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Zápisnica  zo 16. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  15.2.2022 v Banskej Bystrici  prezenčnou 

a on-line formou 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Pupiš, Kirnová,  Mittermayer, Tóth, Gubrický, Malík, Blašková, Baláž, Gigac 

On-line:    pp. Asványi, Filo, Illéš  

Ospravedlnení: pp. Mračnová, Hanusová,  Kollárovič                                     

 

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

formou p. Korčok. Zasadnutie sa symbolicky konalo v priestoroch národného atletického štadióna, 

kde sme naplánovali aj stretnutie so zástupcami hodnotiacej komisie EA.  Po skončení zasadnutia sú 

členovia VV SAZ pozvaní   sledovať Banskobystrickú latku 2022 v Športovej hale na Štiavničkách.    

     

 Program: 

1.  Kontrola úloh – p. Kirnová   

2.  Informácia o čerpaní rozpočtu a informácia o hospodárení  SAZ v roku 2021 – p. Gubrický 

3.  Návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 - pp. Korčok, Gubrický   

4.  Vyhodnotenie Elán mítingu, V4 a BL 2022 – pp. Mittermayer, Pupiš, Illéš  

5.  Informácia o stave príprav H MSR v hale – p. Mittermayer 

6.  Návrh koncepcie reprezentácie na rok 2022 – p. Pupiš  

7.  Návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku  2022 – p. Illéš 

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

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

      Korčok, Asványi, Gubrický 

10. Návrh Atletickej ligy 2022 – p. Mittermayer 

11. Projekt Detská a Mládežnícka atletika2022 – p. Illéš  

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

13. Príprava VZ SAZ v roku 2022  – p. Korčok  

14. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 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 

15/1 trvá, VV SAZ ukladá preveriť splnenie podmienok kandidátov na nových členov SAZ 

                                                     T.: 23.3.      Z.: p. Gubrický                    
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U I/15 trvá, VV SAZ berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu SAZ k 18.1.2022 a ukladá 

pripraviť účtovnú závierku, daňové priznanie a audit SAZ k termínu 30.3.2022.   Z.: p. Gubrický  

U II/15 VV SAZ berie na vedomie predbežné hospodárenie Slovenská atletika s.r.o. za rok 2021 

a ukladá pripraviť účtovnú závierku, daňové priznanie a audit spoločnosti k termínu 30.3.2022 

U III/15 VV SAZ berie na vedomie predložený  návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 a ukladá vedeniu SAZ 

dopracovať rozpočet a pripraviť ho k prijatiu k budúcemu VV SAZ.       T: 23.3.2022       

U V/15 VV SAZ   ukladá zaoberať sa pokrytím finančných prostriedkov na prípravu G. Gajanovej  

v záujme vytvorenia podmienok, aby mohla výkonnostne napredovať.  

                         T.: priebežne                                                               Z.: TK a KM SAZ, Pupiš, Illéš  

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu z 15. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2 a 3                                                                                                                                                  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu a informáciu o hospodárení SAZ v roku 2021 

predloženú  p. Gubrickým a informáciu k návrhu rozpočtu SAZ 2022 doplnenú p. Korčokom.   

Písomná správa k aktuálnemu stavu čerpaniu rozpočtu a hospodárenia SAZ nebola zaslaná, z dôvodu, 

že sa uskutočňujú závierkové účtovné operácie, finalizujú sa zúčtovania dotácií  a preto by  priebežné 

čísla neboli výpovedné z hľadiska skutočného čerpanie jednotlivých položiek. Bola uskutočnená  

kontrola účtovania  SAZ za 2. polrok 2021 zo strany audítora a výsledok bol bez negatívnych nálezov.   

Postupne sa spracovávajú sa podklady k výročnej správe k predloženiu na VZ SAZ a  príprava 

k podaniu Daňového priznania. Rozpočet pre rok 2022 bude súvisieť aj s doplnenými nákladmi 

a Koncepciou reprezentácie SAZ pre rok 2022.                                                                                                               

Finančné prostriedky na PUŠ od MŠVVaŠ SR pre rok 2022 sú v porovnateľnej výške  ako v roku 2021. 

