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Zápisnica  zo 17. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  30.3.2022 v Bratislave  prezenčnou a on-

line formou 

 

Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Filo, Hanusová, Kirnová, Kollárovič, Mittermayer, Pupiš, Malík,  

                     Blašková, Baláž, Gigac, Gubrický 

On-line:    p. Tóth   

Ospravedlnená: p. Mračnová                                     

 

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

formou p. Korčok. Z dôvodu ochorenia viacerých členov VV SAZ sa pôvodne plánované zasadnutie na 

23.3. preložilo o týždeň neskôr. Prítomní si uctili minútou ticha zosnulého p. Martina Illéša.      

     

 Program: 

1.   Kontrola úloh – p. Kirnová   

2.   Informácia o čerpaní rozpočtu, o hospodárení  a DP  SAZ za rok 2021 – p. Gubrický 

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

4.   Vyhodnotenie HMS Belehrad 2022, MS družstiev v chôdzi, ETC 2022 – p. Pupiš  

5.   Vyhodnotenie H MSR v hale – pp. Pupiš, Illéš, Mittermayer 

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

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

      Korčok, Asványi, Gubrický 

8.   Informácia o stave príprav kandidatúry na usporiadanie ME do 18 rokov v roku 2024 v Banskej  

      Bystrici – p. Korčok  

9.   Príprava VZ SAZ, návrh programu VZ SAZ 2022  – pp. Korčok, Gubrický  

10. Termínová listina 2022 – p. Mittermayer   

11. Podpora trénerských kapacít pre rok 2022 – p. Illéš 

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

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

14. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo  

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

16. Rôzne  

  

K bodu č. 1 Kontrola úloh 

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

                                                     T.: 13.4.      Z.: p. Gubrický                    
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U I -III/15 úlohy prípravy účtovnej závierky, daňového priznania, auditu SAZ a Slovenskej atletiky 

s.r.o.za rok 2021 a návrhu rozpočtu SAZ na rok 2022 k termínu 30.3.2022 sú súčasťou programu 

dnešného rokovania.   

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  

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 16. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 2 a 3                                                                                                                                                  

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu,  hospodárení a DP za rok 2021 a návrh 

rozpočtu SAZ na rok 2022 predložené  pp. Korčokom a Gubrickým.   

Na rokovanie boli  predložené kompletné účtovné uzávierky SAZ a SA s.r.o. k 31.12.2021. Zároveň 

bolo predložené definitívne čerpanie rozpočtu SAZ za rok 2021. z tohto čerpania vyplýva stav 

štátneho účtu – PUŠ k 31.12.2021 je v sume 418 463,36 €, z toho 299 852 € kapitálové výdavky 

(540 832,17 – 122 368,81 € záväzky z roku 2021 hradené v roku 2022). Stav štátneho účtu – NŠP 

k 31.12.2021 je 4 170 000 €  a stav štátneho účtu – TOP tím MŠVVaŠ a podujatia v sume 6 119,14 €.     

Návrh rozpočtu SAZ na rok 2022 je v príjmovej časti plánovaný  v sume 7 752 951 € (z toho dotácia 

z MŠ 7 621 951 € (vrátane príspevku uznanému športu 2022  v čiastke 2 963 885 €, príspevku na TOP 

tím v sume 97 500 € a  4 170 000 € prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu štadiónov). Najbližšie 

bude potrebné upraviť reálne čerpanie za už uskutočnené  podujatia.  Celkové saldo návrhu rozpočtu 

SAZ na rok 2022 je  mínus 129 018,-€. V prvom polroku 2022 budú na základe vývoja hospodárenia 

SAZ prijaté aktualizácie, ktoré zaručia vyrovnaný rozpočet SAZ na rok 2022. 

U I/17 VV SAZ zobral na vedomie správu o hospodárení SAZ a  Slovenskej atletiky s.r.o za rok 2021 

a ukladá  podať Daňové priznanie SAZ a Slovenskej atletiky s.r.o  a následne po schválení Výročnej 

správy SAZ za rok 2021 taktiež zabezpečiť audit všetkých materiálov.  T.: 31.3. Z.: Se-SAZ, p. Gubrický                                                                                                                                                                

U II/17 VV SAZ schvaľuje  predložený návrh rozpočtu SAZ na rok 2022. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.                                                                                                                

K bodu č. 4                                                                                                                                                         

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie EP vo vrhoch 12.-13.3. v Leirii, HMS 18.-20.3. v Belehrade a 

MS družstiev v chôdzi 4.-5.3.  v Muscate predložené p. Pupišom.  

