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Zápisnica  z 11. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  22.9.2021 v Bratislave 

 

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

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

 

Úvodom jedenásteho  zasadnutia VV SAZ  privítal  všetkých prítomných p. Korčok a nasledovalo rokovanie 

podľa schváleného programu.  

     

 Program: 

1. Kontrola úloh – p. Kirnová   

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

3. Vyhodnotenie M SR v polmaratóne   – p. Pupiš  

4. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov trénerom SAZ v zmysle schválených pravidiel ÚTM a  

    Kontinuity odmeňovania a na základe    výsledkov dosiahnutých v roku 2021 – pp. Pupiš, Illéš 

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

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

7. Informácia o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2021 – pp. Korčok, Gubrický      

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

9. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

11. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

 - splnené.     

                                                                                                                           

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 10. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.     

 

K bodu č. 2    

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 20.9.2021 od p. Gubrického. Aj napriek 

tomu, že čerpanie rozpočtu je možné do konca marca 2022, je potrebné aby  bolo do konca roka 2021 

predložené vyúčtovanie pridelených účelových dotácií na podporu klubov, trénerov, podujatí.  Iná situácia 

je v čerpaní pridelených financií na investície, rekonštrukcie štadiónov, kde je možnosť zúčtovať dotáciu 

do konca roka 2022.  
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p. Gubrický informoval o pokračujúcej kontrole NKÚ na SAZ,  so zameraním kontrolovať obdobie rokov 

2018 – 2020 na všetky oblasti činnosti SAZ a účelové čerpanie dotácii. Kontrolóri vyžadujú vydokladovanie 

jednotlivých položiek, zdôvodnenia spôsobu čerpania, vyúčtovania a príslušné smernice.    

p. Malík opakovane poukázal na vysoké nevyčerpané čiastky pridelených účelových dotácii k dnešnému 

dňu (OAZ,  reprezentanti TOP tímu, projekty po sekciách, ap.), je potrebné predísť problémom 

oneskoreného vyúčtovaniach v závere roka.    

p. Korčok – pripomenul potrebu doriešiť ďalšie čerpanie financií, reálne požiadavky pre reprezentáciu SAZ, 

vrátane vyčlenenia prostriedkov na prenájom haly Elán na tréningy reprezentácie a atletických klubov    

p. Asványi -  požiadal predložiť požiadavky na prenájom haly Elán 2021/2022, či bude vyčlenená len pre 

atletiku, alebo môže byť prenajatá časť plochy pre iné subjekty   

 

11/1 VV SAZ ukladá vyzvať subjekty, osoby, ktoré nepredložili/resp. majú nízke čerpanie pridelených 

dotácií, aby včas predložili podklady k vyúčtovaniu       T.: 30.9.    Z.: p. Gubrický   

 

K bodu č. 3 

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v polmaratóne predložené p. Pupišom na základe 

podkladov od p. P. Kováča. Konštatoval, že dosiahnuté výkony sú mierne pod priemerom a  zodpovedajú  

úrovni, v ktorej sa momentálne na Slovensku  dlhé behy nachádzajú.   V kategórii mužov zvíťazil Tibor 

Sahajda časom 1:07:35 pred Marekom Hladíkom (1:08:34)a Matúšom Hujsom (1:10:50). Kategóriu žien 

vyhrala triatlonová špecialistka Nikola Čorbová  v slovenskom výkone roka 1:21:39, pred Luciou 

Pelikánovou (1:22:37) a Katarínou Došek (1:24:09).  

p. Mittermayer – predniesol pripomienku ohľadom viaznucej komunikácie s organizátorom ČSOB 

maratónu, ktorého súčasťou boli aj M SR v polmaratóne.    

p. Asványi – bol prítomný na tomto podujatí, zhodnotil ho ako úspešne zorganizované a navrhol poslať 

usporiadateľom ďakovný list za usporiadanie M SR v polmaratóne 

11/2 VV SAZ ukladá poslať usporiadateľom M SR v polmaratóne ďakovný list za usporiadanie M SR   

   T.: 30.9.    Z.: p. Gubrický   

K bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie Návrh pridelenia finančných prostriedkov trénerom SAZ v zmysle schválených 

pravidiel ÚTM a Kontinuity odmeňovania a na základe výsledkov dosiahnutých v roku 2021 predložený  

pp. Pupišom a Illéšom. Jedná sa o financie pre trénerov pretekárov za ZPM A, ZPM a dospelých (účasť na 

OH,  aj objaviteľom), v súlade s platnou legislatívou.  

