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Zápisnica  zo 14. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  15.12.2021 v Bratislave a on-line formou 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Pupiš, Kirnová,  Gigac, Gubrický, Malík 

On-line:    pp. Asványi,  Filo, Mittermayer, Illéš, Kollárovič, Tóth, Blašková, Hanusová, Baláž, Roško (k 

bodu prog. č.11) 

Ospravedlnení: p. Mračnová                                       

 

Úvodom štrnásteho zasadnutia VV SAZ  privítal  všetkých prítomných aj zúčastnených on-line formou 

p. Korčok na poslednom zasadnutí v roku 2022.   

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh – p. Kirnová   

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

3.  Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na rok 2022  

    a o príprave  rozpočtu SAZ na rok 2022 - pp. Korčok, Gubrický   

4.  Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ – pp. Korčok, Asványi, Gubrický  

5.  Vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu – p. Pupiš  

6.  Informácia o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov M SR v roku 2022  

     – p. Mittermayer 

7.  Rozsah pretekania sa v SAZ pre rok 2022 a návrh Štruktúry súťaží SAZ -  p. Mittermayer    

8.  Informácia o príprave koncepcie reprezentácie na rok 2022 – p. Pupiš  

realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov – p. Gubrický  

9.  Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 2022 – p. Illéš  

10. Informácia o zabezpečení účasti na HMS 2022 a MS družstiev v chôdzi – p. Pupiš        

11. Informácia o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2022, EYOF 2022 – pp.  

      Korčok, Asványi, Gubrický, Roško 

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

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

14. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2021 a 2022 – p. Kirnová  

15. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

17. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

11/6 – úlohu uskutočniť stretnutie so zástupcom MŠVVaŠ SR p. Smutným za účelom objasnenia, 

podmienok projektu „Šport na školách“ pre neaktuálnosť vypustiť zo zápisu  
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13/1, 13/2 – splnené   

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 13. zasadnutia VV SAZ s pripomienkou p. Gigaca – žiadal doplniť v bode 

programu č. 16 – Rôzne, svojej prezentácie projektu Mládežnícka atletika SsAZ – „zaradiť hod 

oštepom  mladšieho žiactva 400 gr“.      

 

K bodu č. 2                                                                                                                                                  

VV SAZ zobral na vedomie čerpanie rozpočtu SAZ k 14.12.2021 predložené  p. Gubrickým. Pozitívnou 

informáciou je, že by mal SAZ dostať na účet aj 6% , o ktoré mal byť rozpočet krátený. Tak je 

predpoklad plynulého bezproblémového chodu a činnosti  SAZ v prvom kvartáli roka 2022.  

p. Korčok informoval, že o problematike kompenzácií PUŠ zo strany MŠVVaŠ ako aj MF SR a možnosti 

čerpania finančných prostriedkov do konca marca 2022 budeme informovaní na zasadnutí Rady pre 

rozvoj športu SOŠV.                                                                                                                                                                                                                                                                

p. Malík poukázal na nevyčerpané vysoké čiastky niektorých členov TOP tímu a OAZ. Držitelia limitov 

boli požiadaní odsledovať zmysluplné čerpanie rozpočtu, vrátane jednotlivých sekcií, OAZ, členov TOP 

tímu ako aj sledovať čerpanie 15% rozpočtu na mládež.                                                                   

p. Gubrický navrhol,  keďže z dôvodu operácie nemohol vyčerpať prostriedky T. Veszelka, aby mu 

bolo umožnené preniesť pridelené financie  na prípravu do roku 2022.                                      

p. Gigac     informoval  o možnosti zaistenia kalibrácie meradiel zo sád na  meranie a váženie náčinia                                                                  

p. Gubrický informoval o podanom projekte na EA na dovybavenie  kamerami Omega pre SsAZ a  AZB, 

aby bol k dispozícii tím v každej oblasti na zabezpečenie pretekov                                                                                                                       

K bodu č. 3                                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ 

na rok 2022  a o príprave  rozpočtu SAZ na rok 2022 predložené pp. Korčokom a Gubrickým. SAZ má 

avízo o stanovenej výške príspevku,  ktorý bude pre SAZ pridelený, avšak zmluva s ministrom zatiaľ 

nie je podpísaná. V januári sa uskutoční pracovné stretnutie za účelom určenia priorít (na SAZ bol  

zaslaný z ministerstva návrh TOP tímu v počte 7 atlétov), výber podporovaných atlétov pre EYOF. 

