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Zápisnica  z 13. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  24.11.2021 v Bratislave 

 

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

                      Filo – on-line  

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

 

Úvodom trinásteho zasadnutia VV SAZ  všetkých prítomných privítal  prezident SAZ P.Korčok a vyslovil 

potešenie, že VV sa koná osobnou účasťou aj napriek nie jednoduchej situácii. Zároveň privítal p. 

M.Baláža a zagratuloval mu  k jeho zvoleniu do funkcie kontrolóra SAZ .   

     

 Program:   

1. Kontrola úloh – p. Kirnová   

2. Informácia o konaní a zhodnotenie Mimoriadneho Valného zhromaždenia SAZ – p. Korčok  

3. Informácia o čerpaní rozpočtu, aktualizácia rozpočtu na základe opatrení MŠVVaŠ o viazaní  

     rozpočtu a informácia o hospodárení  SAZ – p. Gubrický 

4. Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2021 – p. Korčok 

5. Vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu  – pp. Pupiš, Illéš  

6. Vyhodnotenie reprezentačného sústredenia Štrbské pleso 2021 – pp. Pupiš, Illéš 

7.  Informácia  o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov MSR v roku 2022 –  

     p. Mittermayer 

8. Informácia o nominácii a zabezpečení účasti na ME v krose – p. Pupiš    

9. Návrh nominačných kritérií a zabezpečenie účasti na H MS 2022 – p. Pupiš 

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

11. Informácia o podaných prestupoch v prestupovom období jeseň 2021 – p. Filo  

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

13. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

15. Hodnotenie práce VV SAZ, sekretariátu SAZ a pracovných komisií za rok 2021 – pp. Korčok,  

      Gubrický 

16. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

 

11/2 a 12/1- splnené, ďakovné listy usporiadateľom MSR v polmaratóne a maratóne zaslané                      
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11/6 – trvá, VV SAZ ukladá uskutočniť stretnutie so zástupcom MŠVVaŠ SR p. Smutným za účelom 

objasnenia, podmienok projektu „Šport na školách“    T.: 30.11.                        Z.: p. Illéš                                                                                 

                

12/2 – splnené,  materiál ohľadom efektivity využitia finančných prostriedkov pridelených pre ŠT a 

PZPM z pohľadu presadenia sa športovcov vo vyšších kategóriách za obdobie posledných 

10 rokov predložené (podrobnejšie v bode Rôzne) 

 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 13. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.     

 

K bodu č. 2                                                                                                                                                              

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o konaní a zhodnotenie Mimoriadneho Valného zhromaždenia 

SAZ predloženého p. Korčokom. Mimoriadne VZ sa konalo 17.11.2021 on-line formou a jeho  hlavným 

bodom programu bola voľba kontrolóra SAZ, nakoľko doterajší kontrolór p. Malík sa vzdal tejto 

funkcie k 31.10. zo zdravotných dôvodov. VZ malo hladký priebeh, bolo zhodnotené ako úspešné 

z pohľadu jeho usporiadania, priebehu a využitia technológií, za čo patrí vďaka generálnemu 

sekretárovi SAZ p. Gubrickému, kolektívu zo sekretariátu SAZ , ktorý zabezpečoval VZ a všetkým 

zúčastneným delegátom. Plénum VZ on-line hlasovaním zvolilo nového kontrolóra SAZ p. Mareka 

Baláža, ktorému  zo 76 hlasujúcich delegátov  dalo hlas 59 delegátov, druhý prihlásený  kandidát  

Alexander Čakloš dostal 13 hlasov a 4 delegáti sa zdržali hlasovania. 

p. Baláž poďakoval za dôveru a deklaroval, že bude túto funkciu vykonávať zodpovedne  a vyslovil 

nádej, že p. Malík mu bude nápomocný pri preberaní tejto funkcie a odovzdávaní cenných skúseností.    

K bodu č. 3                                                                                                                                                            

VV SAZ zobral na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 23.11.2021, predložené  p. Gubrickým. 