     

U I/11 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schválil predložený materiál Kontinuity odmeňovania  odmien 

trénerom pretekárov za ZPM A, ZPM B a dospelých (účasť na OH aj ich objaviteľom).   

ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  
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11/3 VV SAZ ukladá prerokovať a prehodnotiť systém na nadchádzajúce obdobie, kritéria odmeňovania 

trénerov , berúc do úvahy  pripomienky z radov členov VV SAZ     

                                        T.: 30.10.    Z.: TR a KM SAZ, pp. Pupiš, Illéš  

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave reprezentačného sústredenia SAZ predloženú pp. 

Pupišom a Gubrickým. Sústredenie je plánované uskutočniť v termíne 17.-23. októbra 2021 na Štrbskom 

plese v hoteli FIS. Zatiaľ platia opatrenia OTP, avšak je potrebné sledovať vývoj pandemickej situácie a 

platné pokyny vyplývajúce z vyhlášky ÚVZ ohľadom povinných opatrení pri hromadných podujatiach.        

K bodu č. 6  

VV SAZ zobral na vedomie správu o realizácii výstavby atletických štadiónov predloženú p. Gubrickým.  

Informoval o uskutočnených inšpekčných návštevách minulý týždeň, ktorých výsledok je nad očakávanie.  

Pozitívom je, že sa podarilo dosiahnuť posun pri viacerých  verejných obstarávaniach ako aj možnosť 

dočerpania financií z roku 2021 na rok 2022. Je reálny predpoklad, že z 23 projektov  rekonštrukcií 

štadiónov sa zrealizuje 20. V prevádzke sú štadióny v Martine, Žiari na Hronom a Kysuckom Novom Meste. 

Pri väčšine štadiónov  sa stavba realizuje resp. sa uskutočňuje verejné obstarávanie. Otázna ostáva 

rekonštrukcia vo Svite (nie je zaistené spolufinancovanie), Malackách (bolo zrušené verejné obstarávanie) 

a vo Zvolene (prehodnocuje sa realizácia projektu zo strany mesta).  

Na SAZ boli doručené  žiadosti o finančný príspevok: STU Bratislava (havarijný stav dráh  cieľovej rovinky 

na štadióne Mladá Garda) a na opravu opotrebovanej dráhy na štadióne  v Kysuckom Novom Meste.  

  

 K bodu č. 7  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka  2021 predloženú 

pp. Korčokom a Gubrickým. Uskutočnenie vyhlásenia bude závisieť od vývoja pandemickej situácie na 

Slovensku a je potrebné brať do úvahy termíny plánovaných sústredení reprezentantov v zahraničí. 

Predbežne je stanovený termíne 5. novembra 2021, prípadne v januári 2022.      

 

K bodu č. 8 

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

predložené  p. Kirnovou. Záväzné termíny od VV SAZ 25.8. k dnešnému dňu boli splnené.   Najbližšie 

záväzné termíny, do:  * 1.10. nahlásiť víťazný klub k účasti na PEM klubov v cezpoľnom behu (uskutoční sa 

6.2.2022, miesto zatiaľ nie je známe),  *10.10. nahlásiť delegátov Kongresu WA, *30.10. poslať štatistické 

podklady SAZ na EA, WA, *1.11.v prípade záujmu zväzu o usporiadanie WMTRC v 2023 nahlásiť 

požiadavku na WA, *4.11. predbežné prihlášky na PEM v cezpoľnom behu. V predloženej prílohe sú 

uvedené ďalšie záväzné termíny EA a WA.    
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K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie návrhy novelizácie: 

* Smernice SAZ č. 5/2020 Registračný poriadok SAZ predložený p. Filom. Navrhovaná úprava v článku 5, 

ods. 5. : Smernica SAZ č. 8/2021 týkajúca sa individuálneho členstva v SAZ a 

*Smernice SAZ č.6/2018 o Poplatkoch SAZ   

U II/11 VV SAZ schvaľuje: * Smernicu SAZ č. 8/2021 Registračný poriadok SAZ, ktorá nadobúda účinnosť 

dňom 23.9.2021 a ruší predchádzajúcu Smernicu SAZ č. 5/2020 a *Smernicu SAZ č. 9/2021 o Poplatkoch 

SAZ, ktorá nadobúda účinnosť dňom 23.9.2021 a ruší Smernicu SAZ č. 6/2018 .   

ZA  uvedený návrh hlasovalo 7 členov VV SAZ. 

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického – k dnešnému zasadnutiu VV SAZ neboli doručené 

nové žiadosti o prijatie klubu do SAZ.  