K dispozícii na čerpanie bude 300 000 € z roku 2021 na investície, na ktoré bude vypísaná súťaž 

prostredníctvom elektronického kontraktačného systému na dovybavenie štadiónov. 

14/1 VV SAZ ukladá pripraviť návrh, podklady do rozpočtu pre rok 2022  

     T.: január 2022    Z.: držitelia limitov   
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K bodu č. 4                                                                                                                                                             

VV SAZ zobral na vedomie Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ predloženú  pp. 

Korčokom, Asványim a Gubrickým. Účelom kontroly bolo zistiť spôsob využitia, prerozdelenia 

pridelených finančných prostriedkov a nastavenia vnútorných mechanizmov kontroly zväzu. Zo 

správy vyplýva že SAZ je príkladom dobrej praxe aj pre iné zväzy, čo sa týka transparentného vedenia 

a dobrej práce, a to aj vďaka činnosti generálneho sekretára a kontrolóra zväzu p. Malíka.    

p. Malík doplnil informáciu po obsahovej stránke správy z kontroly a o jeho činnosti vo funkcii 

kontrolóra zväzu. Z jeho kontrol neboli robené zápisy, nakoľko neboli nutné, po upozornení na 

nedostatky boli tieto odstraňované. Bolo vytknuté, že k vyúčtovaniam služobných ciest, akcií 

a výcvikových táborov neboli vypracovávane správy, čo bude do budúcnosti potrebné predkladať.  

U I/14  VV SAZ zobral na vedomie informáciu k Protokolu o výsledkoch kontroly NKÚ a ukladá 

zaoberať sa uvedenými odporúčaniami, zapracovať ich do praxe tak aby sa aplikovali do budúcnosti.    

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.       

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 12.12. v Dubline predložené  p. 

Pupišom, zatiaľ pre krátkosť času nebola dodané hodnotenie od sekcie behov. Ambíciou pred 

odchodom boli umiestnenia do prvej polovice štartového poľa. Umiestnenie členov výpravy SAZ:  

U20 M. Staník 59./97, Z. Michaličková 67./99, L. Hazuchová 76./99 a U23 E. Dušková 34./59. Sú to 

však perspektívni pretekári, na podujatí podali maximálny výkon, ich štart bol oprávnený. Pretekári 

poďakovali za možnosť štartu a dobré zabezpečenie ich účasti po každej stránke.  

p. Gubrický, vedúci výpravy  predložil doplňujúce informácie. Podujatie bolo usporiadané v peknom 

klasickom prostredí za účasti asi 8000 platiacich divákov (vstupenka 8 €). Za nedostatok považuje 

v porovnaní s podujatím v Šamoríne napr.: žiadne uvítacie balíčky pre výpravy (vak, pamätná 

medaila), žiadna balená minerálna voda (k dispozícii voda len počas podávania stravy), všetci boli 

ubytovaní v 1 hoteli, dlhé čakanie na výdaj stravy. Trať bola lemovaná len zábradliami, nebola 

„obrandovaná“ v celej dĺžke.   

p. Asványi -vyslovil sklamanie nad umiestnením L. Hazuchovej, od ktorej očakával lepší výkon, je 

potrebný osobitný prístup k jednotlivým vystúpeniam, dôležité je naplánovať športovú prípravu.    

 

K bodu č. 6  

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

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

uverejnená na webe SAZ. Po konzultácii s jednotlivými sekciami bude spracovaný časový program 

k jednotlivým podujatiam. Na požiadanie chodeckej sekcie bol preložený termín H MSR v chôdzi z 9.1. 

na 7.1.2022 v Banskej Bystrici. Koncom januára je v pláne uskutočniť tradičné halové podujatia míting 

V4  a Elán míting. Boli uskutočnené úspešné výberové konania na usporiadanie hlavných atletických 
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podujatí. Pri konečnom prideľovaní usporiadania podujatí sa bude prihliadať aj na propagáciu  nových 

a rekonštruovaných štadiónov. Je potrebné sledovať  vývoj pandemickej situácie 

a dodržiavanie  príslušných opatrení. 