Predstavujú sumu 2 963 885 €, čo je cca o 4000 € viac. Otázkou je ešte  pridelenie finančných 

prostriedkov na usporiadanie tradičných významných podujatí SAZ. Pripravuje sa dodatok k zmluve 

s MŠVVaŠ SR v záujme uznania oprávnených nákladov živnostníkov ako športových odborníkov – 

štatutárov klubov, ktorí poskytujú  služby pre SAZ. 

p. Korčok – informoval o výzvach cez SOŠV, SAZ sa bude uchádzať o financie na investície 

p. Gubrický – informoval o úspešnom projekte SAZ  - pridelenie grantu EA v sume 24 000 CHF na 2 

roky na dobudovanie štadiónov – čiastočné financovanie nákupu kamier Omega. 

 

Trvajú uznesenia z januárového zasadnutia VV SAZ, s predĺženým termínom predloženia do 23.3.: 

pozri U I -III/15.                                                                                                                                                                                           
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K bodu č. 4                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie Elán mítingu a  V4  2022 predložené pp. Mittermayerom, 

Pupišom a Illéšom.   

p. Pupiš, Illéš konštatovali, že po športovej stránke sa obidve podujatia uskutočnili bez problémov. 

Na Elán mítingu sa zúčastnilo viacero reprezentantov ašpirujúcich na splnenie limitov na HMS.  Popri 

účasti J. Volka, ktorý už má limit splnený, štartovali aj M. Weigertová, S. Škvarková, V. Forster, ktoré 

podali kvalitné výkony v rámci svojich aktuálnych možností, avšak ich výkony na splnenie limitu 

nestačili.   

p. Mittermayer doplnil informáciu, preteky sa uskutočnili v režime OTP. Boli dosiahnuté kvalitné 

výkony aj napriek neúčasti zahraničných pretekárov, ktorí sa vzhľadom na Covid obmedzenia z 

podujatia odhlásili.     

Halový míting BBL 2022 sa uskutoční vo večerných hodinách po zasadnutí VV SAZ. V kvalitnej 

štartovej listine slovenské ženy nebudú mať zastúpenie, v kategórii mužov budú štartovať L. Beer a T. 

Zeman. Matúš Bubeník bude v úlohe čestného hosťa, bude mu odovzdané „Poďakovanie“ za úspešnú 

reprezentáciu počas dlhoročnej atletickej kariéry.  

K bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav H MSR    predloženú p. Mittermayerom. Príprava 

na halové M SR je zabezpečená  v spolupráci s p. Drozdom a tímom rozhodcov. Podujatie sa uskutoční 

v súlade s platnými opatreniami a vyhláškou NCZI, čo bude uverejnené v rámci propozícií.   

p. Gubrický informoval o podanej požiadavke na výnimku v zmysle platných vyhlášok adresovanej na 

MŠVVaŠ , aby sa  M SR dospelých a juniorov a dorastu mohli konať  bez obmedzení počtu účastníkov.  

VV SAZ sa zaoberal návrhom zaradenia do programu na H MSR štafety 4x200 m. Berúc do úvahy 

všetky okolnosti VV SAZ rozhodol:  

U I/16 VV SAZ schvaľuje zaradenie do programu halových MSR 2022 štafety 4 x 200m a 4x 400 m 

v kategórií juniorov a dospelých (neschvaľuje štafety v kategórii dorastu ani starších žiakov)   

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

  

K bodu č. 6                                                                                                                                       

VV SAZ zobral na vedomie Návrh koncepcie reprezentácie na rok 2022 a doplnenú predbežnú 

kalkuláciu nákladov na reprezentáciu SAZ v roku 2022 predložené p. Pupišom. Vzhľadom k 

okolnostiam predložený návrh nie je definitívny. Aj napriek oponentúram TOP tímov MŠVVaŠ SR 

zmenilo návrhy a M. Úradník tak vypadol zo zoznamu TOP tímu, na základe čoho konštatoval, že  

riadenie športu nefunguje ako by malo. Podobne SAUŠ nemá schválený rozpočet a nevie identifikovať 

pravidlá účasti na SU v Číne. Je potrebné upresniť podmienky účasti výpravy SAZ na EYOF v Banskej 