 

K bodu č. 11 – Rôzne  

p. Mittermayer – pripomenul potrebu doplnenia Štruktúry súťaži SAZ o majstrovskú disciplínu 35 km 

mužov a žien 

                  - informoval o žiadosti usporiadať M SR v chôdzi na 35 km v októbri 2021 v Banskej Bystrici, ku 

ktorým je potrebné včas uverejniť Propozície a zabezpečiť oficiálne premeranie trate 

                 - predložil z pozície riadiaceho súťaže Atletickej ligy  2021: Spravodaj č. 6 k Atletickej lige 2021, 

Prehľad odmien pretekárom, družstvám, cestovného za Atletickú ligu 2021  a poďakoval p. 

Malíkovi za spoluprácu počas roka a na poste riadiaceho súťaže AL žien.  

                - vyslovil poďakovanie za dobre odvedenú prácu usporiadateľov atletických podujatí v Košiciach, 

Trnave, Šamoríne: pp. Vovčkovi, Hanusovej, Lietavcovi,  Drozdovi a ich tímom  

                - informoval o pripravovanom výberovom konaní na usporiadanie majstrovských podujatí a AL 

v 2022, žiadosti záujemcovia predkladajú do 15.11.2021 

p. Illéš – poukázal na problém zúčtovania získaných financií za Atletickú ligu 2021  

                - informoval o projekte „Školský šport“, ozývajú sa krajské úrady ohľadom usporiadania a 

financovania  

p. Pupiš – predložil náčrt projektu podpory vrcholovej atletiky zameraný na podporu pretekárov, ktorí sa 

nedostali do podpory športových centier (NŠC, ŠCP, VŠC)  

               - informoval o plánovaných školeniach trénerov 1. stupňa (13.-14.11. a 26.-28.11.) a 2. stupňa 

(23.-24.10., 12.-14.11., 19.-21.11. a 10.-12.21), podmienky budú uverejnené na na webe SAZ 

               - predložil vyhodnotenie účasti výpravy SAZ (na základe správu vedúceho výpravy p. Pelikána) na 

Európskom behu na ceste v kategórii U2, ktoré sa konalo 3.9.2021 v Oderzo. Najlepšie 
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umiestnenie – 11. miesto v poli 35 bežcov dosiahol v behu na 10 km výkonom 32:01 Michal 

Staník   

p. Asványi – požiadal TR SAZ a KM SAZ aby boli predkladané menovité nominácie na  reprezentačné štarty 

výprav SAZ k schváleniu  Výkonným výborom  SAZ, 

                  -  informoval o nadchádzajúcom volebnom VZ SOŠV, ktoré sa uskutoční 15.10.2021  a navrhol 

kandidátov za SAZ: na post člena výkonného výboru SOŠV p. Korčoka a na post člena Dozornej 

rady SOŠV p. Gubrického,      

                 - pripomenul, aby sa pamätalo vyčleniť finančné prostriedky  na projektové zabezpečenie na 

výstavbu certifikovanej atletickej dráhy v Bratislave a mať dohodu s VÚC a SAZ,   

                 - navrhol aby park, ktorý je súčasťou Múzea SOŠV bol nazvaný „Olympijský park Evy Šuranovej“       

                 - informoval o možnosti usporiadať v rámci „Dráhovskej  10-ky“  M SR v behu na 10 km na ceste 

(trať je premeraná) 

                 - informoval o odklade krstu publikácie autorov P. Slouka, M. Vavák: Modelovanie zaťaženia 

bežkyne na stredné vzdialenosti, odkladá sa na 29.9. 

p. Korčok – informoval o účasti na konferencii o športovej infraštruktúre organizovanej ministerstvom 

školstva a SOŠV, splnomocnencom vlády pre mládež a šport a FNPŠ. Medzi projekty národného 

významu pre roky 2021 – 2027 na ktorých bola všeobecná zhoda o podpore je aj výstavba 

atletického štadióna v Bratislave v pripravovanom projekte v Petržalke. 

                  - informoval o ďalších projektoch v štádiu prípravy – rekonštrukcia dráhy v Detve, výstavba  

atletickej dráhy na Drieňovej ul. a v Ružinove 

                  - informoval o aktuálnej situácii ku kandidatúre SAZ na usporiadanie ME U18 v 2024. Napriek 

snahe, uskutočneným stretnutiam so zástupcami MŠVVaŠ SR, poslancami NR SR i vlády SR nie 

je zatiaľ garantovaná finančná podpora na toto podujatie. Termín obhliadky zástupcov 

hodnotiacej komisie z EA, ako aj termín pridelenia organizovať toto podujatie je zo strany EA 

posunutý.    