 

K bodu č. 7                                                                                                                                                            

VV SAZ zobral na vedomie návrh Rozsahu pretekania sa v SAZ pre rok 2022 a návrh Štruktúry súťaží 

SAZ predložené  p. Mittermayerom.   K predloženému materiálu členovia VV SAZ diskutovali, 

zvažovali doplnenia disciplín v mládežníckych kategóriách,  náčinia, váh disku, kriketovej loptičky, 

zaradenie hodom vortexu,  zmiešaná štafeta, disciplíny v chôdzi na 50 km, 35 km, resp. 35 000 

a 20000 m, obmedzenie počtu štartov u žiakov  v behoch dlhších ako 200m, formát dorasteneckej 

ligy  a súčinnosť OAZ a pod.  

VV SAZ sa zaoberal aj stanovením povinností pre delegátov a technických delegátov SAZ na jednotlivé 

podujatia v záujme optimálnej funkčnosti čo bude predmetom prerokovania na zasadnutí ŠTK SAZ.   

U II/14 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schválil Návrh štruktúry súťaží SAZ, ktoré majú 

odporúčací charakter a definitívne schvaľuje VZ SAZ.  ZA doplnený návrh hlasovalo 8 členov VV SAZ, 

1 sa zdržal hlasovania.    

K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave koncepcie reprezentácie na rok 2022 predloženú  

p. Pupišom. Verzia k predloženiu na schválenie Výkonným výborom SAZ sa pripravuje na januárové 

zasadnutie VV SAZ vrátane finančných nákladov na jednotlivé podujatia. Vyvstáva viacero 

otáznikov, jednak povinnosti očkovania, zatiaľ nezverejnený ranking na webe EA, kolízia termínov 

SU s M SR, ap.   

  

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 2022 predložené p. Illéšom. Oproti 

predchádzajúcim pravidlám boli predložené niektoré úpravy podmienok. Bol predložený návrh aby 

tréneri pretekárov zaradených do ÚTM spĺňali podmienku kvalifikácie trénera aspoň na úrovni 

trénera 2. stupňa. VV SAZ navrhol, aby mali tréneri stanovené prechodné obdobie, aby si mohli 

splniť túto požiadavku.   

p. Kollárovič predložil námietku ohľadom neprideľovania bodov žiakom ŠT, ktorí sú ešte žiakmi ŠT 

avšak vekom sú v kategórii dorastu.   

 

U III/14 VV SAZ schvaľuje predložený materiál Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 2022 po doplnení 

pripomienky o prechodnom období k získaniu 2. kvalifikačného stupňa trénera pretekárov v ÚTM. 

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   
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K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení účasti na HMS 18.-20.3.2022 v Belehrade  a MS 

družstiev v chôdzi 4.-5.3.2022 v Muscate predloženú p. Pupišom.    

Usporiadateľ MS družstiev v chôdzi stanovil podmienku úplného povinného očkovania proti Covid -

19 schválenými vakcínami. Počet členov výpravy bude závisieť od stavu zaočkovanosti adeptov na 

účasť. Pred samotným podujatím chodecká sekcia navrhuje aklimatizačný pobyt, o mieste ktorého 

sa rozhodne. Jednou z možnosti je Turecko, prípadne Dubaj.  

Limity na H MS v Belehrade  sú veľmi prísne, viacero reprezentantov sa bude zameriavať hlavne na 

letnú sezónu a jej vrcholy.   

U IV/14 VV SAZ schvaľuje predbežnú prihlášku na H MS v Belehrade: 3 atléti, 1 vedúci výpravy a 2 

tréneri.  

U V/14 VV SAZ schvaľuje predbežnú prihlášku na EP vo vrhoch 12.-13.3.2022 v Leirii: 7 vrhačov, 1 

vedúci výpravy a 2 tréneri.   

  

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 

2022, EYOF 2022 predložené  pp. Korčokom, Asványim, Gubrickým a Roškom. 