EP vo vrhoch v Leirii: zo zdravotných dôvodov  sa nezúčastnili M. Hrašnová, M. Lomnický a P. 

Michalec.  Umiestnenie zúčastnených vrhačov: J. Kubinec v hode oštepom na 13. mieste výkonom 

70,05 m, V. Kaňuchová v hode kladivom na 14. mieste výkonom 65,83 m   a guliarka Váleková U23 na 

15. mieste  výkonom 13,01. 
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Plánované sústredenie v Monte Gordo pred podujatím bolo z dôvodu zranenia P. Michalca zrušené, 

príprava v domácich klimatických podmienkach sa podpísala na podaných výkonoch.  

MS družstiev v chôdzi v Muscate: Výprava pred podujatím absolvovala aklimatizačné sústredenie 

v Dubaji.  Výkony chodcov  boli poznačené klimatickými podmienkami a kopcovitou traťou pretekov. 

Najlepšie umiestnenie dosiahli: na 35 km chôdza muži  M. Úradník 17. miesto (D. Černý 32., štartové 

pole 65 pretekárov) a na 10 km junior M. Mencel, tiež 17. miesto (M. Duda 25., štartovalo 35 

pretekárov).  Umiestnenia  ďalších pretekárov SAZ: juniorky 10 km chôdza: 31. K. Devaldová, 35. St. 

Hakulinová, v chôdzi na 20 km žien H. Burzalová na 31. mieste (zo 49).   

Halové MS v Belehrade: SAZ reprezentovali 3 šprintéri a 6 pretekárov v štafete. Zatiaľ nebolo dodané 

vyhodnotenie od osobných trénerov. Šéftréner/vedúci výpravy p. Pupiš konštatoval, že výkonnostná 

úroveň HMS sa výrazne zvýšila. Víťaz v behu na 60 m mal výsledný čas 6,41 a slovenskému 

reprezentantovi J. Volkovi nestačilo sezónne maximum 6,66  na postup do SF a celkovo skončil na 25. 

mieste (46 štartujúcich). Juniorka V. Forster dosiahla v rozbehoch v behu na 60 m prek.  výkon 8,17 a 

postúpila do semifinále. Celkové umiestnenie po SF-   24. miesto. V behu na 60 m  V. Forster skončila 

piata v rozbehoch výkonom 7,35 -  celkové umiestnenie na 31. mieste a M. Weigertová výkonom 7,43 

skončila na 40. mieste (47 štartujúcich). Mužská štafeta v behu na 4x 400 m z poľa 13 štartujúcich 

krajín dosiahla 11. miesto v slovenskom halovom rekorde 3:09,79.   

p. Korčok poďakoval p. Asványimu za jeho angažovanosť pri zabezpečení televízneho vysielania 

prostredníctvom RTVS.  

p. Kirnová – doplnila informáciu ohľadom účasti na Akademických majstrovstvách sveta v krose 12.3. 

v Aveiro/Portugalsko. Pôvodná nominácia sa zredukovala na 1 vedúceho (M. Vojník) a 1 pretekára – 

M. Mojžiš, ktorý v konkurencii 51 pretekárov z 20 krajín skončil na 36. mieste. Náklady na 95% hradila 

SAUŠ.   

K  bodu č. 5  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie M SR v hale 2022   predložené pp. Pupišom, a 

Mittermayerom. Podujatie bolo po organizačnej stránke dobre zabezpečené, operatívne 

spolupracoval a zabezpečoval  p. Drozda, za čo mu patrí poďakovanie. Bolo dosiahnutých  viacero 

skvelých výkonov – splnený limit na HMS V. Forster v osobnom rekorde  v behu na 60 m prek. 

výkonom 8,16. Potešili výkony aj ďalších pretekárov:  J. Zmoray v skoku o žrdi 520 cm, R. Slezáková 

v behu na 400 m výkonom 56:44, a ďalší. H MSR sa zúčastnilo 124 mužov (187 štartov) a 100 žien 

(170 štartov). 

 

K bodu č. 6                                                                                                                                       

VV SAZ zobral na vedomie doplňujúce informácie k Návrhu koncepcie reprezentácie na rok 2022 

a  predložené p. Pupišom. Je pripravená na uverejnenie na webe SAZ, uskutočňuje sa kontrola 

klubovej   príslušnosti  členov  reprezentačných  celkov. Zatiaľ  nie  je stanovené  odmeňovanie. Bolo  
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navrhnuté, aby bola súčasťou zmluvy s reprezentantmi/trénermi povinnosť preukázať – ako 

podmienku čerpania financií, že spĺňajú Covid opatrenia organizátora k účasti na vrcholných 

podujatiach.     