Koncom októbra bola ministerstvom zverejnená informácia o viazanosti 6% z PUŠ pre rok 2021   

všetkým športovým zväzom (vrátane SOŠV a SPV) z dôvodu nesprávneho výpočtu výnosov z Tiposu 

(menil sa Zákon o hazardných hrách čo spôsobilo výpadok v odvode pre športové organizácie za 1 

mesiac). V prepočte to pre SAZ  znamená nižší príjem v rozpočte o 178 000 €. P. Korčok ako predseda 

Rady pre rozvoj športu SOŠV zvolal štatutárov vybraných zväzov a inicioval stretnutie so zástupcami 

MF a napísanie listu na MŠVVŠ SR ohľadom vzniknutej situácie, zatiaľ s nejasnými výsledkami. P. 

Gubrický informoval, že k dnešnému dňu je na dotačnom účte SAZ 987 000 € (z toho je  500 000 € 

vyčlenených na investície, pričom 200 000 € k nákupu ešte v roku 2021). Do konca roka je k dispozícii 

na účte SAZ 487 000 €, s možnosťou preniesť do roku 2022 sumu 91 000 €.   Ak sa naplní povinnosť 

viazanosti  financií, bude to pre SAZ znamenať problémy pri naplnení záväzkov z rozpočtu a je 

predpoklad deficitu na úrovni 100.000,-€. Vedenie SAZ bude v spolupráci s SOŠV, MŠVVaŠ 

a športovými zväzmi  uskutočňovať kroky, aby sa situáciu  podarilo zvrátiť. 
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K bodu č. 4                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie slávnostného vyhlásenia výsledkov ankety Atlét roka 2021 

predložené  p. Korčokom.   Vyhlásenie sa konalo v netradičnom termíne 4. novembra v hoteli Double 

tree by Hilton v režime OTP. Načasovanie termínu  sa ukázalo ako správne rozhodnutie  vzhľadom na 

zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Víťazkou  hlavnej kategórie aj kategórie mládeže sa stala Emma 

Zapletalová, kategóriu mládežník vyhrala Viktória Forster, veteránom roka  p. Milan Beliansky  

a trénerom roka dospelých aj mládeže  p. Žňava.  Podujatie sa konalo na veľmi dôstojnej úrovni, 

s kvalitným kultúrnym programom, obohateným o zaradenie osobností do Siene slávy 

SAZ,  udeľovanie ocenení EA  za prítomností cca 200 hostí, vrátane čestného hosťa - bývalého šéfa 

československej atletiky a čestného člena Rady EA p. Karla Pilného.                                                                                                                                               

 

K bodu č. 5                                                                                                                                                                 

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v cezpoľnom behu 20.11.2021 v Čunove predložené 

pp. Pupišom a Illéšom. Z poverenia SAZ podujatie úspešne usporiadal klub Slávia STU Bratislava (pp. 

Zdeňek  Národa, Branislav Droščák, Dag Bělak a ďalší), za čo patrí usporiadateľom poďakovanie, 

nakoľko vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu nebolo možné tieto majstrovstvá usporiadať 

v Dubnici nad Váhom ako bolo pôvodne plánované.   

Viacerí ašpiranti na víťazstvo sa majstrovstiev nezúčastnili: zo zdravotných dôvodov Sahajda, 

Šišoláková, pre štúdium v USA Hazuchová.  Potešiteľná je účasť veľkého počtu pretekárov 

mládežníckych kategórií.   

Víťazmi M SR v cezpoľnom behu sa v hlavných kategóriách stali: muži vytrvalci (10 km) – Peter Fraňo 

pred Marekom Hladíkom a Matúšom Hujsom, muži – míliari (4 km) – Peter Kováč pred Michalom 

Mojžišom a Marekom Ondrovičom, juniorskym majstrom SR sa stal Michal Staník. V kategórii žien – 

vytrvalkyne (8 km) jasne zvíťazila Elena Dušková pred Ivetou Furákovou a Silviou Valovou, ženy – 

miliarky (4 km) vyhrala Karin Suranová pred Sophiou Zápotočnou a Renátou Šikulovou, juniorskou 

majsterkou sa stala  Zuzana Michalíčková.  Kompletné výsledky sú uverejnené na webe SAZ.   