 

22. ročník Banskobystrickej latky 15.2. bude mať štatút WA Indoor Tour Silver. Účasť prisľúbili viaceré  

skokanské hviezdy, vrátane medailistky z OH v Tokiu. Ak naplní prísľub austrálska reprezentantka, 

počet zúčastnených krajín v doterajšej histórii podujatia bude 47. Viacerí sponzori ohlásili 

obmedzené možnosti finančnej podpory, preto p. Roško požiadal SAZ o príspevok a podporu tohto 

podujatia. Televízny prenos BBL tradičnou STV je ohrozený vzhľadom na prenosy zo ZOH, rokuje sa 

o možnosti  prenosu prostredníctvom športového kanála TV JOJ.    

Čo sa týka Dudinskej 50  23.4.2022, spoluorganizátorom usporiadateľa SAZ bude mesto Dudince. 

Uskutočňujú sa potrebné rokovania k zabezpečeniu usporiadania. Viacero krajín avizuje záujem 

usporiadať svoje Majstrovstvá v chôdzi na tomto podujatí. Zatiaľ sa javí problém s ubytovaním 

vzhľadom na kúpeľnú sezónu v tomto období.    

Aj k usporiadanie P-T-S 9.6. (10.6.)  v Šamoríne sa uskutočňujú rokovania so zainteresovanými 

stranami. Ohrozené je zaradenia do programu hodu kladivom, nakoľko sa má v nasledujúcom týždni 

uskutočniť futbalový zápas a nie je akceptovateľná možnosť poškodenia trávnika. Náhradným 

miestom usporiadania sa javí štadión v Banskej Bystrici.  

p. Gubrický informoval o uskutočnených videohovoroch k zabezpečeniu EYOF 2022, požiadavka 

skrátenia programu atletiky namiesto 6 na 4 dni nebola akceptovaná, riešenie problematických 

okruhov s technickým delegátom podujatia. Konalo sa aj školenie rozhodcov video formou. V dňoch 
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16.-17.2. je naplánovaná obhliadka športovísk ku kandidatúre ME U18 v 2024 v Banskej Bystrici za 

účasti kľúčových zložiek.       

 

 K bodu č. 12 

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

predloženú p. Gubrickým.  

Ako bolo prezentované na predchádzajúcom zasadnutí VV SAZ, v prevádzke sú štadióny: 

v Kysuckom Novom Meste a Žiari nad Hronom, Martine,  dokončené v Čadci a Dubnici nad Váhom. 

Výstavba štadiónov sa uskutočňuje: v Žiline, Humennom, Spišskej Novej Vsi, Považskej Bystrici, 

Banskej Štiavnici, Krupine, Dolnom Kubíne, Moldave nad Bodvou, Banskej Bystrici (UMB), 

Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Lučenci. 

Uskutočňuje sa verejné obstarávanie v Nitre, Nových Zámkoch. V Košiciach 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. Pokračuje komunikácia SAZ s realizátormi projektu, prínosom 

k popularizácii atletiky sú  videá, reportáže  uverejňované na webe SAZ aj v TA3 spracované p. 

Porubcom.   

 

K bodu č. 13                                                                                                                                                           .  

SAZ zobral na vedomie informáciu o podaných prestupoch v prestupovom období jeseň 2021 

predloženú p. Filom. K schváleným prestupom UIII/13 p. Filo doplnil informáciu o doručenom 

odvolaní k neschválenému prestupu z UK Bratislava do klubu Hraj na tie nohy voči čomu bol podaný 

podnet na Arbitrážnu radu SAZ.  

 

K bodu č. 14  

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

pracovnú verziu záväzných termínov 2022 predloženú  p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do:  

*15.12. predbežné prihlášky a kontrakt na medzištátne stretnutie v chôdzi 2.4.2022 v Poděbradoch, 

*16.12. predbežné  prihlášky na EP vo vrhoch 12.-13.3.2022 v Leirii/POR, *18.12. predbežné 

prihlášky na HMS 18.-20.3.2022 v Belehrade/SRB, *4.1.2022 predbežné prihlášky na ME družstiev 

v chôdzi 4.-5.3.2022 v Muscate/Omán. Ďalšie termíny v predloženom materiáli.    

