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Zápisnica  z  9. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  27.6.2021 v Trnave 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Pupiš, Mittermayer, Kirnová, Illéš,  Filo,  Malík, Gubrický, Blašková 

Ospravedlnení: pp. Hanusová, Kollárovič, Tóth, Mračnová, Gigac                                       

 

Na úvod deviateho zasadnutia VV SAZ, ktoré sa koná v druhý  deň M SR mužov a žien v Trnave, privítal  

všetkých prítomných p. Korčok.  

     

 Program: 

1. Správa o konaní Valného zhromaždenia SAZ – p. Korčok 

2. Kontrola úloh – p. Kirnová   

3. Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický 

4. Vyhodnotenie ME družstiev v Starej Zagore   – p. Pupiš 

5. Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia M SR dorastu a 2. + 3.kola ligy – p. Mittermayer 

6. Informácia o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné podujatia – OH, ME U20, 

     ME U23, MSJ + návrh nominácie na OH a ME23 - pp. Pupiš, Illéš     

7. Návrh rozdelenia druhej časti podpory klubom na šport mládeže – p. Illéš  

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

9. Návrh rozdelenia investičných prostriedkov pre rok 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. Zmena sídla SAZ a Slovenská atletika s.r.o. – p- Korčok 

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

14. Rôzne  

15. Obed – 12.00 hod.  

 

K bodu č. 1      

VVSAZ zobral na vedomie správu o konaní Valného zhromaždenia SAZ, ktoré sa uskutočnilo 6.6.2021 

v Banskej Bystrici, predloženú p. Korčokom. Valného zhromaždenia SAZ sa z pozvaných 86 delegátov 

s právom hlasovať zúčastnilo 72 delegátov a bolo uznášaniaschopné. Po organizačnej stránke bolo 

zabezpečené na dobrej úrovni a priebeh bol pokojný. Z VZ SAZ je spracovaný zápis k zverejneniu na web 

SAZ a ak majú predkladatelia správ alebo členovia VV SAZ pripomienky, je potrebné ich doručiť 

najneskoršie do stredy 30.6. aby bol zápis v stanovenom termíne zverejnený.  
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Schválené Stanovy SAZ boli zaslané na MV SR na registráciu, ktoré malo 2 technické pripomienky: „VZ SAZ 

rozhoduje o zrušení a nie o zániku SAZ“ a v Stanovách SAZ je potrebné doplniť adresu sídla, nestačí  len 

mesto. Po doplnení pripomienok budú Stanovy SAZ opätovne zaslané na schválenie MV SR.                    

 

K bodu č. 2  Kontrola úloh                

U II/8 – trvá, VV SAZ ukladá spracovať predložené požiadavky investičného a neinvestičného charakteru 

a predložiť návrh na prerozdelenie, vrátane zadefinovania výšky pridelenej sumy   Z.: p. Gubrický    

                                                                                                                       

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 8. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.     

 

K bodu č. 3    

VV SAZ zobral na vedomie čerpanie rozpočtu SAZ k 25.6.2021 predložené p. Gubrickým. 

Výnosy SAZ (vrátane kapitálových výdavkov na rekonštrukcie a výstavbu štadiónov) sú v celkovej sume 

8 541 613,49 €, z toho náklady SAZ k 25.6. sú v čiastke 1 132 033,49 €.  Definitívny rozpočet zatiaľ nie je 

možné stanoviť, nakoľko posledná informácia z MŠVVaŠ SR avizovala sumu 4,5 milióna €, ktorá v rozpočte 

MŠ VVaŠ SR nie je krytá, čo by znamenalo viazanie financií na  jednotlivé NŠZ a  pre SAZ by to znamenalo 

zníženie dotácií o cca 150 000 €. V otázke investičných nákupov pre rok 2021 zatiaľ čakáme na úpravu 

zmluvy zo strany ministerstva na požadovanú  sumu investícií na tento rok na sumu 200 000,-€. Preto aj  

schválenie jednotlivých nákupov investícií (vrátane nákupu na oblastné  zväzy)  a zadanie verejného 

obstarávania bude možné po vyriešení tohoto problému.     