13/1 VV SAZ ukladá zaslať vedeniu klubu Slávia STU Bratislava ďakovný list za kvalitné usporiadanie  

MSR v cezpoľnom behu     T.: 4.12.  Z.: p. Gubrický   

K bodu č. 6                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie reprezentačného sústredenia na Štrbskom plese  predložené 

p. Pupišom. Po ročnej odmlke sa sústredenie podarilo zrealizovať a splnilo svoj účel aj napriek tomu, 

že z dôvodu protipandemických opatrení sa neuskutočnili plánované semináre ani oponentúry 

plánov. Počas sústredenia bol zaznamenaný jeden prehrešok reprezentanta  SR, za čo bol daný 

podnet k riešeniu na klub. Jeho doriešenie je v kompetencii vedúceho sústredenia/ústredného 

trénera SAZ. 

     



 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 

Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 3815 5500, e-mail: office@atletika.sk  •  www.atletika.sk 

K bodu č. 7  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na 

usporiadateľov M SR v roku 2022  predloženú p. Mittermayerom.  Halová termínová listina 2022 je 

uverejnená na webe SAZ, je potrebné priebežne sledovať situáciu a vyhlásenia Vlády SR ohľadom 

aktuálnych opatrení. Halové podujatia bude mať v kompetencii riešiť M. Drozda. p. Mittermayer 

informoval o zasadnutí  ŠTK SAZ a predbežných výsledkoch výberového konania na usporiadanie 

majstrovských podujatí a Atletickej ligy v roku 2022. Upresnenie termínovej listiny bude predložené 

na decembrovom zasadnutí VV SAZ.   

 

U I/13 VV SAZ schvaľuje  termín MSR v chôdzi na 35 km mužov a žien 23.4.2022 v Dudinciach, 

podujatie je zaradené do WA Gold Lebel. Podujatie je zároveň M ČR v chôdzi na 35 km mužov a žien 

(na požiadanie ďalších členských zväzov bude umožnené za poplatok 500 € usporiadať aj ich 

majstrovstvá s vyhlásením výsledkov medailistov na stupni víťazov s národnou hymnou).  M SR 

v chôdzi na 20 km mužov a žien sa uskutočnia recipročne 2.4.2022 v Poděbradoch/Česká republika.  

ZA horeuvedené hlasovalo 7 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 8                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení účasti a nomináciu na ME v krose 12.12.2021 

v Dubline, predložené p. Pupišom na základe podkladov od P. Kováča. Boli predložené mená 

pretekárov, ktorí  splnili nominačné kritéria a sú v poriadku po zdravotnej stránke.    

U II/13 VV SAZ schvaľuje návrh organizačného zabezpečenia a nomináciu na ME v cezpoľnom behu 

12.12.2021 v Dubline : U23 -  Elena Dušková, juniorky U20 – Líza Hazuchová a  Zuzana Michaličková, 

juniori U20 – Michal Staník, realizačný tím: tréner – Marek Vojník, vedúci výpravy – Jozef Pelikán, 

oficiál výpravy  - Vladimír Gubrický. Líze Hazuchovej, ktorá cestuje na podujatie z USA prispeje SAZ na 

letenku sumou 400 €.   

ZA horeuvedenú nomináciu výpravy SAZ hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

13/2 VV SAZ ukladá zaslať záverečné prihlášky a organizačne zabezpečiť účasť na ME v cezpoľnom 

behu v Dubline.    T.: 2.12.      Z.: p. Kirnová  

K bodu č. 9  

VV SAZ zobral na vedomie predložené limity a predpokladanú účasť slovenskej výpravy na HMS  18.-

20.3.2022 v Belehrade, predložené p. Pupišom. Limity WA sú veľmi prísne, zatiaľ má splnený limit len 

Ján Volko. Ďalšími kandidátmi účasti, zatiaľ bez splnených limitov sú: Oliver Murcko, Monika 

Weigertová,  Stanislava Škvarková, Gabriela Gajanová. Termín zaslania predbežných prihlášok je do 

18.12.2021. 
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K bodu č. 10  

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

štadiónov predloženú p. Gubrickým.  