Bystrici. V tejto fáze je potrebné schváliť postupy a nominačné kritéria smerom k HMS v Belehrade,  

EP vo vrhoch v Leirii a na EP v behu na 10000 m.  
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p. Korčok – mal pripomienku k štafete 4x400 m mužov, účasti na HMS, ktorá nebola zadefinovaná 

pôvodne v koncepcii. Žiadal doplnenie nominačných kritérií do koncepcie. 

p. Malík – predniesol pripomienku, v reprezentačných celkoch je u niektorých pretekárov uvedený 

nesprávny materský klub  

U II/16 VV SAZ schvaľuje reprezentačné celky SAZ pre rok 2022. Rozpočet reprezentácie bude 

predložený na marcovom zasadnutí VV SAZ. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 

K bodu č. 7                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie  návrh koncepcie podpory mládežníckej atletiky v roku  2022 predloženej 

p. Illéšom. Materiál bol prerokovaný na januárovom zasadnutí VV SAZ a doplnený o pripomienky.    

 

K bodu č. 8  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o zabezpečení účasti na HMS 2022, MS družstiev v chôdzi a EP 

vo vrhoch predloženú p. Pupišom.  

 

HMS 18.-20.3. v Belehrade: momentálne má splnený limit k účasti 1 pretekár – J. Volko. Ďalšími 

kandidátkami k účasti sú: M. Weigertová/60 m, S. Škvarková, V. Forster/60 m prek., G. Gajanová/ 800 

m a v prípade adekvátnej výkonnosti účasť mužov v štafete 4x400 m. Spôsob dopravy je navrhnutý 

cestovať mikrobusom s cieľom vyhnúť sa letiskám. Neočkovaní budú povinní absolvovať po príchode 

antigénové alebo PCR testy každých 48 hodín.  

U III/16 – VV SAZ schvaľuje nominovať na HMS štafetu mužov 4x400 m ak bude dosiahnutý priemer 

výkonov 47,05 na štadióne alebo 48,0 v hale dosiahnuté v sezóne 2021, 2022 a 2 náhradníci.  

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

 

MS družstiev c chôdzi 4.-5.3. v Muscate:  predbežné prihlášky boli zaslané pre 12 chodcov a 5 

oficiálov. O nominácii sa rozhodlo po M SR v chôdzi v hale 30.1. v Bratislave: 10 chodcov a 5 oficiálov. 

Pred samotným podujatím členovia výpravy absolvujú  aklimatizačné sústredenie v Dubaji. Doprava 

do Dubaja a Muscatu je kombinová:  letecky do Dubaja, z Dubaja do Muscatu autobusom, z Muscatu 

do Viedne cez Istanbul letecký. 

 

U IV/16 VV SAZ potvrdzuje nomináciu na MS družstiev v chôdzi 4.-5.3.2022 v Muscate, schválenú per 

rollam zo dňa: 2.2.2022:  vedúci výpravy – M. Pupiš, tréneri – R. Benčík, P. Zemko, H. Rusnáková, 

fyzioterapeut – D. Freudenfeld, 35 km muži – M. Úradník, D. Černý, ženy 20 km – H. Burzalová, E. 

Hačundová, A. Ragasová, 10 km juniori/juniorky – T. Mencel, M. Duda,  J. Bátovský (náhradníci A. 

Nosáľ, F. Krestianko), K. Devaldová, S. Hakulinová. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ. 
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EP vo vrchoch 12.-13.3. v Leirii: predbežné prihlášky boli zaslané na 7 vrhačov a 3 oficiálov. P. 

Hanušovský požiadal SAZ  o zabezpečenie sústredenia pred podujatím v Monte Gordo pre 2 

oštepárov a 1 trénera, odkiaľ sa mali presunúť na miesto EP. Vzhľadom k zraneniu P. Michalca bolo 

sústredenie zrušené. Zranenie avizujú aj M. Lomnický a M. Hrašnová.  O konečnej nominácii bude 

rozhodnuté po H MSR dospelých 27.2.      

