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Zápisnica  z 10. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  25.8.2021 v Bratislave 

 

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

                      Malík, Gubrický, Blašková, Gigac 

Ospravedlnená: p. Mračnová                                       

 

Na úvod desiateho  zasadnutia VV SAZ, ktoré sa koná po prvý krát v (staro) nových priestoroch SAZ na 

Junáckej ul., privítal  všetkých prítomných p. Korčok.  

     

 Program: 

1. Kontrola úloh – p. Kirnová   

2. Informácia o čerpaní rozpočtu a o hospodárení  SAZ – p. Gubrický 

3. Vyhodnotenie OH Tokio 2020, ME U23 a ME U20 Tallin, MSJ Nairobi   – pp. Pupiš, Illéš  

4. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia M SR dospelých a príprava 4.kola ligy + finále ligy  

    a jesenných M SR na dráhe  – p. Mittermayer 

5. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity odmeňovania a na základe  

    výsledkov dosiahnutých v roku 2021 – p. Pupiš 

6. Informácia o príprave reprezentačného sústredenia Štrbské pleso – pp. Pupiš, Gubrický  

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

8. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 2021 – pp. Korčok,  Gubrický      

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

10. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

12. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

 - splnené,            

U II/8 – uznesenie  spracovať predložené požiadavky investičného a neinvestičného charakteru a predložiť 

návrh na prerozdelenie, vrátane zadefinovania výšky pridelenej sumy je samostatným bodom programu.       

                                                                                                                       

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 9. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.     

 

K bodu č. 2    

VV SAZ zobral na vedomie čerpanie rozpočtu SAZ k 24.8.2021 predložené p. Gubrickým.  
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p. Gubrický informoval o kontrole NKÚ na, ktorá bude trvať predbežne do konca októbra 2021 so 

zameraním kontroly na obdobie rokov 2018 – 2020 na všetky oblasti činnosti SAZ a účelové čerpanie 

dotácii.   

p. Malík doplnil informácie ku kontrole NKÚ, ktorá vyžaduje detailné vysvetlenia  k čerpaniu po 

jednotlivých položkách, súlad smerníc a vykonávajúcich predpisov.   Z hľadiska čerpania rozpočtu SAZ 

v roku 2021 opätovne poukázal na vysoké nevyčerpané čiastky pridelených účelových dotácii (niektorí 

reprezentanti TOP tímu zatiaľ vôbec nečerpali pridelené financie), z čoho môže vzniknúť problém pri 

vyúčtovaniach v závere roka.        

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie OH Tokio 2020, ME U23 predložené p. Pupišom a vyhodnotenie 

ME U20 Tallin, MSJ Nairobi   predložené  p. Illéšom.  

OH 23.7.-8.8.2021 Tokio: štartovalo 9 atlétov, cieľom bolo finálové umiestnenie, čo sa nepodarilo. 

Najlepšie umiestnenie dosiahol obhajca olympijského zlata z Ria v chôdzi na 50 km Matej Tóth - 14. 

miesto z 59 štartujúcich. Emma Zapletalová na 400 m prek. 15./ z 39,   Marcel Lomnický v hode kladivom 

24./ z 31, Gabriela Gajanová v behu na 800 m 25./zo 46, Martina Hrašnová v hode kladivom 25./31, 

Miroslav Úradník v chôdzi na 20 km   41./57.,  Michal Morvay v chôdzi na 50 km  41./59, Ján Volko 

v behu na 200 m 42./49  a v behu na 100 m 46./78 a Mária Katerinka Czaková v chôdzi na 20 km 45./58.  

Z hodnotenia ústredného trénera aj osobných trénerov vyplynulo, že pretekári reprezentovali na OH so 

cťou, avšak zatiaľ sa nepodarilo vysporiadať sa s generačnou výmenou. E. Zapletalová mala vrchol sezóny 

na ME U23 a aj na OH ukázala veľký potenciál do budúcnosti, podobne ako G. Gajanová .   

p. Pupiš vzhľadom k nenaplneniu stanovených cieľov na OH požiadal VV SAZ z pozície ústredného trénera 

o stanovisko, či má alebo nemá dôveru VV SAZ. 

