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Zápisnica  zo  7. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  12.5.2021 v  B r a t i s l a v e 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Mittermayer, Kirnová,  Malík, Illéš, Kollárovič, Blašková, Gigac, 

                      Gubrický, Filo – on line.  

Ospravedlnení: pp. Hanusová, Mračnová, Tóth                                       

 

 Program  

1. Kontrola úloh – p. Kirnová  

2. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ, predloženie Výročnej správy SAZ  za rok 2020 – p. Gubrický 

3. Vyhodnotenie M SR+ČR na 10 000 m – pp. Pupiš, Mittermayer 

4. Informácia o aktuálnom vývoji situácie na Slovensku a vplyv na Termínovú listinu SAZ 2021 

      – p. Mittermayer   

5. Informácia o príprave a technickom zabezpečení letnej atletickej sezóny - p. Mittermayer     

6. Informácia o plánovaných medzinárodných a reprezentačných výjazdoch -  pp. Illéš, Pupiš   

7. Informácia o príprave významných podujatí – P-T-S 2021, EYOF 2022 –  pp. Korčok, Asványi,  

    Gubrický 

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

9. Informácia o príprave a konaní VZ SAZ, návrh programu a materiálov VZ SAZ 2021 – pp. Korčok,  

    Gubrický  

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

11. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

13. Rôzne  

 

Na úvod siedmeho rokovanie VV SAZ, tentoraz formou osobnej účasti, všetkých privítal p. Korčok. 

Osobitne privítal hosťa p. Karola Kučeru – Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.  

Karol Kučera vo svojom príhovore zdôraznil, že je to to pre neho prvá skúsenosť, čo sa ako splnomocnenec 

vlády zúčastňuje na zasadnutí Výkonného výboru niektorého zo športových zväzov a že je rád, že je to 

práve atletika, na ktorú má mnoho pozitívnych ohlasov. Pripomenul svoju spoluprácu a čulé kontakty 

s niektorými členmi VV SAZ. Zároveň prezentoval viacero pripravovaných projektov a plánov zameraných 

na podporu športu na školách, športových zväzov a významných podujatí. 

Následne odpovedal na viacero otázok členov VV SAZ zameraných na aktuálne problémy a otázky podpory 

športu zo strany štátu. 
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K bodu č. 1 Kontrola úloh  

Úlohy splnené.                     

                                                                                                                            

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 6. zasadnutia VV SAZ s pripomienkou p. Mittermayera doplniť do zápisnice: 

„VV SAZ schvaľuje úpravu Súťažného poriadku SAZ 2021 o doplnenie predsunutej disciplíny pre 1. kolo AL  

SAZ na chodeckých pretekoch v chôdzi BB dráha 2021  23.4. v Banskej Bystrici - chôdza mužov a žien na  

5000 m a doplniť do Súťažného poriadku v chôdzi žien alternujúcu disciplínu 5000m/3000m.“      

 

K bodu č. 2 

VV SAZ berie na vedomie Informáciu o čerpaní rozpočtu SAZ a predloženie Výročnej správy  za rok 2020, 

predložené  p. Gubrickým. 

Čerpanie rozpočtu je v súlade so schváleným členením výdavkov SAZ na rok 2021.  V tabuľke čerpania sú 

už priradené čerpania na jednotlivé sekcie a rozpočtové položky. V niektorých položkách nastalo šetrenie 

z dôvodu neuskutočnenia podujatí (ME U18 v Rieti). Očakávané dodatočné navýšenie dotácií z MŠVVaŠ    

podľa posledných informácií nemožno očakávať, preto bude v druhej polovici roka potrebné prijať úpravy 

rozpočtu (na základe vývoja situácie s pandémiou) tak, aby bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie 

SAZ.   

Predložená výročná správa SAZ za rok 2020 je spracovaná v súlade s platnými predpismi a obsahuje všetky 

údaje ktoré určuje Zákon o športe. Po schválení je pripravená na kontrolu audítorom a následne na 

prerokovanie na VZ SAZ.  

p. Asványi – kvitoval, že rozpočet bol dôkladne spracovávaný po celý rok. 