 

K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí  - D-50, P-T-S 2022 a EYOF 

2022 predloženú pp. Korčokom, Asványim a Gubrickým.  

  

Dudinská 50-ka , 23.4.2022, so štatútom WA Permit Gold level.  Na webe sú uverejnené propozície, 

uskutočnili sa ďalšie pracovné stretnutia k zabezpečeniu usporiadania. Spoluorganizátorom 

usporiadateľa SAZ bude mesto Dudince. Viacero krajín plánuje usporiadať svoje Majstrovstvá 

v chôdzi na tomto podujatí. Riaditeľom podujatia je J. Korčok, hl. rozhodcom M. Škarba. Ubytovanie 

si účastníci budú zabezpečovať sami, doprava z letísk koordinovaná medzi SAZ, Dukla Banská Bystrica 

a miestnymi poskytovateľmi.     

P-T-S 9.6.  v Šamoríne:  je od WA oficiálne schválené, že to bude dvojdňové podujatie, hod kladivom 

sa uskutoční 8.6. v Trnave, hlavný program 9.6. v Šamoríne. Skladbu disciplín je potrebné nahlásiť do 

15.3.2022.      

EYOF 2022 v Banskej Bystrici: Na 10.6. je plánovaný seminár pre rozhodcov na EYOF po skupinách 

disciplín a 11.-12.6. oficiálny test pretekov EYOF, rozsah testu sa dohodne s  p. Průšom.    Stanovený 

termín naplánovanej obhliadky športovísk ku kandidatúre ME U18 v 2024 platí,  uskutoční sa 17.-

18.2. Banskej Bystrici.       

 

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie doplnený Súťažný poriadok  Atletickej ligy 2022 predložený p. 

Mittermayerom. Bolo navrhnuté, aby bolo v súťaži ponechaných po 8 družstiev mužov aj žien,  

navrhnutá úprava bodovania, aby družstvo ak zvíťazí vo všetkých 4 kolách dostalo motivačný 1 hlavný 

bod navyše.   

U V/16 VV SAZ schvaľuje Súťažný poriadok a Atletická liga dospelých 2022 ako bola predložená 

(striedanie disciplín bude doplnené). ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

 

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie Projekt Detská a Mládežnícka atletika 2022 a plán činnosti, predložené p. 

Illéšom. V rámci projektu je podpora klubov, pridelenie 24 sád  „Mládežníckej  atletiky“. Plánuje sa 

uskutočnenie seminára prepojeného s „Detskou atletikou“ v pláne je uskutočniť trojboj Detskej 

atletiky, v období apríl – máj súťaže Detskej P-T-S, v septembri finále v cezpoľnom behu. Je 
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navrhnutých 9 termínov v spolupráci s SOŠV, koordinácia Odznaku všestrannosti so SOŠV,  3 školenia 

(Prešov, Banská Bystrica, Bratislava) a ďalšie aktivity s cieľom zvýšenia záujmu detí k športovaniu.   

Súčasťou projektu je aj výcvikový tábor pre kandidátov účasti EYOF 2022, plán jeho uskutočnenia je 

v jarnom termíne.   

  

K bodu č. 12 

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

predloženú p. Gubrickým. K 14.2.2022 bolo u 9 štadiónov uhradené vyúčtovanie a stav je nasledovný:   

Dokončené, resp. sú prevádzke a vyúčtovanie je uhradené u  štadiónov: v Kysuckom Novom 

Meste, Žiari nad Hronom, Martine,  v Čadci a Dubnici nad Váhom. Výstavba štadiónov pokračuje 

v Žiline, Humennom, Spišskej Novej Vsi (vyúčtovanie uhradené), Považskej Bystrici, Banskej Štiavnici, 

v Krupine, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši  (všetky 3 vyúčtovanie uhradené), Moldave nad 

Bodvou, Banskej Bystrici (UMB),  Piešťanoch, Lučenci. 