 

ME U23 8.-11.7.2021 v Talline: štartovalo 18 pretekárov SAZ. Stanovené ciele (zisk medaily a ďalšie 

finálové umiestnenie) boli realistické a podarilo sa ich naplniť zásluhou nadštandardných výkonov  Emmy 

Zapletalovej ziskom zlatej medaily v behu na 400 m prek. v rekorde ME U23 aj slovenského rekordu 

výkonom 54,28  v poli 37 štartujúcich a Mateja Balúcha, ktorý  sa v behu na 400 m prek. prebojoval do 

finále, kde obsadil 7. miesto (v SF osobný rekord 50,59). Hodnotné sú aj ďalšie umiestnenia do 15. miesta: 

G. Gajanová v behu na 800 m  9./27,  O. Murcko v sezónnom maxime 46,65 v behu na 400 m 14./33, P. 

Dömötör v osobnom rekorde v rozbehu 50,70 v behu na 400 m prek. 15./29 , P. Michalec v hode 

oštepom 70,42 15./22, N. Váleková vo vrhu guľou v osobnom rekorde 14,64 15./22,  v chôdzi na 20 km 

14. E. Hačundová 4 1:6.14 a 15. H. Burzalová 1:47:04 (štartovalo 20 chodkýň), 14. miesto z 15. 

štartujúcich v štafete 4x400 m v rekorde SR U23 – 3:45,02 (Strýčková, Gajanová, Predajnianska, Bučičová). 

Za bojovnosť si  zaslúžia pochvalu všetci členovia výpravy.  
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ME U20 15.-18.7.2021 v Talline: štartovalo 20 atlétov SAZ. Z nominovaných pretekárov dosiahli najlepšie 

umiestnenie: Viktória Forster, ktorá štartovala v 3 disciplínach a postúpila do SF v behu na 100 m prek., 

celkovo  12./41 a v behu na 100 m 13./41, v behu na 200 m skončila v rozbehu, celkovo na 23.mieste zo 

41 štartujúcich. Adam Hriň v skoku do diaľky skončil na 13. mieste z 25 štartujúcich, pričom k postupu do 

finále mu chýbal 1 cm.  Líza Hazuchová postúpila do finále a v behu na 3000 aj 5000 m sa umiestnila na 

14. mieste v poli 22/resp. 33 štartujúcich. Na 12. mieste skončili juniori v štafetách 4x400 m (štartovalo 16 

družstiev). Viacerí pretekári nedosiahli výkony, ktorými sa nominovali, avšak niektorí vzhľadom na vek  

budú mať reparátu na MEJ, ME U23 v ďalších rokoch.     

 

ME U23 aj U20 v Talline  boli po organizačnej, technickej aj rozhodcovskej stránke na veľmi dobrej úrovni. 

Poďakovanie patrí usporiadateľom, trénerom, zúčastneným trénerom aj sekretariátu SAZ za 

bezproblémové organizačné a technické zabezpečenie aj napriek  náročným podmienkam 

protipandemických opatrení. Podrobné vyhodnotenia výkonov reprezentantov na vrcholných podujatiach  

sú na webe SAZ.  

 

MSJ 17.-22.7.2021 v Nairobi: bolo nominovaných 5 atlétov SAZ.  Želaním pred odchodom na podujatie bol 

postup do semifinále, prípadne finále.  Najúspešnejšou pretekárkou SAZ na týchto MSJ sa stala Viktória 

Forster, ktorá postúpila v behu na 100 m  do semifinále aj finále, kde skončila na skvelom 6. mieste 

v juniorskom rekorde SR časom  11,54 v štartovom poli 36 pretekárok. Medzi 33 pretekárkami na 100 m 

prek. postúpila z rozbehov do semifinále, následne do finále, kde však zakopla o prekážku, prepadla do 

vedľajšej dráhy, v dôsledku čoho bola diskvalifikovaná. Ďalšie umiestnenia: v chôdzi na 10 000 m  Terézia 

Kurucová 15./34 v osobnom rekorde 51:33,80 a Alžbeta Ragasová 18. časom 52:34,58,  Andrea Švecová 

17./20 v behu na 400 m prek. a Karel Šula vo vrhu guľou 17./20 výkonom 16,90.  

Dvaja z účastníkov budú mať šancu zúročiť svoje skúsenosti po splnení limitov aj na MSJ 2022 v Cali (K. 