 

K bodu č. 4 

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie ME družstiev 19.-20.6.2021 v Starej Zagore  predloženú  p. 

Pupišom. Vyhodnotenie  od jednotlivých  sekcií vzhľadom na krátkosť času nebolo doručené.  Bolo 

konštatované, že stanovený cieľ udržať sa v 2. lige bol splnený. Aj napriek neúčasti družstiev Rakúska a 

Izraela družstvo SAZ porazilo 3 tímy, zaznamenalo však len 3 individuálne víťazstva v disciplínach. 

Najúspešnejším reprezentantom SAZ bol a získal najviac bodov Šimon Bujna (18,25%  z celkového počtu  

získaných 187,5 bodov pre SAZ), najväčšou slabinou boli  behy. Veľkým pozitívom bola doprava vládnym 

špeciálom, čím sa eliminovalo riziko nákazy Covidom, za čo patrí poďakovanie p. Asványimu a p. 

Gubrickému, ktorý sa významne pričinili o zabezpečenie dopravy touto formou.  

Výpravu SAZ na podujatí v Starej Zagore navštívil   slovenský veľvyslanec v Bulharsku Manuel Korček. 

 

K bodu č. 5 

VV SAZ berie na vedomie Vyhodnotenie organizačného zabezpečenia M SR dorastu a 2.+3. kola ligy 

predložené p. Mittermayerom. 2. kolo AL sa konalo 5.6. v Trnave, organizačne zabezpečoval AŠK Slávia 

Trnava, 3. kolo AL 13.6.  a M SR dorastu 19.-20.6. z poverenia SAZ v spolupráci s Technickou Univerzitou 
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Košice zabezpečoval AO Akademik TU Košice. Podujatia sa uskutočnili v štandardných podmienkach. Boli 

dodržiavané platné protipandemické opatrenia. 

p. Malík pripomenul, že je potrebné do budúcnosti eliminovať niektoré nedostatky, bol posunutý štart, 

meškanie časového harmonogramu.     

  

K bodu č. 6 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení nominačných kritérií a o zabezpečení účasti na vrcholné 

podujatia – OH, ME U20,   ME U23, MSJ + návrh nominácie na OH a ME23.  

Na OH Tokio majú splnený kvalifikačný limit 2 pretekári: Matej Tóth, Emma Zapletalová a Michal Morvay 

za umiestnenie v rankingu.  Reálny predpoklad účasti na základe aktuálneho rankingu WA majú aj ďalší 

atléti  na postupovej pozícii: Martina Hrašnová - kladivo (26./32), Ján Volko (na 100 m 44./56 a na 200 m 

53./56),  Mária Katerinka Czaková – 20 km chôdza (57./60),  Miroslav Úradník – 20 km chôdza (60./60),  

Marcel Lomnický – kladivo (33./32), Tomáš Veszelka – trojskok (34./32), Gabriela Gajanová – 800 m 

(56./48), Stanislava Škvarková – 100 m prek. (57./40), Daniela Ledecká – 400 m (52./40).  Kvalifikačné 

obdobie rankingu WA je do 29.6., dokedy je potrebné potvrdiť na WA účasť atlétov v rankingu.   

Za TR SAZ predložil M. Pupiš   návrh realizačného tímu k stavu 27.6.:  

1). RT v Tokiu – Martin Pupiš, Claudia Hladíková a Peter Žňava , 

2). RT v Sapporo – Pavol Hajmássy, Denis Freudenfeld, otázna účasť Mateja Spišiaka (nie je zaočkovaný) 

3). RT Tokio – Naďa Bendová , Róbert Kresťanko, Rudolf Lukáč, Vladimír Gubrický    

4). RT Tokio – Libor Charfreitag, otázna účasť  Michala Škvarku (nie je zaočkovaný), Katarína Adlerová  

 

U I/9 VV SAZ schvaľuje návrh nominácie výpravy SAZ na OH v Tokiu – potvrdzuje účasť všetkých 

pretekárov v rankingu WA na postupovej pozícii. Konečná nominácia závisí od schválenia SOŠV, počty 

oficiálov v závislosti od počtu nominovaných atlétov.    