 

U I/7  1. VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 11.5.2021. 

2. VV SAZ schvaľuje  predloženú Výročnú správu SAZ za rok 2020 a poveruje GS SAZ  na zadanie Výročnej 

správy na audit oprávnenému audítorovi.  ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 3 

VV SAZ berie na vedomie vyhodnotenie M SR+ČR 24.4.2021 na 10 000 m predložené pp. Pupišom 

a Mittermayerom. Usporiadanie podujatia bolo pridelené Športovému klubu ŠK Skalica a bolo po 

organizačnej stránke pripravené na dôstojnej úrovni s dodržaním hygienických protipandemických 

opatrení aj s možnosťou antigénového testovania pred podujatím. Usporiadanie M SR spolu s M ČR bolo 

hodnotené pozitívne, jedným z cieľov bolo „potiahnuť“ slovenských pretekárov. Titul majstra Slovenska 

obhájil T. Sahajda pred J. Bubeníkom a M. Hladíkom. V kategórii žien si vybojovala titul M. Bičanová pred 

L. Pelikánovou a R. Gajdošovou. V juniorskej kategórii zvíťazili M. Staník a E. Klepková. Počet štartujúcich: 

muži 42 SR/plus 20 ČR, ženy 11/9, juniori 10/8, juniorky 3/3.  Celkové hodnotenie po výkonnostnej 
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stránke: absentuje širšia špička vyrovnaných bežcov a v mládežníckych kategóriách sa relatívne často 

vyskytujú zdravotné problémy.    

 

K bodu č. 4 a 5 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji situácie na Slovensku, jej vplyve na Termínovú 

listinu SAZ 2021 a o príprave a technickom zabezpečení letnej atletickej sezóny predloženú p. 

Mittermayerom.  Najbližšie podujatia – 1. kolo AL sa uskutoční 15.5. v Košiciach, 22.5. Bežecký míting 

v Novom Meste n. Váhom a Medzinárodný chodecký míting a MSR na 10 km v chôdzi v Borskom Mikuláši, 

22.-23.5. M SR vo viacbojoch v Martine. Bude potrebné usporiadať ďalšie podujatia na štadióne po línii 

OAZ, aby mali možnosť štartu a  bol zabezpečený výber pretekárov na MSR dorastu, juniorov a dospelých. 

ŠTK a pracovník SAZ zodpovedný za súťaže je  v kontakte s usporiadateľmi najbližších podujatí, vrátane 

usporiadateľov Atletickej ligy 5.6. v Trnave a 13.6. v Košiciach. Podujatia sú po technickej stránke 

zabezpečené. Je uverejnené výberové konanie na poskytnutie služieb elektrickej časomiery. Usporiadanie 

ďalších plánovaných podujatí od polovice  júna bude závisieť od aktuálnych nariadených opatrení.    

 

p. Mittermayer navrhol chôdzu na 5 km mužov a žien plánovanú v programe 5.6. v Trnave preložiť na 

Medzinárodný chodecký míting, ktorý sa uskutoční 5.6. v Hlohovci.  

p. Illéš – informoval o zrušení dorasteneckých medzi-oblastných stretnutí, uvažuje sa o ich usporiadaní 

v jesennom období.  

U II/7 VV SAZ schvaľuje úpravu Súťažného poriadku SAZ 2021 – presun chôdze na 5 km mužov a žien 

z Trnavy na 5.6. v Hlohovci. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

   

K bodu č. 6 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plánovaných medzinárodných a reprezentačných výjazdoch 

predloženú  pp. Illéšom a Pupišom.   

U III/7 VV SAZ potvrdzuje organizačné zabezpečenie a nomináciu (schválené per rollam 27.4.) na ME 

družstiev v chôdzi 16.5. v Poděbradoch: vedúci výpravy – R. Benčík, tréneri: M. Spišiak a J. Pavelka, 20 km 

muži – M. Úradník,  D. Černý, D. Kováč, L. Kubiš, 20 km ženy – M. Katerinka Czaková, H. Burzalová, E. 