Šula, A. Švecová), rovnako  t.č. dorastenka T. Kurucová – aj na ME U18 v 2022 v Jeruzaleme.   

Poďakovanie patrí M. Porubcovi, ktorý bol ako zástupca médií nakoniec dodatočne ubytovaný v hoteli 

s atlétmi a ním spracované videá mali rekordný počet 40 000 vzhliadnutí, vysielanie finálových behov V. 

Forster, jej vyjadrení v celoštátnej televízii, čo prispieva k popularizácii atletiky.     

 

p. Asványi - poukázal na potrebu prehodnotiť základný problém – nedostatok štadiónov, po ich 

vybudovaní sa oživí aj „atletický život“, ďalšie vzdelávanie trénerov, je potrebné zaviesť aj osobné 

výkonnostné ciele atlétov. 

 

p. Hanusová – pripomenula list p. Friča z Akademik TU Košice ohľadom nominácie na ME U20 členov 

štafety 4x400 m, potrebné písomné zdôvodnenie  (p. Illéš telefonický vysvetlil, pošle aj písomne) 
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p. Tóth – tlmočil stanovisko za atlétov: vyslovenie dôvery p. Pupišovi ako ústrednému trénerovi SAZ 

p. Korčok  -  nastolil problematiku princípu uhrádzania nákladov – spoluúčasť pre pretekárov bez  

                      splneného limitu na vrcholné podujatia, v prípade už absolvovaných podujatí ich posudzovať 

jednotlivo – MEJ, ME U23 

                  - vyslovil oficiálne poďakovanie p. Pupišovi za vedenie výpravy SAZ na OH a ME U23 a p.  

                     Gubrickému za vedenie tréningového tábora pred a počas OH Tokio  

 U I/10 VV SAZ hlasoval za vyslovenie dôvery ústrednému trénerovi SAZ p. Pupišovi.  

ZA vyslovenie dôvery hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

U II/10 VV SAZ hlasoval ohľadom  úhrady nákladov – spoluúčasť pre členov štafety a náhradníkov na ME 

U23 a navrhol aby jej členovia boli v tomto prípade  oslobodení od úhrady spoluúčasti. ZA uvedený návrh 

hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 4 

VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia M SR dospelých a prípravy 4.kola 

ligy + finále ligy   a jesenných M SR na dráhe predložené  p. Mittermayerom. 

M SR dospelých sa konalo 26.-27.6. v Trnave, organizačne zabezpečoval na tradične dobrej úrovni AŠK 

Slávia Trnava. 4. kolo Atletickej ligy sa uskutoční 1.9.  v Trnave, pripravené sú propozície, ako aj Finále 

Atletickej ligy 15.9. v Šamoríne, kde je potrebné doladiť drobnosti – hod diskom a vrh guľou na vedľajšej 

ploche. S blížiacimi sa podujatiami vrátane majstrovských bude potrebné sledovať príslušné vyhlášky 

ohľadom Covid opatrení.     

  

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie Návrh rozdelenia finančných prostriedkov v zmysle schválenej Kontinuity 

odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2021 predložený  p. Pupišom. V návrhu je 

odmena klubu v sume:  po 100 € za účasť pretekára na ME U23, MEJ v Talline,  MSJ v Nairobi, odmena 

v sume 200 €  za účasť pretekára na OH Tokio, a odmeny trénerom a trénerom objaviteľom atlétov – 

účastníkom OH Tokio. O forme čerpania, zúčtovania pridelených čiastok, sa rozhodne v súlade s platnou 

legislatívou.      

U III/10 VV SAZ schválil predložený materiál Kontinuity odmeňovania  odmien trénerom/klubom  

pretekárov.  ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 6  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia, ktoré sa uskutoční 17.-23. 

októbra 2021 na Štrbskom plese v hoteli FIS predloženú pp. Pupišom a Gubrickým. Je potrebné stanoviť 

systém výberu reprezentácie do stanoveného počtu, skoordinovať program a aktivity, sledovať vyhlášku 
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ÚVZ ohľadom povinných opatrení pri hromadných podujatiach, stanoviť termín zasadnutia VV SAZ, 

nakoľko pred sústredením sa koná EA Kongres v dňoch 14.-17.10. v Lausanne a v pláne je v jesennom 

termíne aj návšteva pracovníkov EA k obhliadke miesta podujatia EYOF 2002 v Banskej Bystrici.     

