. M SR v behu na 10 000 m
sa uskutočnia 24.4. v Skalici spoločne s M ČR v súlade s dohodnutou spoluprácou s ČAS, propozície sú
uverejnené na webe SAZ.
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Míting P-T-S 2021 sa uskutoční 2.6.2021, bude mať štatút „strieborného“ mítingu WA, čo prináša značné
nároky na organizáciu podujatia aj rozpočet. V najbližších dňoch sa uskutoční rokovanie so zástupcami xbionics, je plánované aj zasadnutie Organizačného výboru. Toto športové centrum má momentálne štatút
karanténneho centra, čo je potrebné pri usporiadaní P-T-S brať do úvahy.

Bol spracovaný návrh

hlavných disciplín, podpísaná zmluva medzi EA/SAZ, ako aj so spoločnosťou zabezpečujúcou vysielanie do
celého sveta. Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa v rámci podujatia neuskutoční v tomto
roku súťaž oblastných zväzov ani Detskej atletiky.
Prípravy na EYOF 2022 pokračujú na štandardnej úrovni, za SAZ je kooordinátor pp. Gubrický a M. Škarba
je koordinátorom za EYOF BB 2022 n.o. Pripravuje sa menovitý zoznam rozhodcov na skupiny disciplín.
Zatiaľ nebola zodpovedaná otázka ohľadom stanovených disciplín vzhľadom na vekovú kategóriu 15 – 16
ročných (prelína sa kategória starších žiakov a dorastu).
K bodu č. 8
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov predloženú
p. Gubrickým. Aj napriek značným časovým stratám pri realizácii projektu, výpadkom zamestnancov
samospráv, problémov s financovaním, je snahou všetkých zainteresovaných strán pokračovať v realizácii
projektu. Uskutočnili sa viaceré ďalšie stretnutia: v Považskej Bystrici, Čadci a v ďalších mestách. Žilina
pokračuje v aktivitách – črtajú sa ďalšie možnosti podpory, podobne v Moldave nad Bodvou. Naďalej sa
uskutočňujú súťaže na verejné obstarávania. Situácia je priebežne monitorovaná a 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 poďakoval za správu k realizácii projektov, s ktorými je spojené množstvo agendy, a vyslovil
nádej že pri úspešnej realizácii projektu sa to odrazí na zlepšení podmienok pre atletiku a lepšej mape
atletickej infraštruktúry na Slovensku.
K bodu č. 9
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Korčoka o podaní kandidatúry SAZ na usporiadanie ME U18
v 2024 na EA on-line platformou, v stanovenom termíne do 31.3. Koordinátormi kandidatúry podujatia sú
pp. Gubrický, Korčok a M. Škarba. V prípade pridelenia usporiadania bude možné využiť skúsenosti
z usporiadania predchádzajúceho mládežníckeho podujatia EYOF.
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Korčoka o stave príprav podkladov ku kandidatúre usporiadania
EA volebného kongresu v 2023. Termín doručenia podkladov kandidatúry na EA je do 30.4.2021.
O usporiadanie podujatia je veľký záujem vzhľadom na to, že sa jedná o volebný kongres. Ostáva naďalej 5
kandidujúcich krajín: Gruzínsko, Maďarsko, Litva, Slovensko a Srbsko.
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K bodu č. 10
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave a variantoch usporiadania VZ SAZ 2021 predložené pp.
Korčokom a Gubrickým. Predbežne plánovaný termín koncom apríla je vzhľadom na vývoj pandemickej
situácie nereálny. Nový stanovený termín je na 6. júna 2021 v Banskej Bystrici. Predbežný program bol
predložený na marcovom zasadnutí VV SAZ, ostatné materiály budú dopracované a predložené na
schválenie a rozposlanie delegátom. Uskutočnili sa VZ AZB a SsAZ, kde boli zvolení noví predsedovia (AZB
– p. Dominika Blašková, SsAZ – p. Ján Gigac), výkonné výbory týchto OAZ a ich delegáti na VZ SAZ.
K bodu č. 11
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: *28.4. doručiť na EA záverečné
prihlášky na EP vo vrchoch v Splite *30.4. predložiť na EA on-line platformou podklady ku kandidatúre na
EA Kongres 2023, *6.5. doručiť na EA záverečné prihlášky na ME družstiev v chôdzi v Poděbradoch,
*19.5.doručiť na WA predbežné prihlášky na MSJ Nairobi, *26.5. Záverečné prihlášky na EP v behu na