Hačundová, K. Žárska, 10 km juniorky – S. Hakulinová a A. Ragasová. Pozn.: Niekoľko dní pred podujatím 

nahlásili zo zdravotných dôvodov neúčasť L. Kubiš a K. Žárska, a tak bol nahlásený konečné počet oficiálnej 

výpravy na 3 oficiálov a 8 chodcov.    

Plánované Medzištátne stretnutie U20 Slovinci odkladajú na rok 2022. Reprezentanti SAZ sú prihlásení na 

viacero medzinárodných mítingov: 19.5. Zlatá tretra v Ostrave, 22.-23.5. Budapest Open. Ďalšie významné  

podujatie EA – ME družstiev mužov a žien 2. ligy sa uskutoční 19.-20.6. v Starej Zagore/BUL, ME23 8.-11.7. 

v Bergene/NOR, ME U20 15.-18.7. v Talline. 
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p. Kirnová – po zasadnutí Rady EA 7.-9.5. informovala, že usporiadateľské mesto ME U23 Bergen listom 

avizovalo  možnosť neuskutočnenia podujatia v plánovanom termíne z dôvodu proti-pandemických 

obmedzení a prísnych nariadení Nórskej vlády, o čom bude definitívne rozhodnuté v najbližšom období 1-

2 týždňov.    

 

VV SAZ zobral na vedomie stručné vyhodnotenie M. Pupiša účasti výpravy SAZ na:  

*Svetových štafetách v Chorzowe/POL, kde sme mali zastúpenie v zmiešanej štafete 4x400 m (štartovali 

O. Murcko – I. Putalová – E. Zapletalová – Š. Bujna, z 21 krajín sa umiestnili na 14. mieste výkonom 

v novom slovenskom rekorde 3:19,66) a 2x2x400 m (štartovali D. Ledecká a P. Dömötör, skončili zo 6 

krajín na 6. mieste v základnom rekorde SR 3:54,01). Výprave sa na podujatí nepodarilo splniť stanovený 

cieľ – postup v zmiešanej štafete 4x400 m na MS 2022 ani na OH 2021 (budú sa ešte pokúšať na 

niektorom z najbližších podujatí, vrátane P-T-S). 

*EP vo vrhoch 8.-8.5. v Splite/CRO, kde podali viacerí slovenskí reprezentanti vynikajúce výkony.  

V hode oštepom mužov - J. Kubinec 78,47 výrazný osobný rekord, z 31 štartujúcich na 7. mieste, M. Slezák 

74,26 m, P. Michalec 72,15 v kategórii  U23 z 18 štartujúcich na 7. mieste v osobnom rekorde, splnený 

limit na ME U23, v hode diskom S. Kováč 54,77 z 15 štartujúcich na 7. mieste v osobnom rekorde 

a splnený limit na ME U23, vo vrhu guľou A.  Baran 17,47 osobný rekord,  na 7. mieste z 13 -členného 

štartového poľa.     

p. Asványi – predniesol pripomienky k počtu pretekárov vo výprave na Svetové štafety, o nominácii by  

                      nemali rozhodovať osobní tréneri, ale výkonnostné ukazovatele atlétov  

p. Gigac – navrhol aby v rámci M SR vo viacbojoch v Martine bola vložená disciplína v hode oštepom 

   

K bodu č. 7 

VV SAZ berie na vedomie informáciu o pokračujúcej  príprave významných podujatí – P-T-S 2021 a EYOF 

2022 predložené  pp. Korčokom, Asványim a Gubrickým.   