K bodu č. 7  

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

predloženú p. Gubrickým. Potešiteľné je, že sa podarilo posunúť ďalej viacero verejných obstarávaní 

a posun dočerpania financií z roku 2021 na rok 2022. Pôvodne sa považovalo za úspech ak sa zrealizuje 15 

projektov rekonštrukcií štadiónov, súčasná situácia nasvedčuje, že by mohlo byť zrealizovaných 20 

projektov. Momentálne sú v procese realizácie súťaže na projekty v Lučenci, Košiciach, otázna ostáva 

rekonštrukcia vo Svite, Malackách a Zvolene. V každom meste je iná východisková situácia. 

p. Korčok vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľajú aktívnym prístupom k realizácii projektov, 

predovšetkým pp. Gubrickému a Asványimu.  

  

K bodu č. 8  

Na VV SAZ bol predložený návrh rozdelenia investičných prostriedkov SAZ pre rok 2021, predložili pp. 

Korčok,  Gubrický. Návrh v celkovej sume do 200 000 € je predložený v súlade s ideou že po dobudovaní 

štadiónov bude potrebné vybaviť štadióny náčiním potrebnými zariadeniami  k jednotlivým disciplínam, 

ako sú doskočiská pre skok do výšky, skok o žrdi a ochranné plachty, stojany pre skok o žrdi, klietky na hod 

kladivom, sety prekážok, ap.     

U IV/10 VV SAZ schvaľuje predložený návrh na obstaranie investičných nákupov pre rok 2021.  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.       

 

K bodu č. 9 

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

predložené  p. Kirnovou. Záväzné termíny od VV SAZ 27.6. k dnešnému dňu boli splnené.   Najbližšie 

záväzné termíny, do:  *25.8. doručiť na EA mená na Webinár pre budúcich lídrov a líderky SAZ., *25.8. 

záverečné prihlášky na Európsky beh na ceste juniorov 3.9. v Oderzo/Taliansko, *12.9. nahlásiť delegátov 

na EA kongres 14.-16.10. v Lausanne, *16.9.  predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 12.12.2021 

v Dubline. V predloženej prílohe sú uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    

  

K bodu č. 10 

Návrhy novelizácie smerníc SAZ neboli predložené. 

p. Filo predložil návrh hosťovania na M SR v polmaratóne  5.9.2021 v Bratislave v súťaži družstiev 2 

pretekárov:  Matúš Ján (člen AK Junior Holíč) a Jenejová Vanda (členka AK Mostáreň Brezno) za družstvo 
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AC Nové Zámky.  Hosťovania boli podané a schválené všetkými dotknutými subjektmi v lehote určenej v 

smernici SAZ Hosťovací poriadok SAZ. 

 

U V/10 VV SAZ schvaľuje hosťovanie na MSR v polmaratóne  5.9.2021 v Bratislave v súťaži družstiev 

pretekárov:  Matúš Ján (člen AK Junior Holíč) a Jenejová Vanda (členka AK Mostáreň Brezno), obidvaja  za 

družstvo AC Nové Zámky.            ZA  uvedený návrh hlasovalo 9 členov VV SAZ. 

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručenej novej žiadosti o prijatie klubu do SAZ:  

Elite Trail & Obstacles Sportteam  Slovakia, o.z. (ETOSS), so sídlom v Jablonove nad Turňou, ktorý spĺňa 

požiadavky prijatie za člena SAZ.  

 

U VI/10 VV SAZ schvaľuje prijatie za člena SAZ klub: Elite Trail & Obstacles Sportteam  Slovakia, o.z. 