10 000 m v Birminghame. Pozn.: ME v behu do vrchu plánované na 3.7. v Cinfaes/POR sú zrušené.
V predloženej prílohe sú uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.
K bodu č. 12
VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie Smernice SAZ 9/2019 Prestupový poriadok SAZ a návrh
novelizácie Stanov SAZ predložený p. Filom. Účastníci VV SAZ sa vyjadrovali k niektorým odsekom
smernice, čl. 20 - výchovné, vekové kategórie, otázka výchovného u pretekárov, ktorí sa zúčastnili OH, MS,
ME, aby do budúcnosti nedochádzalo k sporným bodom.
Úpravy v Stanovách SAZ sú v súlade so Zákonom o športe, činnosť niektorých komisií SAZ tak prechádza
na komisiu pri MŠ VVaŠ SR. Stanovy budú predložené na schválenie VZ SAZ.
U VI/6 VV SAZ po zakomponovaní pripomienok schvaľuje Smernicu SAZ 4/2021 Prestupový poriadok SAZ.
Schválená smernica nadobúda účinnosť 22.4.2021 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ 9/2019
Prestupový poriadok SAZ. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
U VII/6 VV SAZ po zakomponovaní pripomienok schvaľuje úpravu Stanov SAZ, ktoré budú predložené na
schválenie VZ SAZ 2021. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
K bodu č. 13
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach o prijatie klubov do SAZ:
O.z. F.R.E.S.H. Zvolen (FREZV), :O.z. ŠK Život v pohybe Zemianske Kostľany (SKZVP), O.z. Obyčajný človek
Hontianske Nemce (zatiaľ nespĺňa podmienky, potrebne doplniť stanovy tohto o.z.).
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U VIII/6 VV SAZ schvaľuje prijatie nových členov do SAZ: O.z. F.R.E.S.H. Zvolen (FREZV) a O.z. ŠK Život
v pohybe Zemianske Kostľany (SKZVP). ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
K bodu č. 14
p. Korčok – informoval o knižnom vydaní Topografie atletiky na Slovensku od p. Drenku a vyslovil
poďakovanie všetkým, čo prispeli k jej vydaniu (pp. Šimo, Hazucha, Machajdík, Mračnová
a ďalší)
- informoval o návrhu na výročné ocenení pre p. Drenku, ocenenie SOŠV prof. Černušáka za
osobitný prínos v športe
- informoval o zviazaní 4 ročníkov časopisu Slovenskej Atletiky
p. Filo – informoval o elektronickom schvaľovaní hosťovania pretekárov v SAZ pre rok 2021, po schválení
požiadavka na doplnenie dvoch oneskorených s predložením faktov, termínov
- informoval o podaní podnetu na Arbitrážnu radu SAZ od zástupcov STU ohľadom hosťovaní
p. Pupiš – informoval o pripravovanom návrhu nominácie na ME družstiev v chôdzi 16.5.2021/Poděbrady,
doručí členom VV SAZ k elektronickému hlasovaniu
p. Illéš – informoval o stretnutí krajských koordinátorov súťaží pre najbližšie obdobie ako aj o plánovanom
stretnutí predsedov OAZ činnosti pre rok 2022
- informoval o distribúcii športovej obuvi a stopiek jednotlivým sekciám a oblečenia pre
kandidátov EYOF
- informoval o problémoch s využívaním štadiónov pre podujatia OAZ
p. Gubrický – informoval o zakúpených personalizovaných medailách na náklady SAZ pre jednotlivé OAZ
- informoval o objednávke do hotela FIS na rezerváciu sústredenia reprezentácie 17.-23.10.
p. Asványi – informoval o pokračujúcich rokovaniach štatutárov SAZ s organizátormi behu Devin –
Bratislava, STARZom a zástupcom mesta Bratislava p. Križanom ohľadom usporiadania a 100.
výročia D-B, vyslovil uznanie za hodnotný publikovaný článok spracovaný p. Šimom
- informoval o návrhu bežeckého pohára a behoch do vrchu spracovaného p. Bakytom
- zmeny usporiadateľov M SR v polmaratóne a maratóne
p. Hanusová – informovala o plánovanom senáte VsAZ na 1.5. formou on-line
pp. Gigac, Blašková – informovali o uskutočnenom VZ AZB a SsAZ, zložení novozvoleného VV OAZ, budú sa
snažiť zlepšiť doterajšiu situáciu a prácu vo svojom OAZ
U IX/6 VV SAZ schvaľuje doplnený zoznam hosťovania v SAZ na rok 2021. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.
Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 12. mája 2021.
Zapísala: p. Kirnová

Overili: pp. Korčok, Gubrický
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