V prevádzke sú štadióny: v Martine, Kysuckom Novom Meste a Žiari nad Hronom,  dokončené 

v Čadci a Dubnici nad Váhom. Výstavba štadiónov sa uskutočňuje: v Žiline, Banskej Bystrici, 

Humennom, Spišskej Novej Vsi, Považskej Bystrici, Piešťanoch, Banskej Štiavnici, Krupine, Dolnom 

Kubíne, Moldave nad Bodvou a v Liptovskom Mikuláši.  

Uskutočňuje sa verejné obstarávanie v Nových Zámkoch a v Lučenci. V Košiciach a v Nitre je v štádiu 

prípravy projektová dokumentácia a verejné obstarávanie.  Vo Zvolene nastalo prehodnotenie 

realizácie projektu zo strany mesta, vo Svite zatiaľ nie je zaistené spolufinancovanie a v Malackách 

bolo zrušené verejné obstarávanie. Realizátori požiadali SAZ o pomoc s financovaním, refundáciou 

nákladov, presunom zmluvných termínov z roku 2021 do roku 2022.    

Na základe dodatku k zmluve s ministerstvom ohľadom posunutia termínu realizácie a termínu 

použitia financií v súčasnosti uzatvára SAZ dodatky k zmluvám s jednotlivými priamymi realizátormi. 

 

U III/13  VV SAZ schvaľuje zaslanie pridelených financií – refundácie nákladov realizátorom projektu 

rekonštrukcie štadiónov v súlade so zmluvou a na základe ich žiadostí podaných  na SAZ, 

s povinnosťou dokončenia stavby v roku 2022. V prípade, že by stavbu nedokončili, budú 

sankcionovaní a povinní financie vrátiť.  

ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.                                                                                                         

 

K bodu č. 11                                                                                                                                                             

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila o prestupoch v prestupovom období jeseň 2021.   

V stanovenom termíne bolo podaných 138 žiadostí o prestup.   

Na základe pripomienok p. Droščáka zaslaných po zasadnutí VV SAZ (viacerí atléti zaslali súhlas 

s prestupom po stanovenom termíne, ktorý bol do 31.10.)  boli tieto zaradené medzi neprerokované.   

U IV/13 VV SAZ schválil v elektronickom hlasovaní dňa 29.11. predložený návrh prestupov  

v jesennom termíne 2021 nasledovne: z podaných 138 žiadostí -  118 schválených, 11 nesúhlas od 

materského klubu a 9 neprerokovaných.  ZA hlasovalo per rollam 10 členov VV SAZ. 

K bodu č. 12  

VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 predloženú  

p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: *29.11. zaslať  formuláre, prihlášky o zaradenie do WA  

behov na ceste: WA Road Lebel – WA Elite a WA Elite Platinum, *02.12. záverečné prihlášky na ME 

v krose v Dubline, * 16.12. predbežné prihlášky na EP vo vrhoch v Leirii, *18.12. predbežné prihlášky 

na HMS 2022 v Belehrade.    
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K bodu č. 13                                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie Návrh novelizácie smerníc SAZ predložených p. Filom: *Smernica SAZ 

10/2021 O športových odborníkoch v rámci SAZ, *Smernica SAZ 11/2021 O rozhodcoch atletiky,      * 

Smernica SAZ 12/2021 O projekte Detskej atletiky, *Smernica SAZ 13/2021 O poplatkoch SAZ 

a *Smernica SAZ 14/2021 Organizačný poriadok SAZ.  

U V/13 VV SAZ schvaľuje: *Smernicu SAZ 10/2021 O športových odborníkoch v rámci SAZ ( nadobúda 

účinnosť 25.11.2021 a ruší Smernicu SAZ č.2/2017), * Smernicu SAZ 11/2021 O rozhodcoch atletiky 

(nadobúda účinnosť 25.11.2021 a ruší Smernicu SAZ č. 8/2020), * Smernicu SAZ 12/2021 O projekte 

Detskej atletiky, nadobúda účinnosť 25.11.2021, *Smernicu SAZ 13/2021 O poplatkoch SAZ 

(nadobúda účinnosť 25.11.2021 a ruší Smernicu SAZ č. 9/2021),  *Smernicu SAZ 14/2021 Organizačný 

poriadok SAZ (nadobúda účinnosť 25.11.2021 a ruší Smernicu SAZ č. 5/2021).  

ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

K bodu č. 14                                                                                                                                                          

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

žiadosti o prijatie nových  klubov prihlásených do SAZ.  

   

K bodu č. 15                                                                                                                                                           

VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce VV SAZ, sekretariátu SAZ a pracovných komisií za rok 

2021 predložené pp. Korčokom a Gubrickým. S prácou jednotlivých úsekov bola vyslovená 

spokojnosť a dôvera vo využitie potenciálu, ktorý máme, jednak na sekretariáte, na trénerskom 

úseku a v jednotlivých komisiách. Podarilo sa stabilizovať aj činnosť OAZ.  Aj napriek zložitej situácii 

je činnosť SAZ zabezpečovaná s maximálnym úsilím naplniť výzvy. Ďalšie výzvy nás v nadchádzajúcich 

rokoch čakajú, vrátane usporiadania EYOF v roku 2022 a v prípade úspešnej kandidatúry ME U18 

v 2024.   

p. Mittermayer vyslovil poďakovanie za všetky aktivity a prácu pp. Korčoka, Asványiho a Gubrického.     

U VI/13 VV SAZ poveruje pp. Korčoka a Gubrického návrhom odmien za prácu členom VV 

SAZ,  komisií SAZ a predsedom OAZ.  ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ. 

K bodu č. 16  - Rôzne 

p. Korčok – informoval o ukončení kontroly z NKÚ na SAZ, dnes bol podpísaný protokol o výsledkoch 

kontroly,  ktorá trvala 4 mesiace, so zameraním na spôsob použitia pridelených prostriedkov, 

nastavenia vnútorných kontrolných mechanizmov.  Z hodnotiacej správy vyplýva, že SAZ má vysoko 

nastavenú latku kontroly využitia finančných prostriedkov, je príkladom transparentného spôsobu 

vedenia a dobrej práce, vnútorného systému obehu dokladov  v porovnaní s inými športovými 
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zväzmi.  Zo správy vyplývajú niektoré odporúčania a doporučenie zavedenia príslušných  opatrení  

(zaviesť formu cestovného príkazu a spôsob predkladania služobných ciest zo sústredení, výkaz práce 

podporovaných trénerov ap.). 

 – poukázal na fakt, že SAZ patrí medzi najaktívnejšie športové zväzy, čo sa týka návrhov, pripomienok 

na zlepšenie situácie 

– informoval o funkcionároch SAZ navrhnutých do štruktúr SOŠV (pp. Dag Bělák členom Legislatívno  

právnej komisie SOŠV, M. Grendelová – rovnosť príležitostí, L. Asványi – členom Múzejnej rady , P. 

Korčok – členom Rady pre rozvoj športu SOŠV,  A. Kirnová –  navrhnutá do Medzinárodnej komisie 

SOŠV )    

– informoval o žiadosti o príspevok na  publikáciu od Ľubomíra Součeka „Reportérsky mág Gabo 

Zelenay“                                                                                                                                                                   - 

- informoval o žiadosti o formu podpory štafetového Behu Košice – Bratislava  

p. Illéš – predložil písomný  materiál ohľadom efektivity využitia finančných prostriedkov 

pridelených pre ŠT a PZPM z pohľadu presadenia sa športovcov vo vyšších kategóriách za obdobie 

posledných 10 rokov. Za posledných 8 rokov bolo do systému ÚTM vynaložených 545 000 €, po 

dôkladnejšom vyhodnotení ukazovateľov je možnosť prehodnotenia jestvujúceho systému.               

- informoval o pracovnom stretnutí OAZ a návrhu rozdelenia financií na rok 2022 pre OAZ                   

– informoval o potrebe doriešiť otázku dorasteneckej ligy 2022, ktoré družstvá budú súťažiť a ďalšie 

potrebné otázky  

p. Pupiš – predložil správu z inšpekčnej cesty k MS 2022 v Eugene v dňoch 5.-10.11.,  V súvislosti 

s MS 2022 vyplýva viacero otáznikov (nízka úroveň ubytovania v internátoch v 1 – 3 lôžkových 

izbách, riešenie aklimatizačného pobytu pred podujatím, otázka účasti reprezentantov na ME aj MS 

v krátkom časovom rozmedzí, problematika zaočkovania členov výpravy ap.)                                          

– predostrel základnú filozofiu rozpočtu pre reprezentáciu SAZ v 2022        

p. Blašková – informovala o Mimoriadnom VZ AZB 17.11.                                                                            

– poďakovala za možnosť koordinovaných tréningov 4 klubov v hale Elán a vyzdvihla prácu D. 