Míting P-T-S 2021 sa uskutoční v plánovanom termíne 2.6.2021 a so štatútom  „strieborného“ mítingu 

WA. Pokračujú dôležité stretnutia a rokovania so zástupcami x-bionics ako aj s potencionálnymi 

sponzormi. Uskutočňujú sa on-line pracovné stretnutia Organizačného výboru. Toto športové centrum má 

naďalej štatút karanténneho centra,  na čo je potrebné pri usporiadaní P-T-S pamätať.   Je možná 

aktualizácia zaradených disciplín so zameraním dať šancu účasti slovenským pretekárom. Aj napriek 

platným protipandemickým opatreniam bude snaha zabezpečiť ohraničený počet divákov.   

p. Asványi informoval o  plánovanom stretnutí so županom VÚC Bratislava a so zástupcami Slovnaftu 

v záujme podpory podujatia. 

P. Korčok informoval o pokračujúcich prípravách na EYOF 2022, ktoré pokračujú na štandardnej úrovni, 

o stretnutí s investorom a zhotoviteľom projektu Národného atletického štadióna za účelom doplnenia 

technických požiadaviek. Zúčastnené strany dospeli k záveru, že štadión bude spĺňať stanovené kritéria na 
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usporiadanie mládežníckych podujatí EA. Pracuje sa na detailoch k stretnutiu s delegátmi EA aby boli 

v súlade s potrebami atletiky.  

p. Asványi – zdôraznil, aby štadión bol pomenovaný ako národný, nakoľko to je najvýznamnejšia 

rekonštrukcia v Banskej Bystrici 

p. Gubrický – pripomenul, že 4.-6.9. sa uskutoční obhliadka miesta podujatia kandidatúry ME U18 v 2024  

v Banskej Bystrici.  V porovnaní s rozpočtami usporiadateľov podobných podujatí v Györi, plánovanom ME 

U18 v 2022 v Jeruzaleme,  kde je vysoká garancia finančnej podpory štátu, je situácia štátnej podpory na 

Slovensku zatiaľ nie garantovaná.         

     

K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie aktuálnu podrobnú informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú   p. Gubrickým. Snahou všetkých zainteresovaných strán je pokračovať 

v realizáciách projektov, uskutočňujú sa pracovné stretnutia a pravidelná komunikácia a situácia je 

priebežne monitorovaná. U viacerých realizátorov pokročili v  súťaži na verejné obstarávania, niektorí 

avizujú zvýšené náklady na realizáciu projektu. Zástupcovia SAZ naďalej vyvíjajú aktivity,  aby sa schválil 

posun čerpania pridelených financií do roku 2022, ako bola podaná žiadosť na MF SR a postúpená na 

MŠVVaŠ SR.  

p. Korčok poďakoval za správu k realizácii projektov a pripomenul, aby sa pamätalo na stanovenie 

podmienky usporiadať na rekonštruovaných štadiónoch atletické podujatia.  

p. Asványi  informoval o zámeroch ďalšej rekonštrukcie na štadióne STU Bratislava.        

  

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave a konaní  VZ SAZ, návrh programu a materiálov VZ SAZ 

2021 predložené  pp. Korčokom a Gubrickým. Termín VZ SAZ je stanovený na 6. júna 2021 v Banskej 

Bystrici. Predbežný program a všetky materiály boli predložené na VV SAZ boli predložené na schválenie 

a následné zverejnenie na webe SAZ.   

U IV/7 VV  SAZ schvaľuje predložené materiály na VZ SAZ 2021. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

 

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:  *6.5. doručiť na EA záverečné 

prihlášky na ME družstiev v chôdzi v Poděbradoch (splnené, chýbajú výsledky RT-PCR testov členov 

výpravy), *19.5.doručiť na WA predbežné prihlášky na MSJ v Nairobi, *26.5. Záverečné prihlášky na EP 

v behu na 10 000 m v Birminghame, *11.6. doručiť na EA záverečné prihlášky na ME družstiev 2. ligy 

v Starej Zagore/BUL, *28.6. doručiť na EA predbežné prihlášky na ME U23.    

V predloženej prílohe sú uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    
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K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie Smernice SAZ 2/2021 Organizačný poriadok SAZ a návrh 

Smernice SAZ 6/2021 Štatút Komisie horských behov SAZ predložený p. Filom.         