(ETOSS). ZA hlasovalo 9 prítomných členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 12 – Rôzne  

 

p. Kirnová – informovala o odklade MS v behu do vrchu a Traile pôvodne plánovaných na 11.-14.11.2021 

v Thajsku (mal sa konať 11.11. aj WMRA Kongres), vzhľadom na neistú Covid situáciu sa 

predbežne odkladajú na február 2022 

                   - informovala o EA obežníku ohľadom udeľovania ocenení EA 2021 

                  - predložila písomné stanovisko ohľadom rozhodnutia EA – limity na ME 2022 (stanovené 

cieľové počty sú známe od r. 2019, následne zasadala Komisia pre súťaže a podujatia a 

v spolupráci so Štatistickou komisiou boli stanovené limity a princípy rankingu. Dodatočne bola 

stanovená doplnená komisia k tejto problematike, ktorá mala zasadať 23.-24.9. ) 

                 - požiadala o rozhodnutie ohľadom účasti v dvoch projektoch EA  pre rok 2021/2022, so 

začiatkom od Septembra : „EA Online Leadership Project“ a „2. generácie EA Women´s 

Leadership Webinar Project“ , od predsedov OAZ a členov VVSAZ vhodné kandidátky 

(podrobnosti v zaslanom obežníku EA 2021/34)  

p. Mittermayer – poukázal na potrebu doplnenia Štruktúry súťaži SAZ o majstrovskú disciplínu 35 

km/35000 m v chôdzi mužov a žien  na schválenie Valným zhromaždením SAZ na jeseň 2021 

                  - predložil návrh predbežnej Termínovej  listiny SAZ 2022 

                  - informoval o pripravovanom výberovom konaní na usporiadanie atletických podujatí 2022  

p. Blašková  – informovala o probléme usporiadania pretekov AZB na štadióne v Bratislave (prenájom 

štadióna v Šamoríne presahuje finančné možnosti AZB)  
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p. Pupiš – kritizoval rozhodnutia EA ohľadom systému kvalifikácie na vrcholné podujatia, oneskorené 

zverejnenie limitov (až 16. augusta) na ME 2022 a ich tvrdosť  

p. Asványi – informoval o realizácii projektu výstavby štadióna v Petržalke  

                   - pripomenul potrebu do konca augusta nahlásiť požiadavky za SAZ k tréningom v hale Elán, či 

bude k dispozícii len pre SAZ alebo aj pre iné športy     

                  - požiadal aby na nadchádzajúcu sezónu boli určení vedúci výpravy na vrcholné podujatia EA, 

WA z radov členov VV SAZ   

p. Korčok – informoval o aktuálnej situácii ku kandidatúre SAZ na usporiadanie ME U18 v 2024. Ani po 

opakovaných rokovaniach so zástupcami MŠVVaŠ SR vlády SR nie je garantovaný finančný 

príspevok na toto podujatie. Do predpokladaného rozpočtu v sume 1,5 milióna € chýba 

v položke príjmov viac ako polovica. Záujmom SAZ aj EA je usporiadať tieto ME U18 v Banskej 

Bystrici. Plánovaná obhliadka miesta podujatia zástupcami EA sa uskutoční v dňoch 6.-8. 

septembra 

                 - navrhol aby SAZ napísal list na EA s výhradou  voči neúmerné prísnym limitom na ME 2022    

                 - informoval o Medzinárodnom fóre na posilnenie postavenia žien v slovenskom športe v dňoch 

20.-21.9., organizátor SOŠV 

                 - vyslovil poďakovanie pp. Bogdányimu a Porubcovi za skvelú prácu a príspevky na webe SAZ 

k vrcholným podujatiam EA, OH pri všetkých výpravách, čo výrazne spopularizovalo atletiku  

                 - informoval o publikácii k storočnici behu Devín – Bratislava od Miroslava Hazuchu, preteky sa 

uskutočnia 24.10.  

                 - informoval o pripravovanom vydaní knihy od pp. Slouku a Vaváka zameranej na atletickú 

prípravu Lucie Klocovej.   

p. Gubrický – predložil žiadosť klubov/usporiadateľov o príspevok na podujatia: JBL JUMP fest 8.-9.9. 

v Košiciach a 3. ročník Acerola Grand Prix 11.9. v Nitre  

                   - vyslovil poďakovanie všetkým, čo sa podieľali na festivale športu v Šamoríne  počas OH Tokio,  

atletika zaznamenala najväčší pozitívny ohlas 

 - informoval o tom, že SOŠV vybral Mateja Tótha na účasť  vo Vzdelávacom programe Športová 

diplomacia v Prahe pre obdobie 2021/2022 

                   - nastolil problematiku ako vyriešiť odmeny za Atletickú ligu 2021 v súlade s platnou legislatívou   

p. Gigac – predstavil projekt Mládežnícka atletika SsAZ  v roku 2022 

p. Illéš – informoval o novom formáte školských súťaží  pre rok 2022 pre základné a stredné školy  