U III/17 VV SAZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje Koncepciu reprezentácie  2022. ZA hlasovalo 

9 členov VV SAZ.  

K bodu č. 7                                                                                                                                          

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  - prípravy na chodecký míting so štatútom WA Permit Gold level 23.4.2022 

v Dudinciach pokračujú. Propozície sú na webe SAZ uverejnené. Spolupráca s mestom Dudince aj 

kúpeľmi je dobrá. Usporiadať svoje Majstrovstvá v chôdzi na tomto podujatí zatiaľ nahlásili: Česká 

republika, Chorvátsko, Mauricius, Rumunsko a Maďarsko. Je zabezpečená účasť aj medzinárodných 

chodeckých rozhodcov.      

P-T-S 9.6.  v Šamoríne:  bol zaslaný na WA návrh zaradených disciplín do hlavného programu, podľa 

aktuálnej situácie môžu byť niektoré z nich  zaradené do národného programu.  Hod kladivom sa 

uskutoční 8.6. v Trnave, hlavný program 9.6. v Šamoríne. Dnes po zasadnutí VV SAZ sa uskutoční 

zasadnutie  LOC k P-T-S 2022.        

EYOF 2022 v Banskej Bystrici: - pokračujú prípravy aj  plánované školenia pre rozhodcov.  Je 

naplánovaná účasť všetkých rozhodcov na  mítingu P-T-S a následne ich presun do B.Bystrice, kde 

bude 10.6.  seminár pre rozhodcov na EYOF po skupinách disciplín a 11.-12.6. oficiálny test pretekov 

EYOF v rámci M-SR dorastu. Priebežne sú oslovovaní vhodní kandidáti na rozhodcovské pozície počas 

EYOF.    Taktiež prebiehajú pravidelné porady s LOC EYOF a vo fáze záverečnej prípravy je zmluva 

medzi EYOF a SAZ o zabezpečení podujatia. Dôležitou súčasťou tejto zmluvy bude aj  chválený 

rozpočet atletickej časti súťaží, ku ktorému sa uskutočňujú intenzívne rokovania.     

 

K bodu č. 8 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav kandidatúry na usporiadanie ME do 18 rokov 

v roku 2024 v Banskej Bystrici  predloženú p. Korčokom.  Je pripravený prístup do informačného 

systému EA.  Dopĺňajú sa posledné chýbajúce materiály: garančné listy od mesta Banská Bystrica, MV 

SR a vysielania RTVS. SAZ bude mať záverečnú prezentáciu svojej kandidatúry na usporiadanie tohto 

podujatia na najbližšom zasadnutí Rady EA 6.5.2022 v Mníchove po ktorej bude nasledovať 

hlasovanie Rady EA o pridelení podujatia.  
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K bodu č. 9 

VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave VZ SAZ a návrh programu VZ SAZ 2022  predložené  

pp. Korčokom a Gubrickým. K pôvodnému navrhovanému programu pribudne bod k voľbe člena VV 

SAZ, kandidáti budú uverejnení 7 dní pred VZ.  Bude pozvaných 86 delegátov s hlasom rozhodujúcim: 

40 za kluby na základe bodov z MSR 2021 a počtu členov klubu k 1.1.2022, ďalších 40 za OAZ, 3 za 

Komisiu atlétov SAZ, 1 za komisiu športovcov SOŠV, WA, EA a 2 za Komisie športových odborníkov. 

Súčasťou programu bude aj udeľovanie ocenení SOŠV za rok 2020.  Na VZ SAZ bude predložená 

Výročná správa SAZ, ktorá je v štádiu spracovania. 

U IV/17 VV SAZ schvaľuje návrh programu VZ SAZ 2022 a ukladá uverejniť na webe SAZ potrebné 

informácie k VZ vrátane  o voľbe člena VV SAZ tak, aby boli kandidáti známi 7 dní pred konaním VZ 

SAZ.                                                                       Z.: Se-SAZ, p. Gubrický   

  

K bodu č. 10 

VV SAZ zobral na vedomie Termínovú listinu SAZ 2022 predloženú p. Mittermayerom v aktualizovanej 

verzii k 30.3. Oproti predchádzajúcej verzii zo 16.3. nastalo viacero zmien, doplnené preteky OAZ, M 

SR v chôdzi žien na 20 km sa 2.4. v Poděbradoch neuskutočnia - bude stanovený náhradný termín. 