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

pripravená do tlače 

                 - požiadal KM SAZ o uskutočnenie stretnutia so zástupcom sekcie športu na MŠVVaŠ  na 

objasnenie problematiky a požiadaviek projektu Šport na školách    

p. Gubrický – informoval o potrebe prijať nového pracovníka na obsadenie pozície „Referent pre 

mládežnícku atletiku SAZ“ na dobu počas zastupovania predchádzajúcej pracovníčky na 

materskej dovolenke, nástup možný ihneď    

                 - informoval o žiadosti p. Vašinu o výnimku z karantény pri návrate z pretekov v zahraničí (pozn. 

MŠ VVaŠSR výnimku neudelilo, nie je v zozname reprezentantov SAZ),   

p. Kirnová -  informovala o zasadnutí Rady EA 2.-3.9.2021 v Lausanne, ktorej sa zúčastnila. V programe boli 

úpravy Stanov EA a predovšetkým schvaľovanie materiálov a programu  volebného  Kongresu 
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EA 14.10. (voľba prezidenta – je  1 kandidát, 1 vice-prezidenta EA – sú 3 kandidáti a 2 členov 

Rady EA – sú 4 kandidáti, na 1,5 ročné  funkčné obdobie  do EA Kongresu v roku 2023) 

a Konferencii EA 15.-16.10. v Lausanne - v jej programu budú workšopy na témy Riadenie 

zväzov, Prevencia „harrasmentu“, Digitálna transformácia , Trvalá udržateľnosť, I Run Clean 

program a ďalšie.     

                   - informovala o účasti na Seminári „ Posilnenie postavenia žien v športe“ v dňoch 20.-21.9. 

v Bratislave (usporiadal SOŠV v spolupráci s ČOV, moderátorkou bola Švajčiarka p. Gabriela 

Müller a 30 účastníčok zo športových zväzov, resp. olympijských výborov zo SR a ČR). 

                  - informovala o odklade Medzištátneho stretnutia U16, ktoré sa malo uskutočniť 24.9. v Znojme. 

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu ohlásili neúčasť Maďari, Slovinci aj Chorváti. Podujatie 

usporiada 24.6.2022 ČAS, a SAZ následne v roku 2023,  

                  - informovala o odklade MS v cezpoľnom behu v Barthurste (namiesto pôvodného termínu 

19.2.2022 je stanovený nový termín 18.2.2023).        

11/4 VV SAZ ukladá dopracovať projekt podpory vrcholovej atletiky zameraný na podporu pretekárov,  

ktorí sa nedostali do podpory športových centier (NŠC, ŠCP, VŠC) a predložiť finálnu verziu vrátane  

ohraničeného počtu mien  na VV SAZ                      T.: 30.10.2021  Z.: TK SAZ: p. Pupiš  

11/5  VV SAZ ukladá vyhlásiť výberové konanie na obsadenie pozície „Referent pre mládežnícku atletiku  

SAZ na zastupovanie počas materskej dovolenky   T.: 24.9.2021   Z.: p. Gubrický  

11/6 VV SAZ ukladá uskutočniť stretnutie so zástupcom MŠVVaŠ SR p. Smutným za účelom objasnenia,  

podmienok projektu „Šport na školách“                 T.: 10.10.                              Z.: p. Illéš  

U III/11 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na ME v cezpoľnom behu 12.12.2021 v Dubline: U23 – 2  

pretekárky, U20 – 3 juniorky a 1 junior, 2 oficiáli.    ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  

 U IV/11 VV SAZ schvaľuje:  

*finančný príspevok na opravu dráh cieľovej rovinky na štadióne na Mladej Garde v sume 40 000 €,  

* finančný príspevok na opravu opotrebovanej dráhy na štadióne v Kysuckom Novom meste  

*finančný príspevok na autorský honorár, grafiku a recenziu v sume 2800 € za publikácie Storočnica Devín 

– Bratislava a pomoc pri jej vydaní.   ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ   

U V/11 VV SAZ schvaľuje: * kandidáta SAZ do volieb na VZ SOŠV 15.10.2021 na post člena VV SOŠV p. 

Korčoka  - ZA hlasovalo 6 prítomných členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania  

*na post člena Dozornej rady SOŠV p. Gubrického - ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  

U VI/11 VV SAZ schvaľuje zmenu Štruktúry súťaží SAZ – doplniť M SR mužov a žien v chôdzi na 35 km  

ZA hlasovalo 7 prítomných členov VV SAZ.  

              

Termín októbrového zasadnutia VV SAZ sa určí dodatočne.       

 

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