   

U V/7 VV SAZ schvaľuje:  

*Smernicu SAZ 5/2021 Organizačný poriadok SAZ, ktorá nadobúda účinnosť dňa 13.5.2021 a ruší 

predchádzajúcu Smernicu SAZ 2/2021 a 

*Smernicu SAZ 6/2021 Štatút komisie horských behov SAZ, ktorá nadobúda účinnosť dňa 13.5.2021.  

ZA schválenie horeuvedených smerníc hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 12 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického – ku dňu zasadnutiu VV SAZ neboli doručené žiadne 

nové žiadosti  o prijatie klubov do SAZ.  

 

K bodu č. 13 

p. Kollárovič – poďakoval za pridelené doskočisko pre skok do výšky do Bardejova 

p. Blašková – žiadala informáciu k možnosti využívania prideleného doskočiska štadiónu na Lafranconi pre 

všetky kluby AZB 

p. Gigac – poďakoval za podporu na dobudovanie štadióna v Martine a pridelenie atletického vybavenia  

                - požiadal aby KM SAZ predložila návrh prerozdelenia 2. polovice 15% účelových financií pre 

mládež v roku 2021 

p. Asványi – informoval o možnosti zapožičania doskočiska z haly Elán v skoku o žrdi na štadión v Šamoríne      

p. Filo – informoval o plánovanom školení rozhodcov 15.5. v Martine 

p. Mittermayer – informoval o cenových ponukách technického zabezpečenia a  poskytnutia časomiery od 

firmy KRYL a HRDO, zvážiť ponuky berúc do úvahy cenu a kvalitu služieb  

p.Gubrický – poukázal na značné cenové rozdiely v predložených cenových ponukách na zabezpečenie 

časomiery a podotkol, že dodávateľ ktorý je platca DPH je vo väčšine prípadov v celkovej cene 

lacnejší ako dodávateľ ktorý nie je platca DPH. Považuje to za nonsens. 

 - vyzval oblastné atletické zväzy na predloženie návrhov na nákup investičného materiálu pre 

rok 2021  

p. Illéš – informoval o plánovaných mítingoch 22.5. pre bežecké disciplíny v Novom Meste nad Váhom 

p. Pupiš – informoval o Štábe SOŠV k OH 13.5. – možnosť vakcinácie výpravy na OH     

p. Korčok – informoval o žiadosti p. Gavenčiaka - úhrady cestovných náhrad na preteky jeho zverenky 

v kategórii dorastu     



 
 
 

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 

p. Kirnová – informovala o programe rokovania zasadnutia Rady EA 7.-9.5. v Lausanne,, ktoré sa po 18 

mesiacoch  konalo za osobnej účasti jej členov. Boli odprezentované a schválené miesta 

usporiadania podujatí EA v roku 2023: ME družstiev Super liga v Madride, ME U23 Espoo 

Helsinki a ME U20 v Cluj – Napoca/ROM. Na záver zasadnutia bolo (po súhlasnom stanovisku 

Španielskeho atletického zväzu, berúc do úvahy všetky aspekty zmeny) prideliť v rámci 

Európskych hier 2023 v Silesii prideliť usporiadanie ME družstiev mužov a žien Super ligy a 1. 

ligy Silesii a 2. a 3. ligy Bydgošti.  

                    Na programe zasadnutia boli okrem iného predložené správy o aktivitách prezidenta EA, 

jednotlivých komisií EA, prerokované návrhy zmeny Stanov EA, programu a procedurálneho 

postupu na nadchádzajúcom Kongrese EA 14.-16.10. 2021, problematika implementácie DNA 

projektu, Digitálna stratégia, Riadenie v členských zväzoch EA, Etický kódex a povinnosť 

dodržiavania Zdravotníckeho Covid protokolu na podujatiach EA, propagácia vzdelávacieho 

projektu I Run Clean,  projekty Erasmus, apel na členské zväzy predchádzať šikane, dbať na 

trvalú udržateľnosť a „zelené“ projekty.       

 

Termín nasledujúceho zasadnutie VV SAZ sa určí dodatočne.  

 

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