ZA predložený návrh hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.    

 

U II/9  Výkonnému výboru SAZ bol predložený návrh na schválenie per rollam 30.6. O nominácii na OH sa 

hlasovalo v 2 samostatných bodoch, o ktorých bolo rozhodnuté nasledovne:  

 Bod 1  návrhu nominácie na OH - BOL SCHVÁLENÝ VV SAZ: 

  

 Splnené kvalifikačné kritériá: 

1.       Matej Tóth (Sapporo – 1.Pavol Hajmássy, 2. Denis Freudenfeld) 

2.       Emma Zapletalová (Peter Žňava) 

3.       Michal Morvay 

4.       Marcel Lomnický (Libor Charfreitag) 
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RT: Tokio – 1. Martin Pupiš, 2. Claudia Hládiková*, 

Aktuálne na postupovej pozícii: 

1.       Ján Volko –        100 m (44. v renkingu/ na OH sa kvalifikuje 56) 

200 m (53./56) 

(1. Naďa Bendová*, 2. Róbert Kresťanko) 

2.       Martina Hrašnová – kladivo (25./32) (Rudolf Lukáč) 

3.       Mária Katerinka Czaková – chôdza 20 km (56./60) 

4.       Miroslav Úradník – chôdza 20 km (57./60) 

 RT: Tokio –1.Vladimír Gubrický.  

Šanca kvalifikovať sa: 

1.       Tomáš Veszelka (33./32)  

2.       Daniela Ledecká (50./40)  (Katarína Adlerová) 

3.       Gabriela Gajanová (55./48) 

4.       Stanislava Škvarková (53./40)  

5.       Prípadne ak niekto splní kritériá 

 

Bod 2 - návrhu nominácie na OH - NEBOL SCHVÁLENÝ VV SAZ  

V zmysle uznesenia VV SAZ zo dňa 3.6.2021 by nemali byť navrhnutí do nominácie, pokiaľ nepredložia 

požadovanú dokumentáciu tréneri Matej Spišiak a Michal Škvarka 

"U VI/8 VV SAZ schvaľuje aby členovia realizačného tímu na vrcholné podujatia EA, WA a OH mali jednu z 

podmienok účasti povinnosť byť zaočkovaní (do konca júna aspoň jednou vakcínou)."  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave plnenia limitov na ME U23 predloženú M. 

Pupišom. Nakoľko konečnú zostavu môžu ovplyvniť dosiahnuté výsledky v druhý deň M SR (pozn. VV SAZ 

sa konal v dopoludňajších hodinách druhého dňa M SR dospelých),  záverečná nominácia bude predložená 

k elektronickému hlasovaniu po skončení M SR.  

U III/9 VV SAZ v elektronickom hlasovaní schválil nomináciu výpravy na ME U23 8.-11.7.2021 v Talline:      

1). 11 pretekárov so splneným limitom: Emma Zapletalová  400 m pr., Gabriela Gajanová 800 m, Hana 

Burzalová  a Ema Hačundová  20 km chôdza, Viktória Strýčková 200 m,  Oliver Murcko 400 m, Matej 



 
 
 

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 

Baluch 400 m pr., Patrik Dömötör 400 m pr. 52,26 Trnava, Adrián Baran vrh guľou, Samuel Kováč hod       

diskom, Patrik Michalec hod oštepom a realizačný tím:  vedúci výpravy Martin Pupiš, tréneri - Peter 

Žňava, Štefan Bielik, Jozef Hanušovský, fyzioterapeutka Lenka Skaličanová   

2). k trom pretekárom so splneným limitom (Murcko, Baluch, Dömötör) donominovať pretekárov do 