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje:  v Nitre a Nových Zámkoch. Príprava projektu pokračuje v 

Košiciach. Vo Svite nie je zaistené spolufinancovanie, v Malackách bolo zrušené verejné obstarávanie 

a vo Zvolene sa prehodnocuje realizácia projektu. Komunikácia SAZ s realizátormi projektu naďalej 

pokračuje.  

p. Korčok – poukázal na potrebu v priebehu mesiaca získať definitívne stanoviská z pohľadu 

realizovateľnosti v problematických projektov (Svit, Malacky, Zvolen), v záujme včasných rozhodnutí.  

 

K bodu č. 13                                                                                                                                                                 

VV SAZ zobral na vedomie predbežný návrh na konanie VZ SAZ v roku 2022  predložený p. Korčokom. 

Zatiaľ platí stanovený termín, prezenčne  30. apríla 2022 v Banskej Bystrici. Pripravujú sa podklady 

k výročnej správe SAZ.  Na rokovanie budú prizvaní aj jubilanti SAZ za rok 2021, do programu bude 

zaradené aj odovzdávanie  ocenení SOŠV za rok 2020. Návrhy na ocenenie jubilantov je potrebné 

doručiť do 28.2.                                                                                                                                                              

K bodu č. 14  

VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA v roku 2022 predložený  

p. Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: *10.2. predložiť nomináciu a podklady na SAUŠ k AMS 

v cezpoľnom behu /POR, *14.2. záverečné prihlášky na  MS družstiev v chôdzi 4.-5.3.2022 

v Muscate/Omán, * 21.2.  zaslanie prihlášky na „Young Leaders Forum“, ktoré sa koná 17.- 22.8. 

v Mníchove,  *24.2. predbežné prihlášky na EP na 10000 m v Pace/FRA, *2.3. záverečné prihlášky na 

EP vo vrhoch v Leirri/POR,  * 7.3. záverečné prihlášky na HMS 18.-20.3.2022 v Belehrade/SRB,  

*10.3. Predbežné prihlášky na ME U18 4.-7.7.2022 v Jeruzaleme a preferenciu výberu hotela pre 

výpravu, *17.3. predbežné prihlášky na ME 15.-21.8.2022 v Mníchove, * 15.3. prihláška kandidáta 

do Komisie atlétov WA, *17.3. predbežné prihlášky na ME 2022 v Oregone, *21.3. predbežné 
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prihlášky na ME „of road“ v horskom behu 1.-3.7.2022 v El Paso. *24.3. predbežné počty výpravy na 

EYOF 2022, *31.3. záverečný termín predloženia Ročnej správy SAZ na WA, *31.3. predbežné 

prihlášky na MS v traili Thailand. Ďalšie termíny v predloženom písomnom materiáli.    

 

K bodu č. 15                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila – k dnešnému zasadnutiu nie sú predložené návrhy 

novelizácie Smerníc SAZ. 

K bodu č. 16                                                                                                                                                          

VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach o prijatie klubov do 

SAZ: * Briliant star v Bratislave (BSTAR) * Atletický klub Kúty (AKUTY) a TopRunDS v Dunajskej 

strede (RUNDS), všetky tri spĺňajú podmienky členstva v SAZ.    

U VI/16 VV SAZ schvaľuje prijatie klubov do SAZ: *Briliant star (BSTAR), *Atletický klub Kúty (AKUTY) 

a * TopRunDS (RUNDS). ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    

                                                                                           

K bodu č. 17 Rôzne 

p. Filo – informoval o spracovávaní podkladov k prestupom SAZ v jarnom termíne 2022 

p. Illéš – vyslovil uznanie p. Putalovej za prístup na pracovnej pozícii pre mládež   

p. Asványi – predložil návrh Súťažného poriadku Bežeckej ligy a termínovú listinu 19 zaradených 

behov  do Bežeckej ligy 2022, spracovaný v spolupráci s p. Bogdányim. Bude potrebné dohodnúť sa 

aj na finančných stimuloch, podnety z bežeckej sekcie.  Informoval o pripravovanom podpise 

štatutárov zväzu a zástupcov BSK ohľadom spoločného memoranda o výstavbe atletickej dráhy 

v Petržalke.  