Prehľad dátumov podujatí v predloženej Termínovej listine.    

 

K bodu č. 11 

VV SAZ zobral na vedomie materiál zaslaný dňa 16.3.2022  p. Illéšom  „Podpora trénerských kapacít 

pre rok 2022“ doplnený o pripomienky.  

U V/17 VV SAZ schvaľuje materiál „Podpora trénerských kapacít pre rok 2022“.   

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  

 

K bodu č. 12 

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

predloženú p. Gubrickým k 15.3.2022. U 10 štadiónov už je vyúčtovanie uhradené a stav je 

nasledovný:   

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

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

a vyúčtovanie uhradené: v Žiline, Spišskej Novej Vsi ,  Krupine,  Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. 

Výstavba pokračuje: v Považskej Bystrici, Humennom,  Moldave nad Bodvou, Banskej Bystrici (UMB),  

Piešťanoch, Lučenci, Banskej Štiavnici.  

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje:  v Nitre a Nových Zámkoch. V Košiciach pokračujú prípravy  PD 

a VO. Vo Svite nie je zaistené spolufinancovanie, v Malackách bolo zrušené verejné obstarávanie a vo 
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Zvolene sa prehodnocuje realizácia projektu. Komunikácia SAZ s realizátormi projektu naďalej 

pokračuje. Štadión v Čadci získal certifikát WA a je  4.certifikovaný atletický štadión v SR. 

p. Asványi  – doplnil informáciu o plánovanom projekte výstavby štadióna v Bratislave - Petržalke. 

Bolo podpísané memorandum o spolupráci so župou. Uskutočnili sa ďalšie pracovné stretnutia za 

účelom špecifikácie, ktoré inštitúcie a čo sú schopné zabezpečiť.     

                                                                                                                                                        

K bodu č. 13  

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

Kirnovou. Najbližšie záväzné termíny, do: * 31.3. predloženia Ročnej správy SAZ na WA on-line 

formou, *31.3. predbežné prihlášky ME Off – road 1.-3.7. v El Paso a na MS v traili Thailand, *3.5. 

predbežné prihlášky na MS U20 v Cali, *5.5. predložiť na SAUŠ podklady účastníkov Svetovej 

Univerziády 2022, *záverečné prihlášky na EP v behu na 10 000 m v Pace, *22.5. záverečné prihlášky 

na F. Schuster Memorial vo Schwechate, *24.5. Zaslanie údajov „long list“ na ME U18 v Jeruzaleme.  

Ďalšie termíny v predloženom písomnom materiáli.    

 

K bodu č. 14                                                                                                                                                         

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

novelizácie Smerníc SAZ. 

K bodu č. 15                                                                                                                                                          

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

SAZ: *AK Slávia Trenčín o.z. (SLATN) a * Atletika Inter Bratislava (INTBA). Obidva kluby doručili 

Stanovy klubu zaregistrované na MV.         

U VI/17 VV SAZ schvaľuje prijatie klubov do SAZ: * AK Slávia Trenčín o.z. (SLATN) a * Atletika Inter 

Bratislava (INTBA). ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.    

                                                                                           

K bodu č. 16 Rôzne 

p. Filo – informoval o schválených prestupoch v jarnom termíne 2022: 28 schválených, 4   

neschválené a 2 neprerokované – informoval o plánovaných školeniach rozhodcov v Žiline, Dolnom 

Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, Čadci   

p. Pupiš – informoval o plánovaných školeniach pre trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa 

p. Mittermayer – informoval o prihlásených kluboch do Atletickej ligy 2022 a návrhu úpravy 

prideľovania bodov na počet 7 klubov  

p. Baláž – informoval o stave kontroly na cestovné príkazy – predĺžený termín predloženia správy do 

30.5. 
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p. Blašková – informovala o skompletizovaní Atletickej ligy Bratislavy,  nedostatku financií na 

podujatia, o Bratislavskej míli v rámci ČSOB Maratónu    

p. Kollárovič – informoval o tom, že za Košický kraj nie je stanovený koordinátor Detskej atletiky – 

prípadný záujemca  

p. Hanusová – informovala o školení rozhodcov 1. a 2. stupňa v Košiciach nasledujúci víkend 

a o požiadavke uskutočniť školenia aj v iných mestách  - informovala o plánovanom VZ VsAZ 9.4.  

p. Kirnová – informovala o účasti na 2. pracovnom stretnutí k projektu Erasmu „Athletics4 Health“, 

ktorý sa uskutočnil 11.-13.3. v Sofii za účelom vyhodnotenia 1. časti projektu (zúčastnili sa pp. 