            - informoval o požiadavke SAŠŠ o spolufinancovanie výjazdu pre atlétov vo veku 14-15 rokov na 

septembrové Svetové hry mládeže v Belehrade/Srbsko, sumou cca. 500 € na osobu (20 žiakov 

plus 2 tréneri, čo je 11 000 €). Termín je v kolízii s M SR žiakov, avšak účasť SAZ odporučená od 

KM SAZ – využiť tieto medzinárodné preteky ako prípravu na EYOF 2022, atléti sú vo vekovej 

kategórii kandidátov EYOF 
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           - predložil návrh odmien za vrcholné podujatia v 2021 – mládež, na základe pravidiel ZPM pre 

reprezentantov: E. Zapletalová, V. Forster, M. Baluch a P. Dömötör     

p. Hanusová – požiadala o stanovisko Súťažnú komisiu SAZ ohľadom uskutočnenia/stanovenia termínu 

medzioblastného stretnutia v jesennom termíne 2021  

                  - vyjadrila stanovisko k Women Leadership Webinárom 2. generácie: na základe skúsenosti 

s účasťou na Webinári Women Leadership v roku 2020 považuje účasť v stanovenom rozsahu  

náročný na čas, nemá vhodné kandidátky za VsAZ  

U VII/10 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok na podujatia: JBL Jump Fest 8.-9.9. v Košiciach v sume 1500 

€ z rozpočtu SAZ a 1500,-€ z rozpočtu  skokanskej sekcie a Acerola Grand Prix 11.9. v Nitre  v 

sume do 300 €. Pridelené financie majú byť použité predovšetkým na technické zabezpečenie 

podujatí.   ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ    

U VIII/10  VV SAZ schvaľuje spolufinancovanie SAZ na účasť na Svetových hrách mládeže v Srbsku  v sume 

11 000 € z rozpočtu SAZ: EYOF 2022 (v rozpočte je vyčlenených 25 000 €)  

                    ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ   

U IX/10 VV SAZ schvaľuje  predložený návrh odmien za vrcholné podujatia pre reprezentantov – E. 

Zapletalová, V. Forster, M. Baluch a P. Dömötör na základe pravidiel ZPM  

                   ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

U X/10   VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na Európsky beh na ceste 

3.9.2021 v Oderzo: juniori – Michal Staník, Tomáš Janíček, Jakub Patúc, Ondrej Malek, juniorky 

– Zuzana Michaličková, Eliška Klepková, Lenka Kotianová, vedúci výpravy a tréner – Jozef 

Pelikán, vodič – Zdeněk Simon. Odchod  3.9. o 8,30 od Domu športu, predpokladaný návrat 5.9. 

večer. ZA hlasovalo 9 prítomných členov VV SAZ.  

U XI/10  VV SAZ súhlasí, aby bol napísaný na EA za SAZ list ohľadom prísnych limitov na ME 2022.  

                ZA napísanie listu hlasovalo 8 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania. 

U XII/10 VV SAZ schvaľuje: 

               * prihlásiť do EA Online Leadership Projektu  pp. Dominiku Blaškovú, Jána Doményho,   

               *prihlásiť na Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia žien v slovenskom športe, ktoré sa 

koná 20.-21.9. pri SOŠV p. Kirnovú  

               *pre nezáujem  sa nezapojiť sa do projektu Webinar Women Leadership 2. generácie (September 

2021 - máj 2022).  

U XIII/10 VV SAZ schvaľuje kandidátov na udelenia Ocenení EA v roku 2021:   Coach Award – p. Žňava, 

Women Leadership Award – p. Ľuba Hlaváčková a EA ocenenie na návrh SAZ (usporiadateľ/ 

oficiál) – p. M. Beliansky. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ 

U XIV/10 VV SAZ  podporuje myšlienku zavedenia vyššieho počtu hodín telesnej výchovy na školách. 

Odbornejšie bude tejto téme venovaný priestor na nasledujúcom zasadnutí VV SAZ.      
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Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ sa určí dodatočne.       

 

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