štafety 4x400 m: Mário Hanic a Lukáš Glodžák   

3). k trom pretekárkam so splneným limitom (Zapletalová, Gajanová, Strýčková) donominovať do štafety 

4x400 m pretekárky: Natália Bučičová, Sophia Zápotočná, Lenka Predajnianska     

4). Natáliu Válekovú - vrh guľou  (pretekárku navrhla sekcie vrhov nominovať  z dôvodu, že pretekárke 

chýba k limitu len 9 cm a na EP vo vrhoch obsadila 11. miesto) 

5). V prípade, že bude možné donominovať viac trénerov (na počet pretekárov 16 a viac) návrh nominovať 

trénerov: Roman Benčík a Adrián Pavelka  

6). po zvážení situácie TR SAZ dodatočne navrhla doplniť nomináciu o Jakuba Bendu – štart na 200 m 

a náhradník na 4x400 m 

Pretekári nominovaní bez splnenia limitu sa budú podieľať spoluúčasťou na nákladoch na podujatie.  

ZA predložený návrh v bode 1 hlasovalo 8 členov VV SAZ 

ZA predložený návrh v bodoch 2 – 5 hlasovalo 7 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania 

 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o plnení limitov na ME U20 15.-18.7.2021 v Talline a MSJ 17.-

22.8.2021 v Nairobi a možných kandidátov, predloženú p. Illéšom.  

Na ME U20 má zatiaľ splnené limity 10 pretekárov, v pláne bolo vyslať 16-17 atlétov. Termín plnenia 

limitov je do 4.7., návrh záverečnej nominácie bude predložený k schváleniu per rollam. TR SAZ zvažuje 

doplniť do nominácie aj pretekárov bez limitu v štafete 4x400 m.  

Na MSJ Majú zatiaľ splnené limity 4 pretekári,  predpokladaný počet atlétov so splneným limitom je 7. 

Termín plnenia limitov je do 1.8., návrh nominácie bude predložený k schváleniu per rollam.   

 

U IV/9 VV SAZ na návrh KM SAZ schválil 4.7. per rollam nomináciu na MEJ 15.-18.7.2021 v Talline:  

1). 11 pretekárov so splneným limitom:     Alžbeta Ragasová,  Karin Devaldová,   Paulína Avenová, Patrik 

Nemčok,  Jakub Batovský, Tomáš Mencel – 10 km chôdza,  Viktória Forster 100m, 200m a 100m prek., 

Adam Hrin skok do diaľky  (plus trojskok bez limitu),  Líza Hazuchová  3000m a 5000m, Karel Šula a Milan 

Haborák obaja  vrh guľou,  

2). pretekárov bez limitu:   Andrea Švecová 400mprek, Adam Igaz 100m,  Samuel Beladič 200m 

a pretekárov bez limitu do štafety na 4x100 m a 4x400m:   Tomáš Grajcarík,  Denis Bartek,   Franklin Henry, 

 Roman Haraslin,  Filip Federič a   Jakub Nemec, 

3). realizačný tím, vedúci výpravy -  Martin Illéš, tréneri -  Jozef Pavelka, Katarína Adlerová, Karel Šula, 

Radovan Dubovský, Marek Korba, Lukáš Kotala 
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ZA horeuvedenú nomináciu v bode 1 až 3 hlasovalo per rollam 7 členov VV SAZ, pričom 1 člen bol proti 

v bode  č. 2.  

 

K bodu č. 7  

VV SAZ zobral na vedomie návrh na rozdelenia druhej časti podpory klubom na šport mládeže predložené 

p. Illéšom. Bolo predložených viacero možností prerozdelenia berúc do úvahy mimoriadnu pandemickú 

situáciu a obmedzené možnosti, počas halovej aj letnej sezóny 2021.  

U V/9 VV SAZ na návrh KM SAZ schvaľuje prerozdelenie druhej časti financií pre kluby pre rok 2021 podľa 

aktívnych členov z roku 2020 (1.10.2019 – 30.9.2020). ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.      

 

K bodu č. 8 a 9  

Obidva body sa prekladajú na nasledujúce zasadnutie VV SAZ.    