Kirnová, Pupiš). Tretie pracovné stretnutie organizuje SAZ,  uskutoční sa 18.-20.5. v Bratislave 

(zúčastnia sa zástupcovia AUT, BUL, FIN, POL, SVK, náklady z projektu EU) – informovala o ponuke 

projektu Erasmu pre  12 -13 ročné deti (80 detí na podujatie 18.-22.8. v Krakowe), informovala 

o požiadavke D. Velďákovej zaradiť JBL Fest v Košiciach do podujatí WA Silver, resp. Bronz level.      

p. Malík – pripomenul potrebu uverejnenia aktuálnej osnovy a vyhodnotenia ÚTM na webe SAZ na 

rok 2022, je potrebné skontrolovať aktuálnosť materiálov uverejnených na webe SAZ   

p. Asványi – informoval o 3. a 4. kole Bežeckej ligy, informoval o žiadosti usporiadateľov ČSOB 

maratónu/polmaratónu o finančný príspevok  na podporu podujatia  

p. Tóth – informoval o účasti na webinári WA Global Info Call, odzneli príspevky k voľbe nových členov 

komisií EA, implementácii „Safeguarding“ od 2023, potreba nahlasovania šikany, odznel emotívny 

príhovor Alexeja Kasianova o pomoc Ukrajine 

p. Gubrický – informoval o plánovaných  VZ ZsAZ a VsAZ 9.4. a SsAZ 10.4. , a zároveň pozval na VZ 
ZsAZ vedenie SAZ 
- poukázal na neprimerané finančné požiadavky SADA za vykonanie AD testov  
- informoval o žiadosti organizátora  na poskytnutie príspevku na podujatie Skákanie pod vežou 
- informoval o správach z viacerých klubov v ktorých začínajú trénovať mladí atléti a atlétky z Ukrajiny 
a nastolil otázku ich možných štartov na súťažiach SAZ 
- opakovanie informoval o ustanoveniach zmluvy medzi MŠVVaŠ a SAZ, kde boli medzi neoprávnené 
náklady zaradené náklady s poskytovaním  služieb od členov SAZ, ktorí sú v konflikte záujmov. Preto 
znovu vyzval takýchto poskytovateľov služieb, aby  upravili svoje postavenie tak, aby neboli 
v konflikte záujmov. Dovtedy nebudú takéto služby objednávané a uhrádzané. 
 
p. Gigac – informoval o projekte „Mládežnícka atletika SsAZ“ 

p. Korčok –  informoval o intervencii p. Hrbáčka aby atletická časť štadióna v Dubnici nad Váhom 

prešla pod správu Atletického klubu 

U VII/17 VV SAZ schvaľuje predbežné prihlášky na: *EP v behu na 10 000 m 28.5 v Pace/FRA (1 muža, 

1 ženu a 1 trénera), *ME U18 4.-7.7. v Jeruzaleme (13 atlétov  8 oficiálov), *MS 15.-21.8. v Oregone 
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(8 atlétov a 7 oficiálov), *ME v Mníchove 15.-21.8. (27 atlétov a 14 oficiálov).  Na návrh TR SAZ sa SAZ 

nezúčastní ME „Of-Road 1.-3.7.2022 v El Paso.  

U VIII/17 VV SAZ schvaľuje účasť SAZ v medzinárodnom projekte Erasmus pre 12-13 ročné deti  

(koordinátor Poľsko). Za každú účastnícku krajinu 40 dievčat, 40 chlapcov plus 7 trénerov, 18.-

22.8.2022 v Krakowe. Príspevok na cestu 2 autobusy a pobyt hradený z EU. Za SAZ je koordinátorom 

projektu p. Marek Lúčka.    

U IX/17 VV SAZ schvaľuje príspevok 2 x 150 € za usporiadanie 3. a 4. kola Bežeckej ligy pri ČSOB 

maratóne/polmaratóne v Bratislave. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

U X/17 VV SAZ schvaľuje individuálnu účasť ukrajinských športovcov na všetkých súťažiach 

organizovaných  SAZ (alebo oblasťami) bezplatne. Štartovné za týchto športovcov bude znášať SAZ.  

ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

Nasledujúce zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 20.4.2022 v Bratislave. 

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

 