p. Blašková – informovala o plánovaných podujatiach AZB, pripravovanom mládežníckom 

chodeckom mítingu v Petržalke, rozbiehajúca sa AL, stretnutie 4 miest v Ľubľani, 11.8. preteky 

v Anglicku 

p. Gigac – informoval o pracovnom stretnutí ohľadom usporiadania pretekov pre mladšie žiactvo 

v Banskej Bystrici   

p. Kirnová – informovala o účasti STU Bratislava na EPM klubov v cezpoľnom behu v Oeiras, 

*informovala o podmienkach a ponuke zúčastniť sa tradičného Európskeho behu na ceste U20  

17.9. v Oderzo, *podrobnosti k MS v behu do vrchu 17.-20. novembra 2022Thailand: 

https://wmtc2021thailand.com/,  ubytovanie: hospitality.wmtrc2021@gmail.com   

p. Malík – upozornil v súvislosti s plánovaným VZ SAZ na doručenie delegátov za oblastné atletické 

zväzy 
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p. Korčok – tlmočil požiadavky na plnenie povinnosti v oblasti  Anti dopingu, informoval o žiadosti 

na  SADA o webináre pre reprezentantov *informoval o Fonde na podporu športu, kde sa mnohí 

žiadatelia zapojili s cieľom vybudovať atletickú infraštruktúru prevažne a školách (SAZ každému kto 

požiadal vyslovil podporné stanovisko), *bola vypísaná aj výzva na SOŠV k nedočerpanej dotácii na 

infraštruktúru v sume 423 000 € kde sa o dotáciu v súvislosti s kandidatúrou na ME do 18 rokov 

2024 uchádza aj SAZ, informoval o schválení SOŠV 2 atlétov do juniorského olympijského tímu – 

guliar K. Šula a chodkyňa T. Kurucová, *na podporu Olympijskej solidarity sú zaradení M. Úradník 

a E. Zapletalová (čaká sa na potvrdenie od MOV),  *  informoval o ponúknutej možnosti zo strany 

SAŠS zúčastniť sa na celosvetových školských hrách 2022 v Normandii na náklady SAZ-u. 

p. Pupiš – vzdelávanie v oblasti Anti dopingu spĺňame – každý reprezentant musí absolvovať 

školenie I Run Clean     

p. Mittermayer - informoval o uverejnení Termínovej listiny SAZ 2022 na webe SAZ, vrátane zmeny 

miesta M SR v behu na 10 km na ceste, * namiesto 1.kola DL sa uskutoční míting pre dorast 18.6.      

p. Baláž – informoval o podnete hlavnej kontrolórky na predloženie, zdôvodnenie  cestovných 

výdavkov za rok 2021  

p. Gubrický – informoval o: * vydaní Pravidiel atletiky v počte 500 ks, *vydaní Atletickej ročenky SAZ 

2021, *o vydaní knihy Detskej atletiky 2, *Rozhodnutí Súdu zo dňa 11/2021 v kauze Gašaj,  za jeho 

neúčasti nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť, (v obžalobe voči SAZ neuspel,  súdne trovy na jeho 

náklady), * tlmočil požiadavky o finančný príspevok na *Jump fest, *Čokoládovú tretru v Košiciach, 

*Žiacku chodeckú ligu a *Banskobystrický chodecký míting v Banskej Bystrici.      

U VII/16 VV SAZ schvaľuje termínový kalendár behov zaradených do Bežeckej ligy 2022.                                

ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  

U VIII/16 – VV SAZ schvaľuje finančný príspevok na *Jump fest v Košiciach v sume 1500 € (plus 1500 

€ po odsúhlasení sekcie skokov, *na Čokoládovú tretru je návrh príspevku  rovnaký ako v roku 2021, 

*požiadavku na chodecké podujatie v Banskej Bystrici konzultovať s chodeckou sekciou.                         

ZA horeuvedené hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

UIX/16 VV SAZ schvaľuje účasť Jána  Dömenyho na „Young Leaders forum“ ktoré sa koná 17.- 22.8. 

v Mníchove. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.   

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 23.3.2022. 

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

 