 

K bodu č. 10 

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

predložené  p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do:  *28.6. doručiť na EA záverečné prihlášky na ME 

U23 v Talline, * 29.6. potvrdiť/resp. odhlásiť na WA mená kvalifikovaných atlétov (s limitmi aj na základe 

rankingu) účasť na OH Tokio,  *5.7.  doručiť na EA záverečné prihlášky na ME U20 v Talline, *2.8. doručiť 

na WA záverečné prihlášky na MS U20 v Nairobi.     

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

  

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie návrh novelizácie smernice SAZ 7/2019 – Disciplinárny poriadok SAZ predložený 

p. Filom.  Dôvodom novelizácie sú  zmeny vyplývajúce zo  Zákona o športe (Odvolacia komisia SAZ, spory 

týkajúce sa dopingu).       

   

U VI/9 VV SAZ schvaľuje návrh Smernice SAZ 7/2021 – Disciplinárny poriadok SAZ, ktorý nadobúda 

účinnosť 28.6.2012 a ruší Smernicu SAZ č.7/2019 – Disciplinárny poriadok SAZ. 

ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 12 

VV SAZ sa zaoberal návrhom p. Korčoka a prerokoval zmenu sídla SAZ a Slovenská atletika s.r.o. Priestory 

nového sídla v Dome športu sú skolaudované, zmluva o budúcej zmluve s platnosťou na 10 rokov, 

s prípadnou možnosťou výpovede  je pripravená na podpis. V najbližších dňoch 30.6. – 1.7.  je 

naplánované sťahovanie SAZ z Bajkalskej ul. na Junácku ul.  V zrekonštruovanje budove Dome športu bude 

mať sídlo aj SOŠV, Slovenská antidopingová agentúra a viacero športových zväzov SR.   
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U VII/9 VV SAZ schvaľuje k 1.7.2021 zmenu sídla SAZ a Slovenská atletika s.r.o. Nová adresa je: Junácka 6, 

831 04 Bratislava.   ZA zmenu sídla hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 13 

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

Longital sport club v Bratislave, (LONGI), ktorý spĺňa požiadavky prijatie za člena SAZ.  

 

U VIII/9 VV SAZ schvaľuje prijatie za člena SAZ Longital sport club v Bratislave, (LONGI).  

ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ. 

 

K bodu č. 14 – Rôzne  

p. Gubrický  – informoval o šíriacej sa dezinformácii, že SAZ (atletika sa nepridala) a nepodporuje školský 

šport po linke okresných úradov. Požiadal pracovníka MŠVVaŠ SR p. Smutného o informácie, 

možnosti  a požiadavky k uvedenej problematike.  

p. Mittermayer – požiadal o navýšenie pôvodne pridelenej sumy  na cestovné vo výške 16 000 € na 

prerozdelenie pre 16 družstiev Atletickej ligy aspoň na 20 000 € (VV SAZ sa bude zaoberať 

návrhom v rámci aktualizácie rozpočtu) 

p. Filo – informoval o plánovanom školení pre rozhodcov SAZ pre meranie a váženie náčinia   

p. Blašková  – požiadala o informáciu ohľadom školenia trénerov a zverejnenie termínov školení (plánujú 

sa školenia 1. a 2. stupňa v jesennom termíne) 

p. Asványi – informoval o odsúhlasenom projekte výstavby štadióna v Petržalke  

                   - požiadal do konca augusta o nahlásenie požiadavky za SAZ k tréningom v hale Elán     

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

K úspešnému usporiadaniu je potrebné naplniť rozpočet na strane príjmov )okrem už  

rozpočtovaných ) naviac v sume okolo 800 000 €, k čomu je potrebná  garancia štátu (potrebné 

uznesenie vlády), v opačnom prípade je kandidatúra SAZ ohrozená. Termín predloženia 

garančných listov na EA je do 14.7. , plánovaná obhliadka miesta podujatia zástupcami EA 

v dňoch 5.-8.septembra.       

     

 

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