Běláka v prospech atletiky  

p. Gubrický – poukázal na fakt, že SsAZ stále nemá zapísaného nového štatutára na MV SR, čo vytkla 

aj kontrola ohľadom oprávnenosti podpisovania zmluv.  

p. Asványi – informoval o komunikácii s p. Gavenčiakom, ktorý má výhrady k odmenám pretekárov 

a trénerov ÚTM a požiadal aby mu KM SAZ ozrejmila princípy a zásady ich prideľovania                        

- informoval o avizovanej tlačovej konferencii 5 kolektívnych športov, ktorá sa bude konať 25.11. 

ohľadom výpadku financií                                                                                                                                    

- nastolil otázku riešenia štatútu reprezentanta    
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p. Kirnová – predložila písomnú informáciu, rozhodnutia zo zasadnutia Rady EA 12.-14.11.v Madride  

- informovala o pozvaní pre prezidentov a šéftrénerov členských zväzov na prezentáciu 

a propagáciu  DNA podujatia  5.2.2022 v hale v Glasgowe                                                                                                                                                                 

– informovala o 1. pracovnom stretnutí partnerov 1. etapy k projektu Erasmu“ Athletics 4 Health“, 

ktoré sa konalo  29.-31.10. vo Varšave (partneri: Bulharsko – Fínsko - Poľsko – Rakúsko – Slovensko)                                                      

- informovala o zaradení p. D. Běláka na panel meračov tratí AIMS                                                                 

- informovala o žiadostiach o zaradenie do termínovky Svetovej Atletiky  so štatútom WA Level: * 

chodecké preteky Dudinská 50  23.4.2022 Gold Level (35 km a 20 km muži a ženy), Banskobystrický 

chodecký míting 7.5.2022 (20 km muži a ženy)  a Záhoracká 20ka 4.6.2022  (10 km muži a ženy) – 

obidva Bronz Level, *behy na ceste WA Road Level ČSOB Maratón 3.4.2022 v Bratislave a WA Elite 

Level Košice Peace Marathon 2.10.2022  v Košiciach.        

p. Gigac – odprezentoval vo videoprojekcii  projekt Mládežníckej atletiky SsAZ 2022, v ktorom 

predostrel mapu atletických štadiónov v oblasti, ich vybavenie, sektory, aké sú možnosti 

usporadúvať podujatia mládežníckych kategórií, návrh systém pretekov a disciplín, ÚTM (10 – 15 

roční), návrh rozdeliť súťaže oblasti na sever a juh, postupne zaradiť aj u žiakov hod oštepom            

- poďakoval SAZ a VV SAZ z titulu predsedu SsAZ za ústretovosť pri riešení problémov a zdôraznil 

dôležitosť vzájomnej komunikácie   

UVII/13 VV SAZ schvaľuje finančný príspevok v sume 1000 € na vydanie publikácie „Reportérsky 

mág Gabo Zelenay“. ZA hlasovalo 7 členov VV SAZ.   

U VIII/13 VV SAZ schvaľuje zaradenie podujatí SAZ do termínovky Svetovej Atletiky so štatútom                                                 

WA Level: * chodecké preteky Dudinská 50  23.4.2022 Gold Level (35 km a 20 km muži a ženy), 

Banskobystrický chodecký míting 7.5.2022 (20 km muži a ženy)  a Záhoracká 20ka 4.6.2022  (10 km 

muži a ženy) – obidva Bronz Level, *behy na ceste WA Road Level ČSOB Maratón 3.4.2022 v 

Bratislave a WA Elite Level Košice Peace Marathon 2.10.2022  v Košiciach.        

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ v decembri 2021 bude určený dodatočne.  

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

 

 