 

K bodu č. 15                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie Návrh Smernice SAZ 15/2021 Športovo – technická komisia,  predloženej 

p. Filom.  
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U VI/14 VV SAZ schvaľuje  Smernicu SAZ 15/2021 Športovo – technická komisia,  smernica 

nadobúda účinnosť dňom 16.12.2021. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

K bodu č. 16                                                                                                                                                          

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

O členstvo v SAZ po doplnení do svojich stanov o chýbajúcu formuláciu „podporu a rozvoj atletiky“ 

požiadal klub: *o.z. Sila a zdravie pod názvom Powerlift Podolínec (POWER), so sídlom vo Vyšných 

Ružbachoch.  

U VII/14 VV SAZ hlasoval za prijatie do SAZ o.z. Sila a zdravie pod názvom Powerlift Podolínec 

(POWER), so sídlom vo Vyšných Ružbachoch.  ZA hlasovalo 10 členov VV SAZ.                                                                                                       

 

K bodu č. 17 Rôzne 

p. Korčok – informoval o ukončení pracovného pomeru p. Bielika k 31.12.2021, ktorý je 

v dôchodkovom veku a vyslovil poďakovanie za vykonanú prácu v prospech SAZ.                                     

Informoval o potrebe edukácie v problematike antidopingu. Je potrebné naplánovať školenie pre 

športovcov  trénerov k vypĺňaniu ADAMS.   Osobne poďakoval prítomnému  p. Malíkovi za 

dlhoročnú prácu pre SAZ a prácu vo funkcii kontrolóra SAZ  

p. Baláž – poďakoval za cenné rady p. Malíkovi pri preberaní funkcie kontrolóra SAZ a plánovaných 

oficiálnych skúškach na tento post          

p. Kirnová – informovala o ponuke WA a cenovom zvýhodnení zakúpenia Súťažných a technických 

pravidiel edície 2022 v angličtine (VV SAZ súhlasí so zakúpením 10 ks)                                                           

– informovala o stanovenom termíne do 28.12. predloženia kandidáta SAZ do Rady WMRA, záujem 

prejavil a predbežnú podporu niektorých krajín má p. M. Matanin                                                             

- o požiadavke p. Hanušovského zabezpečiť sústredenie v Monte Gordo pred EP vo vrhoch v Leirii 

pre neho a 2 oštepárov   

p. Pupiš – v kontexte rokovaní prezidenta, viceprezidenta SAZ, riaditeľa VŠC Dukla podporuje 

myšlienku vykonania personálneho auditu, zaradenia atlétov, trénerov  na VŠC Dukla B. Bystrica 

p. Hanusová  – vyslovila poďakovanie p. Malíkovi za odvedenú prácu a zagratulovala 

novozvolenému kontrolórovi SAZ p. Balážovi. 

Informovala o projekte atletickej haly v meste Košice. P. Korčok doplnil informáciu ohľadom 

pripravenosti SAZ v prípade záujmu mesta, resp. VÚC podpísať memorandum o spolupráci. 

p. Mittermayer informoval o pripravovanej spolupráci s organizátorom podujatia The Run Slovakia 

v oblasti propagácie, prípadne ďalších možnostiach spolupráce. 
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p. Asványi - informoval v súvislosti s behom Devin-Bratislava o pripravovanom odovzdaní 

vyzbieranej sumy so štartovného z virtuálneho behu. Prostredníctvom SAZ-u bude spolu s ďalšími 

organizátormi podujatia STARZ, BECOOL a mestom Bratislava odovzdaná finančná čiastka 29 310 

eur združeniu „Kto pomôže Slovensku“ (https://ktopomozeslovensku.sk/). Finančné prostriedky 

pôjdu na pomoc zdravotníkom pomáhajúcim pacientom zápasiacim s ochorením COVID-19. Navrhol 

odmenu za vykonanú prácu pre prezidenta SAZ p. Korčoka a pre GS p. Gubrického  

p. Filo – informoval o uskutočnenom školení rozhodcov 1. a 2. stupňa  video formou 4.12.2021 

v Bratislave   

U VIII/14 VV SAZ schvaľuje odmenu pre p. Korčoka a p. Gubrického.                                                           

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

Termín nasledujúceho zasadnutia VV SAZ v januári 2022 sa určí dodatočne. 

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